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Milí priatelia, 

a už je to tu. Už sa blížia Vianoce a rok 2010 bude čoskoro za nami. Konečne nastáva čas 

pokoja a radosti v kruhu našich najbližších. 

Pamätám si, keď som ako malá sa tešila na darčeky, boli pre mňa prioritou Vianoc.     

A potom v škole sme si so spolužiakmi hovorili, kto koľko darčekov dostal. Keď sa ma 

Nepočujúce deti spýtali, na čo sa najviac teším, keď budú Vianoce, odpovedala som: „Na 

odpočívanie, sledovanie televízie a „napchávanie“ sa koláčikmi.“ Tak sa na mňa pozerali, 

akoby som bola z inej planéty.  Ja sa tomu len smejem, pretože viem, že prioritou Vianoc 

nie sú darčeky, ale práve tie chvíle kľudu, ničnerobenia a pokoja počas vianočných 

sviatkov. 

A tak mi nič iné nezostáva, len Vám všetkým popriať krásne a pokojné Vianoce.

Veronka
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KTO SME?

našou pracovnou asistentkou. Je tzv. „uškom“ nášho OZ Myslím. Erika Dobišová.

Počujúca Erika sa narodila počujúcim rodičom v roku 1988. Pochádza z Kanianky - okres 

Prievidza. V Prievidzi navštevovala gymnázium so zameraním na informatiku. Momentálne je 

študentkou Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Keďže nemá nikoho v rodine Nepočujúceho, 

zaujalo nás, prečo sa rozhodla naučiť sa slovenský posunkový jazyk a pohybovať sa v komunite  

 

 sluchovo postihnutých a vďaka tomuto rozhodnutiu som sa stretla aj s posunkovým jazykom. Chcela 

som chodiť aj do spoločnosti medzi Nepočujúcich, no to som bez ovládania PJ nemohla, a aj pre to 

som sa rozhodla prihlásiť na kurz SPJ. Stále ešte chodím aj na kurzy, aby som si zdokonalovala svoju 

posunkovú zásobu a obohacovala slovník. Stretla som tu úžasných ľudí a som rada, že môžem s nimi 

spolupracovať:-).“

ź Obľúbené jedlo: Má rada jedlá maminkinej kuchyne, slovenskej                                          

a talianskej kuchyne, no nepohrdne ani gréckou kuchyňou :-)

ź Obľúbený nápoj: Zelený čaj (ľadový, aj horúci :-)), pomarančový džús.

ź Obľúbené ročné obdobie: jar, leto, jeseň, zima, pretože na každom ročnom období sa dá 

nájsť niečo pekné a z každého obdobia má pekné aj zlé zážitky, nemá striktne vybraté jedno pre seba 

to "NAJ".

ź Film, ktorý naposledy videla: Nepamätá si, ale určite by si ešte raz pozrela film "Donnie 

Darko", patrí k jedným z jej najobľúbenejších filmov vôbec.

ź Bez čoho nemôže žiť: Nemohla by žiť bez svojej rodiny, priateľov, kníh a nemohla by žiť bez 

vody, jedla, spánku a iných fyziologický a psychických potrieb...:)

ź Čo miluje: Miluje svoju rodinu, priateľov, prírodu, kvalitné filmy, divadlo, spánok, víkendy, 

prechádzky, cestovanie, spoznávanie nových krajín a kultúr.

ź Čo nenávidí: Ľudskú závisť, faloš, pretvárku a zlobu. Stres a nervozitu. Nenávidí, keď nastane 

situácia, keď má blízka osoba nejaký problém, alebo trápenie a ona jej nedokáže pomôcť, nenávidí tú 

bezmocnosť vtedy....

ź Životný cieľ: Jej cieľom je mať v budúcnosti rodinu, milujúceho partnera a deti, úspešne 

dokončiť školu, mať dobrú prácu, chcela by, aby všetci v okolí boli zdraví a šťastní, potom bude 

šťastná a spokojná aj ona. Bola by rada, keby sa začali ľudia viac usmievať a brali veci menej vážne, 

menej sa ponáhľali a našli si vždy čas na svojich blízkych. Na koniec by rada vyjadrila jednu 

myšlienku od neznámeho autora: "Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy, keď mu 

chce pomôcť vstať“.

Zopár pikošiek o Erike:

Študentka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave sa prihlásila do OZ Myslím 

na kurz slovenského posunkového jazyka, neskôr tu zakotvila ako 

dobrovoľníčka. Pomáha písať formality, robí jazykovú korektúru, vybavuje 

telefonáty. Odo dňa, kedy sa OZ Myslím stalo chráneným pracoviskom, je

Nepočujúcich. „Na kurz posunkového jazyka som sa prihlásila                

zo zvedavosti, chcela som si rozšíriť jazykové znalosti. Učenie 

posunkového jazyka ma veľmi pohltilo a neskutočne ma to baví. Páči sa mi 

jeho "inakosť", otvorená komunikácia, jeho bohatosť... Nemám síce           

v rodine nikoho s poruchou sluchu, no na gymnáziu som sa rozhodla, že by 

som chcela študovať špeciálnu pedagogiku, konkrétne odbor pedagogika



ZAUJÍMAVOSTI/NENECHAJTE SI UJSŤ...

Hodina deťom

Práve preto, lebo po prvý raz, bola televízna šou pretlmočená do posunkového jazyka. Tlmočili 

ju Ľubka Šarinová a Agáta Čermáková. A tak mohli Nepočujúci konečne porozumieť tejto televíznej 

šou. Kto to prepásol, mohol si pozrieť reprízu 15.decembra.

Stránku pripravila Veronika Vojtechovská

Ako z románu

Nová kniha od nedoslýchavej autorky Zuzky Šulajovej je emotívnym príbehom      

 o sile priateľstva a lásky pretrvávajúcej napriek nepriaznivým okolnostiam. Hlavná 

hrdinka Lívia Matejová končí štúdium na vysokej škole a spomína na svoju bývalú 

lásku, keď jej do života prostredníctvom internetu nečakane zasiahne ďalší muž, ktorý 

sa stáva jej osudovou láskou. Vzťah, ktorému postupom času viac a viac prepadá, nie 

je ideálny. Lívia si však nedá povedať, napriek upozorneniam kamarátok, miluje slepo 

ďalej. Obaja si žijú svoj vlastný život v nádeji, že raz bude všetko také, aké má byť. 

Potom však nastane zlom a všetko sa začne meniť… Dokážu to celé zvládnuť?

Zdroj: www.knizny-web.sk

V deň Mikuláša, dňa 6.12.2010 Jednotka vysielala televíznu šou 

Hodina deťom. Táto televízna šou bola plná radosti, spevu i tanca. 

Počas tohto večera sa vyzbieralo 246 125 eur. Finančná zbierka 

bude pokračovať do 1.júna 2010 a potom sa peniaze rozdajú tým, 

ktorí to najviac potrebujú. A prečo o tom píšeme v Myslímovinkách?

Chcete si kúpiť kalendár roku 2011?

Obrázky pre kalendár namaľovala Barbora Paulovičová. Kalendár si môžete 

pozrieť na http://bali.barb.sk/o-kalendari-gunungan. Cena jedného kalendára 

je 8 €, poštovné a balné 3,50 €. Ak máte záujem, obráťte sa na Barboru 

Paulovičovú - barbpaul@gmail.com.

        Roman Vojtechovský

Piráti so skrytými titulkami

   Dňa 25.12. 2010 o 20:00 vo filme Piráti z Karibiku – Na konci sveta,   

televízia JOJ odvysiela premiérovo titulky vyrobené firmou Altop Service, 

ktorej skryté titulky doteraz poznáte z programov Slovenskej televízie a ktoré 

pre Vás pripravil titulkár Martin Šauša.

Podnet na výrobu vzišiel vďaka pozitívnemu ohlasu Vás na skryté titulky vo filme Piráti z Karibiku 

– Prekliatie Čiernej Perly, vysielanej na programe Slovenskej televízie. Došlo k dohode s televíziou 

JOJ a preto teraz môžeme oznámiť, že titulky sú už vyrobené a pripravené na vysielanie.

„V tomto prípade sa bude jednať o prvé vysielanie nami vyrobených titulkov v inej televízii a preto 

chceme upozorniť na prípadné riziká technických problémov, ktoré môžu nastať.“ Veríme ale, že to 

nebude hroziť a budete si môcť užiť pokojný 1. sviatok vianočný s megafilmom televízie JOJ.

Anna Bartalová



AKTIVITY V OZ MYSLÍM
Práva občana so sluchovým postihnutím pri využívaní tlmočníka vo všetkých 

oblastiach života

Intenzívny kurz pre lektorov SPJ

V sobotu 11.12. sa konal odborný seminár s názvom Práva občanov so sluchovým 

postihnutím pri  využívaní  tlmočníka vo všetkých oblastiach života. Viedla ho PhDr. Mária 

Košútová, dieťa Nepočujúcich rodičov a riaditeľka odboru dohľadu nad poskytovaním sociálnych 

služieb MPSVR SR.

     

                         Odborné semináre podporil Accenture nadačný fond - Nadácia Pontis. 

Roman Vojtechovský

    Opäť po druhýkrát sa uskutočnil intenzívny kurz pre lektorov slovenského posunkového jazyka 

(SPJ). Prihlásili sa tri záujemkyne: Sabina Dvulitová, Denisa Gálová a Ivica Tichá. Opäť 

lektoroval Roman Vojtechovský. Všetci absolvovali 42 hodín. Kurz sa konal každý pondelok a stredu 

v novembri – decembri 2010.

   Záujemkyne sa dozvedeli základy o posunkovom jazyku (PJ), dvoch prístupoch na hluchotu - 

medicínsky a kultúrno-antropologický, jazyku a jeho 6 základných rysoch, porovnávacom prístupe 

medzi hovoreným jazykom a posunkovým jazykom, problematike výskumu, prídavných menách     

v SPJ, zámenách v SPJ, mnohosti v SPJ, slovesách v PJ, klasifikátoroch, kategorizácii, čase v PJ, 

zápore v PJ, otázkach v PJ, nepriamych pomenovaniach v SPJ, špecifických posunkoch v SPJ, 

kontakte hovoreného jazyka s PJ, slovoslede, mýtoch a faktoch posunkového jazyka a pod.

    Záujemkyne sa tiež venovali praktickej časti – prekladovým cvičeniam o oznamovacích vetách, 

doplňovacích otázkach, zisťovacích otázkach, želacích vetách a podmieňovacích vetách. Dozvedeli 

sa o typoch kurzov a role lektora, kultúre Nepočujúcich, metodike a pravidlách výučby v triede, 

základnej pedagogike a etike a všeobecnom systéme kurzu PJ. Záujemcovia sa mohli zúčastniť raz 

na náčuve kurzu výučby SPJ priamou metódou prostredníctvom SPJ. V posledný deň sa konala 

skúška - písomný test a preklad viet pred kamerou. Každý záujemca dostal osvedčenie                   

o absolvovaní kurzu pre lektorov SPJ. 

Od nej sme sa dozvedeli užitočné teoretické a praktické 

informácie, ktoré sú pre niekoho známe alebo neznáme, ale 

potvrdzuje sa pravidlo: „Opakovanie je matka múdrosti.“ Boli to 

hlavne  také informácie:

· o druhoch tlmočníkov pre osoby s poruchou sluchu, 

· o tom, kde sa môže vykonávať tlmočenie,

· o osobnej asistencii, tlmočníckej službe, súdnom 

tlmočníkovi a mediálnom tlmočníkovi.

     



AKTIVITY V OZ MYSLÍM
Reakcie záujemkýň o kurze:

·    „Podrobnejšie informácie o PJ, jasné vysvetlenie, zaujímavé novinky o svete Nepočujúcich, 

komunikácia medzi lektorom a účastníkmi je výborná.“

·   „Až príliš viac spoznávam posunkový jazyk. Lektor je ochotný vysvetľovať. Viac spoznávam 

kultúru Nepočujúcich i dianie vo svete Nepočujúcich.“

·     Zaujímala ma informácia týkajúca sa lektorovania SPJ, veľa nových informácií, nové pojmy. 

Zaujímala ma teória i prax PJ.“ 

Roman Vojtechovský

 

V utorok 14.12.2010 sa v našej budove Myslím konalo slávnostné odovzdanie reflexných 

viest pre nepočujúcich. Na ňom sa zúčastnili predstavitelia Myslím a Effeta z Nitry. Okrem nich 

nechýbal vzácny hosť – minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pán Ján Figeľ                

a  tajomník Rady vlády pre bezpečnosť cestnej premávky pán Peter Matúška. 

     Po slávnostnom odovzdaní viest sa konala beseda o problémoch nepočujúcich v oblasti dopravy. 

    Roman Vojtechovský                             

 

Občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich sa snaží zviditeľňovať svojou 

teóriou o posunkovom jazyku aj u jazykovedcov. V tomto roku Roman Vojtechovský svojimi 

referátmi referoval o nemanuálnych prostriedkoch v českom, resp. v slovenskom 

posunkovom jazyku na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave v apríli a o nepriamych 

   

Roman Vojtechovský

Slávnostné odovzdanie reflexných viest pre nepočujúcich

Účasť na jazykovedných akciách

   

     Ako vyzerá reflexná vesta pre nepočujúceho? Je žltej farby           

a na zadnej strane vesty je logo – symbol hluchoty. Vesta môže 

napomôcť zvýšiť bezpečnosť dopravy, keď si nepočujúci oblečie vestu 

so symbolom hluchoty, aby ostatní šoféri vedeli, že je nepočujúci. Ak 

máte záujem o vestu, môžete si ju vyzdvihnúť v Myslím           

v Bratislave alebo v Effete v Nitre.

pomenovaniach v slovenskom posunkovom jazyku na XX. 

kolokviu mladých jazykovedcov     v Častej-Papierničke v novembri. Na 

tomto mieste tiež referoval za kolegyňu Veroniku Vojtechovskú o 

priezviskách v slovenskom posunkovom jazyku.

 Okrem referovania sa traja pracovníci OZ Myslím zúčastnili na 

Dni otvorených dverí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v 

Bratislave, ktorý sa konal 13. novembra.



ČO SA UDIALO?/INZERCIA

Predajca automobilov hendikepovaným -

hendikepovaní pomáhajú hendikepovaným

V súvislosti s novo pripravovaným programom predaja automobilov Škoda zdravotne postihnutým 

osobám, pripravujeme s touto spoločnosťou rozšírenie predajnej siete na Slovensku: Bratislava, 

Košice, Žilina, Banská Bystrica.

ź Zaujímajú Vás autá? 

ź Ste technický typ? 

ź Vlastníte vodičský preukaz skupiny B? 

ź Ste pozorný a viete dobre pracovať na PC? 

ź Ste veľmi dobre komunikatívny, spoľahlivý a priateľsky? 

ź Musíte byť osoba so zdravotním postihnutím  

ź Aktívny spôsob života je podmienkou

ź prácu na HPP – systém pevnej odmeny a provízií z predaja 

ź  prácu v autosalóne, ale aj v teréne 

ź  podporu spoločností Škoda Auto Slovensko a CAR CLUB Slovensko

ź  zaujímavú, ale i náročnú prácu 

ź  prácu pre prvého zamestnávateľa

február 2011

viac informácií na:  

Kontaktujte nás:  

Ponúkame:

Predpokladaný nástup: 

www.carclub.cz

pokorny@carclub.cz

Divadelný festival Napočka

Dňa 17. 12. 2010 sa v meste Kremnica konal festival NAPOČKA – pre nepočujúce deti a ich 

kamarátov. Išlo o I. ročník divadelného festivalu detí z detských domovov s poruchou sluchu a ich 

kamarátov, ktorý sa konal pod záštitou primátorky mesta RNDr. Zuzany Balážovej. Záštitu nad 

podujatím prezval aj pán predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka. Festival sa konal v Kremnici v Kine 

Akropola. Festival bol rozdelený do troch častí:

       I. časť 9:30 hod. – 11:00 hod, 

       II. časť 11:00 hod. – 12:00 hod, 

       III. časť 12:00 hod. – 13:00 hod. 

Jednotlivé vstupy boli vždy pre rôzne vekové skupiny divákov. Celý priebeh podujatia bol 

sprevádzaný tlmočníčkou slovenského posunkového jazyka -  Luciou Novodomcovou. Súčasťou 

podujatia bol aj odborný seminár zabezpečený naším občianskym združením Myslím – centrum 

kultúry Nepočujúcich, ktorý prebiehal od 11:15 hod. – 12:15 hod. v kaviarni Kina Akropola. Témou 

semináru vedeného MgA. Michalom Heftym bol posunkový jazyk a predstavenie aktivít občianskeho 

združenia „Myslím“ – hlavne kurzy slovenského posunkového jazyka. 

Erika Dobišová



TROCHA HUMORU NEZAŠKODÍ
Čierny humor zo sveta nepočujúcich (2. časť)

Čierny humor je humor, pri ktorom zdrojom komična sú nepredstierané nehody a ťažkosti ([on-line], cit. 

12.9.2010).

Nezamestnaný nepočujúci muž si prečítal v novinách inzerát. Jedna nová firma ponúkla veľa voľných 

pracovných miest. Rozhodol sa, že do firmy pôjde a požiada tam o prácu. Prišiel do hlavnej kancelárie danej 

firmy, napísal niečo na kúsok papiera a predal list sekretárke. Sekretárka len zavrtela hlavou, vrátila papierik 

nepočujúcemu a poslala ho do inej kancelárie. Tam si iná sekretárka prečítala list, zavrtela hlavou a poslala 

nepočujúceho k šéfovi firmy na druhom poschodí. A nepočujúci muž išiel vždy do inej a do inej kancelárie, až 

nakoniec prišiel do kancelárie riaditeľa firmy. Riaditeľ si list prečítal a odpovedal: „Nie, ja si chcem svoju prácu 

nechať.“ Prečo tak odpovedal? Nepočujúci muž napísal do listu: „Chcel by som Vašu prácu.“ Správne malo byť 

napísané: „Chcel by som u Vás prácu.“ 

 na utekajúci  dav a raz medzi ľuďmi uvidí maličké dievča. To dievča stojí chrbtom k nemu. Je nepočujúca. Dôjde 

k nej a zaťuká jej svojím mohutným ukazovákom na hlavu. Dievča sa otočí a strašne sa vydesí. King Kong ju 

však utešuje, nech sa nebojí, že on je tiež nepočujúci. Zdvihne ho vo svojej obrovskej dlani do výšky a hovorí 

jemu: „Vy ste taká krásna. Chcem sa Vás vziať!“ Ale v priebehu posunku „VZIAŤ SI NIEKOHO ZA 

MANŽELA/MANŽELKU“ aktívna ruka King Kongu sa rýchlo pohybovala smerom k dlani a omylom malé dievča  

rozpučí.

Jedného dňa ide nevidiaci ku kaderníkovi. Keď sa nechal ostrihať, pýta sa, koľko je dlžný. „Prepáčte, ale peniaze 

od vás nemôžem prijať. Pre ľudí so zdravotným postihnutím pracujem zdarma.“ Nevidiaci je spokojný              

a odchádza domov. Ďalší deň, keď kaderník ráno príde do práce, čaká na neho desať ruží a ďakovný list.   

     Iný deň príde muž na invalidnom vozíku a keď chce platiť, kaderník zas povie: „Prepáčte, ale peniaze od vás 

nemôžem prijať. Pre ľudí so zdravotným postihnutím pracujem zdarma.“ Muž je šťastný a odchádza na svojom 

vozíku. Ďalší deň na kaderníka čaká 10 tvarohových koláčov a ďakovný list. 

     Nakoniec ku kaderníkovi prichádza nepočujúci a keď sa pýta, čo je mu dlžný, kaderník vytiahne papier         

a napíše naň: „Prepáčte, ale peniaze od vás nemôžem prijať. Pre ľudí so zdravotným postihnutím pracujem 

zdarma.“ Nepočujúci je šťastný a odchádza. Ďalší deň, keď kaderník príde ráno do práce, tam na neho čaká 

desať nepočujúcich.

Nepočujúci muž pracuje v jednej firme, jej šéf má v trezore veľa peňazí. Jedného dňa pozoruje svojho šéfa      

pri otváraní trezoru, vidí peniaze a dostane na ne  chuť. Premýšľa, ako by sa k nim mohol dostať, nech raz má

Nezamestnaný nepočujúci muž hľadá prácu

U kaderníka

Tlmočenie

King Kong

V rušnom meste plnom vežiakov sa naraz objaví obrovská gorila King 

Kong. Reve, zem sa pod ním chveje a on búchaním do hrude ukazuje, aký 

je silný. Všetci ľudia sa hrozne vyľakajú a utekajú pred ním. Nastáva hrozný 

zmätok, všetci sa snaží čo najrýchlejšie zmiznúť. King Kong sa díva         



TROCHA HUMORU NEZAŠKODÍ
 možnosť vypozorovať bezpečnostný kód a zapamätať si ho. Šéf ide telefonovať a tak sa dohovorí, že bude tri 

hodiny preč. To je vhodná chvíľa a potom, čo sa šéf rozlúči, vráti sa nepočujúci do jeho kancelárie, naťuká kód 

bezpečnostného trezoru a otvorí ho. Radostne berie všetky peniaze a dáva ich do vrecka. Potom rýchlo beží 

domov na záhradu, kam vrece zakope. Keď sa šéf vráti do práce a otvorí trezor, vidí, že peniaze zmizli. 

Rozhliadne sa a cez presklenú stenu skúma celé pracovisko. Všimne si nepočujúceho, ktorý sa stále rozhliada 

okolo seba, a tak usúdi, že sa správa podozrivo, a že by mohol byť tým zlodejom. Poprosí sekretárku, aby 

nepočujúceho zavolala. Všetci sa sústreďujú na prácu a on jediný sa správa neobvykle. Sekretárka vyriadi teda 

odkaz nepočujúcemu, ktorý sa diví, prečo by mal chodiť k šéfovi. Sekretárka pokrčí ramenom, a tak nepočujúci 

ide. Šéf sa ho rovno spýta, či ukradol tie peniaze, ale nepočujúci to popiera. Šéf sa na neho nahnevá, až 

nakoniec vytiahne zo zásuvky v stole revolver. Nepočujúci sa zľakne a prosí o privolanie tlmočníka, aby nedošlo 

k nedorozumeniu. Zavolajú teda tlmočníka a dohovoria sa s ním, že o piatej hodine príde. Nepočujúci má 

radosť, že je zachránený a vysvetľuje tlmočníkovi, že je obvinený z krádeže peňazí, ktoré ale neukradol. 

Tlmočník ho ukľudňuje a jeho zdieľanie prekladá šéfovi. Šéf sa ale naštve a vyhrocuje, že pokiaľ sa nepočujúci 

ku krádeži neprizná, tak použije revolver v zásuvke. Nepočujúci sa zľakne a tlmočníkovi hovorí pravdu, že 

peniaze ukradol a zakopal na svojej záhradke pod kmeňom jablone. Šéf sa pýta, čo nepočujúci povedal,            

a tlmočník mu zdieľa, že nepočujúci pracuje denne 16 hodín, a tak nemá šancu peniaze ukradnúť. Šéf mu neverí 

už ani slovo a nepočujúceho zastrelí. Tlmočník sa ešte nepočujúceho zastáva, že to bol poctivý pracovník, ale 

šéf mu rovnako neverí. Tlmočník teda ľutuje nepočujúceho a rozlúči sa. V duchu sa však raduje, pretože vie, že 

peniaze sú ukryté pod jabloňou na záhrade. Zájde k domu nepočujúceho, nájde jabloň, kde sú schované 

peniaze a začne kopať. Vykope veľa peňazí, dá ich do vrecka a spokojne odchádza. 

V mnohých internátnych školách pre nepočujúcich je zvykom označiť osobné veci menom, aby sa zabránilo 

strate. Malí školáci často mávajú problémy s hláskovaním ich mena, a tak si pomáhajú týmito visačkami, aby 

dokázali správne vyhláskovať svoje meno. Jedného dňa si malý žiak hrdo obliekol svoju novú košeľu, ktorú 

práve dostal k narodeninám. Keď bol na rade v hláskovaní svojho mena počas čítania prezencie, tak rýchlo 

pozrel na nápis na tričku a vyhláskoval „ADIDAS“. 

Nepočujúci muž pracujúci v kopírovacom obchode mal povesť najlepšieho pracovníka na okolí. V jeden deň 

však držal v ruke kus papiera niekoľko hodín. Spolupracovník to nevydržal a spýtal sa ho, čo robí a prečo 

nepracuje. On odpovedal, že šéf mu prikázal, aby si udržal toto. (Šéf asi myslel, aby si udržal dobré výkony v 

zamestnaní, tak aj naďalej ako doteraz a nepočujúci pochopil, aby podržal papier, čo práve držal v ruke). 

Nepočujúci je u lekárky na prehliadke a ona si ešte na záver praje vyšetriť jeho moč. Nepočujúci odchádza s 

pohárikom do malej miestnosti pre pacientov. 

     Zdravotná sestra o ňom nevie a chce do malej miestnosti vpustiť ďalšieho pacienta. Zaťuká na dvere a pýta 

sa, či je voľné. Ale nepočujúci za dverami nepočuje. Zdravotná sestra vstúpi do vnútra a toto stretnutie je pre 

oboch trápne...

Roman Vojtechovský

Čítanie prezencie

Udrž si prácu

Za dverami u lekára



ČO SA PRIPRAVUJE?
Pozývame Vás

na oslavu pri príležitosti 5. výročia vzniku OZ Myslím.

Koná sa v sobotu 29.1.2011 o 17.00 na Ľubinskej 13

v Bratislave - Staré mesto. 

Nebude chýbať zaujímavý program, prípitok a občerstvenie.

Vstupné: dobrovoľné alebo nám môžete prinesť nejaké dobrôtky.

Príďte medzi nás a oslavujte spolu s nami!

Víkendový kurz slovenského posunkového jazyka

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

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!!!

Kurz slovenského posunkového jazyka pre záujemcov

Realizujeme kurz SPJ pre záujemcov v jarnom semestri
Kedy? Kurz sa začne 24.2. alebo 28.2.2011, potrvá 5 mesiacov
Kurz sa končí skúškou.
Kde? Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Pre koho? Pre záujemcov naučiť sa slovenský posunkový jazyk
Rozvrh nájdete na www.myslim.sk/rozvrh.htm



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:

·    

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 €

·

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 €

·    

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 €

·   

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

 15.1.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30

     22.1.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30

 29.1.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30

  12.2.2011 (sobota) – čas: 13.30 – 16.30

    

Šťastné a pokojné Vianoce      

a úspešný štart do nového 

roka 2011 želá OZ Myslím
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