január – február /2011

ISSN 1338-2748

Milí priatelia, počujúci i Nepočujúci,
opäť sa k Vám po dlhšom čase prihováram. Ako ste si iste všimli, terajšie Myslímovinky
sú v dvojčísle. Pýtate sa prečo? V našom OZ Myslím sme sa venovali mnohým akciám,
odborným seminárom kurzom, konali sa skúšky z kurzu slovenského posunkového
jazyka. Skúšky prebehli, a to môţem dosvedčiť, celkom uspokojivo.
Odborné semináre, ktoré sme mohli vďaka podpore od Accenture nadačný fond –
Nadácia Pontis realizovať, sa uţ skončili. Myslím si, ţe boli celkom úspešné. Mrzelo ma
len jedno jediné, a to, ţe účasť mohla byť väčšia ako bola. Neustále sa snaţíme nájsť
nejakú cestu k väčšej informovanosti a vzdelanosti Nepočujúcich. Ţeby ich témy
nezaujali? Alebo časovo im to nevyhovovalo? Pokiaľ máte návrhy, pripomienky, radi ich
uvítame a v budúcnosti vyskúšame uplatniť.
Čo sa očakáva v najbliţších dňoch? OZ Myslím oslavuje uţ svoje 5. výročie vzniku.
Neváhajte a poďte ho spolu s nami osláviť. Potešíme sa, keď prídete medzi nás.
Okrem toho vo veľkom pripravujeme kniţné a iné publikácie. Dve vo forme kníh,
jednu vo forme DVD a letákov. Budeme Vás o tom neskôr podrobne informovať. Sledujte
našu webovú stránku a čítajte Myslímovinky .
Vaša Veronka
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KTO SME?
Po Novom roku predstavíme ďalšiu zamestnankyňu
OZ Myslím, ktorá je spomedzi nás jediným Nepočujúcim
dieťaťom

Nepočujúcich

rodičov.

Pochádza

z Bratislavy,

prvých 6 rokov ţila v stoveţatej Prahe. O kom hovoríme?
O Veronike Vojtechovskej.
Do materskej školy pre sluchovo postihnutých chodila v Prahe na Ječnej ulici.
Základnú školu pre sluchovo postihnutých navštevovala na Drotárskej ulici v Bratislave.
Absolvovala Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Lučenci, odbor učiteľstvo pre materské
školy a vychovávateľstvo. V roku 2010 úspešne vyštudovala Pedagogickú fakultu
Univerzity

Komenského

v

Bratislave

–

odbor

pedagogika sluchovo

postihnutých

a pedagogika mentálne postihnutých. Bola redaktorkou časopisu Infonep (2007 - 2010).
Nedávno, v roku 2009, sa na jeden semester, zúčastnila výmenného pobytu Erazmus
v Prahe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, aby mohla hlbšie nazrieť do tajov
lingvistiky posunkového jazyka a kultúry Nepočujúcich. Od septembra 2009 pôsobí ako
lektorka slovenského posunkového jazyka v OZ Myslím. Opäť sa vracia do Základnej
školy pre ţiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ulici tento krát uţ nie ako
ţiačka, ale ako pani učiteľka, kde pôsobí od decembra 2010. Veronka je všestranná, pre
nás prospešná osoba. Je odbornou poradkyňou slovenského posunkového jazyka popri
svojom manţelovi, šéfredaktorkou nášho časopisu Myslímovinky a grafičkou rôznych prác
– letáky, plagáty, knihy a pod. Je šťastne vydatá za svojho milovaného Romana. 

Zopár pikošiek o Veronke:
Obľúbené jedlo: „knedlo – vepřo – zelo“, syrové halušky, takú československú kuchyňu; potom je to talianska kuchyňa, čiţe cestoviny a pizza;
Obľúbený nápoj: ovocný čaj, dobrá kávička a jablkový dţús;
Obľúbené ročné obdobie: kaţdé ročné obdobie má v sebe krásu, ale pre mňa je
jar tým najkrajším obdobím;
Film, ktorý naposledy videla: Tlmočník (film z roku ...)
Bez čoho nemôţe ţiť: bez manţela, rodiny a samozrejme bez vzduchu a vody;
Čo miluje: najprv musím napísať koho milujem a to svojho manţela, svoju
babičku a rodinu. A čo milujem? čítanie, spánok, curling a svoj posunkový jazyk;
Čo nenávidí: klamstvo, pretvárku, zlobu a nenávisť;
Ţivotný cieľ: mať deti a šťastnú rodinu, písať knihy a podporovať
rozvoj a uznanie slovenského posunkového jazyka;

ZAUJÍMAVOSTI
Zatmenie Slnka
„Posielam Vám fotky komplet Zatmenie Slnka 2011. Moje meno je Ľubomír Janoštiak
a mám 29 rokov. Bývam v Brezne. Som nepočujúci. Ráno som sa pozrel von a ukazovalo
sa pekné počasie. Tak som si pripravil astronomicky ďalekohľad a fotoapárat. Takto som
zachytil celé zatmenie Slnka. Som šťastný, ţe to vyšlo...“

Ľubomír Janoštiak

Bruselská deklarácia z roku 2010 o posunkových jazykoch v Európskej
únii
Keďţe v novembri minulého roku som bol v Bruseli na konferencii
o implementácii zákona o posunkovom jazyku. Viac ste o ňom mohli
dozvedieť v Myslímovinkách z novembrového čísla 2010. V tomto čísle
Vám ukáţeme, čo obsahovala Bruselská deklarácia. Túto deklaráciu v češtine sme našli
na webstránke: www.snncr.cz/index.php?id=2&news=30.
Premabula
My, zástupci národních asociací Neslyšících členských státu Evropské unie a přidruţených
členu, Islandu, Norska a Švýcarska, věříme a usilujeme o rovná práva Neslyšících

a nedoslýchavých uţivatelů znakového1 jazyka. Přijímáme dnes tuto deklaraci po
vzájemné dohodě a na základě plné aklamace jako závěr konference nazvané Provádění
právních předpisů o znakovém jazyku pořádané dr. Ádámem Kósou, poslancem
Evropského parlamentu a členem Evropské unie neslyšících (the European Union of the
Deaf – EUD).
Zásady
1. Podle smluv a zásad Evropské unie a předpisů stanovených v Listině základních práv
jsme my, Neslyšící a nedoslýchaví uţivatelé znakového jazyka, rovnocennými občany
Evropské unie s právem volného pohybu.
2. Neslyšící a nedoslýchaví lidé v Evropě jsou uţivateli a ochránci mnoha původních
národních znakových jazyků a tvoří zranitelná společenství rovnocenná jiným jazykovým
a kulturním menšinám.
3. Původní národní znakové jazyky členských státu jsou rodným jazykem uţivatelů
znakového jazyka. Výzkum jiţ dávno potvrdil, ţe znakové jazyky jsou plnoprávné jazyky
s vlastní gramatikou a vetnou skladbou jako mluvené jazyky. Slouţí všem praktickým
i

teoretickým

účelům

přirozeného

jazyka,

včetně

osvojování

jazyka

způsobem

odpovídajícím veku u kojenců a dětí.
4. Jedním z pilířů společenství uţivatelů znakového jazyka je kultura Neslyšících. Jako
taková tvoří nedílnou součást kultur členských státu, a proto musí být chráněna
a podporována na vnitrostátní i regionální úrovni.
5. Kaţdý uţivatel znakového jazyka musí mít právo pouţívat svůj rodný znakový jazyka
bez omezení a diskriminace. Komunikace v rodném jazyce a jeho pouţívání je základní
lidské právo.
6. Uţivatelé znakového jazyka musí mít rovný přístup k veřejnému ţivotu, vzdělávání
a zaměstnání. Plné zapojení musí být podporováno a chráněno právními předpisy. Jedním
způsobem, jak pomoci uţivatelům znakového jazyka získat plný přístup, jsou tlumočníci
znakového jazyka (osobně nebo prostřednictvím moderních informačních řešení na míru).
7. Evropská unie musí podporovat své členské státy, aby přijímaly potřebná zákonná
opatření na ochranu a podporu národních znakových jazyku a splnily tak cíle strategie EU
2020, kterými je zvýšit zaměstnanost a ţivotní úroveň v Evropské unii.
Pouţívaní znakových jazyků
Vyzýváme Evropskou unii a její členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná zákonná
opatření, která zajistí, ţe po konzultaci se společenstvím neslyšících:
a. Národní znakové jazyky budou uznány stejně jako příslušné mluvené jazyky
členských státu.
b. Znakující společenství a jejich jednotliví členové budou moci pouţívat svůj jazyk
bez omezení.
1

Poznámka: Znakový jazyk je české slovné spojenie a posunkový jazyk je slovenské slovné

spojenie. Avšak tento text je z českého zdroja, necháme ho v pôvodnom znení.

c. Členům rodiny bude poskytnuta výuka znakového jazyka, aby se zajistilo plné
zapojení Neslyšícího nebo nedoslýchavého dítěte do ţivota rodiny.
d. Neslyšící a nedoslýchaví uţivatelé znakového jazyka budou mít právo učit se
znakový

jazyk

a učit

se/studovat

dvojjazyčně, ve své znakovém

jazyce

a v psaném národním jazyce (jazycích).
e. Uţivatelé znakového jazyka budou mít přístup k veřejným sluţbám ve svém
národním znakovém jazyku.
f. Uţivatelům znakového jazyka se dostane rovnocenného zacházení v zaměstnání.
g. Národní znakové jazyky a jejich společenství budou chráněna a podporována.
h. Bude zajištěno poskytování tlumočnických sluţeb ve znakovém jazyce, včetně
financování

a

odborného

vzdělávání

tlumočníků

znakového

jazyka,

a

to

vypracováním a přijetím minimálních standardu pro všechny členské státy
Evropské unie.
Zvlášť na členské státy Evropské unie naléháme, aby zajistily rovné příleţitosti
poskytnutím dostupných moţností vzdělávání uţivatelům znakového jazyka. Učitelé musí
absolvovat odborné vzdělání, aby se stali plně bilingvními, přičemţ upřednostňováni by
měli být rodilí uţivatelé znakového jazyka. Jedině tak lze zajistit vhodné vzdělávání
pro kaţdé Neslyšící nebo nedoslýchavé dítě.
Věříme, ţe členské státy Evropské unie, včetně Islandu, Norska a Švýcarska, mají vůli
a prostředky aktivně podporovat pouţívání znakových jazyku.
Jsme si plně vědomí, ţe příslušné dokumenty o záleţitostech uvedených v této
deklaraci jiţ schválila OSN a Rada Evropy.
Připomínáme úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postiţením a doporučení č.
1598 (2003) o ochraně znakových jazyků v členských státech Rady Evropy. Tímto
institucím Evropské unie – zejména Evropské komisi a Evropskému parlamentu –
připomínáme dvě usnesení Evropského parlamentu o znakových jazycích (Doc A2302/87 ze dne 17. června 1988 a Doc B4-095/98 ze dne 18. listopadu 1998).
Ţádáme

evropské

instituce,

aby

vypracovávaly

zákony,

vydávaly

směrnice

a podporovaly vypracování horizontálních právních předpisů.
Vyzýváme Evropskou unii, aby ve svých institucích poskytovala tlumočnické sluţby
ve znakovém jazyce a byla tak příkladem osvědčených postupu.
Ţádáme Evropskou unii, aby po všech členských státech poţadovala, aby se podílely na
výzkumu, rozvoji a výuce znakového jazyka poskytnutím finanční pomoci a spouštěním a
podporou vnitrostátních i místních projektu.

Pověřujeme dr. Ádáma Kósu, poslance Evropského parlamentu a clena Evropské unie
Neslyšících, aby tuto deklaraci předal institucím Evropské unie a jejím členským státům.
Podepsali
dr. Ádám Kósa, poslanec Evropského parlamentu
předsedkyně Evropské unie Neslyšících
zástupci

národních

asociací

neslyšících

členských

státu

Evropské

unie

a přidruţených členův, Islandu, Norska a Švýcarska
předsedkyně Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka
předseda Světové federace Neslyšících
předsedkyně Světové asociace tlumočníků znakového jazyka
V Bruselu dne 19. listopadu 2010

Reakcia o tlmočníckej sluţbe od Bratislavského samosprávneho kraja
Obrátili sme sa e-mailom na Bratislavský samosprávny kraj, konkrétne na
oblasť sociálne sluţby. Odpovede sme dostali dňom 24.1.2011 od pani Marici
Šikovej, vedúcej oddelenia sociálnej pomoci.
Koľkí a ktorí tlmočníci sú u vás zapísaní?

„V súčasnosti má Bratislavský

samosprávny kraj zapísaného v Registri poskytovateľov sociálnych sluţieb jedného
neverejného poskytovateľa tlmočníckej sluţby a to pani Violu Ručkayovú, ktorá poskytuje
tlmočnícku sluţbu ako ţivnostník.
Keďţe zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
účinný do 31.12.2008 nedefinoval zvlášť tlmočnícku sluţbu pre občanov so sluchovým
postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj eviduje v rámci Registra poskytovateľov
sociálnych sluţieb tri organizácie poskytujúce v rámci sociálneho poradenstva aj
tlmočnícku sluţbu. Ide o nasledujúce organizácie: Asociácia sluchovo postihnutých, Zväz
sluchovo postihnutých, Bratislavská asociácia sluchovo postihnutých.“
Koľkí nepočujúci uţ ţiadali o tlmočníčku sluţbu v našom kraji? „V roku 2010 bola
na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja doručená ţiadosť o poskytnutie tlmočníckej
sluţby od 1 občana.“
Môţe občianske zdruţenie byť sprostredkovateľom tlmočníckej sluţby? Ak áno,
akým spôsobom? „Sprostredkovanie tlmočníckej sluţby je podľa § 45 zákona
o sociálnych

sluţbách, sociálna sluţba.

občianske zdruţenie,

avšak

aţ

na

Túto

základe

sociálnu
zápisu

sluţbu
do

môţe

Registra

vykonávať

aj

poskytovateľov

sociálnej sluţby. Bliţšie podmienky registrácie sú uverejnené vo Všeobecne záväznom
nariadení BSK č. 30/2009 o podmienkach zápisu do registra a výmazu z registra
poskytovateľov sociálnych sluţieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych

sluţbách a

o

zmene

a

doplnení

zákona

č.

455/1991

Zb.

o

ţivnostenskom

podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktoré je uverejnené
na www.bratislavskykraj.sk.“

Skryté titulky – nevyhnutnosť pre Nepočujúcich, „zbytočne“ vyhodené
peniaze pre televíziu?
Skryté titulky sú pre nás Nepočujúcich zdrojom informácií
z médií. A preto sa vţdy tešíme, keď máme moţnosť nastaviť
skryté

titulky

v televízií.

Napr.

na

Jednotke

o 19.30,

keď

sa začínajú správy, naťukáme na teletexte 777 a „počúvame
očami“, čo sa deje u nás či vo svete. A teraz? Počas hlavného spravodajstva na Jednotke
(STV 1) sa nedajú zobraziť skryté titulky? Čím to je? Spýtali sme sa Slovenskej televízie.
Prečítajte si ich odpoveď.
„Pekný deň, je nám ľúto, ale Slovenská televízia momentálne funguje v provizóriu,
v ktorom musí šetriť finančné prostriedky na kaţdom kroku. Vrátane skrytých titulkov.
Zákon c. 380/2000 o vysielaní a retransmisii v § 18 uvádza: "(2) Vysielateľ na základe
zákona je povinný zabezpečiť v celoplošnom vysielaní televíznej programovej sluţby,
ktorú nevysiela digitálne, aby bolo najmenej
a) 25% všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými
titulkami, a to v kaţdej takej programovej sluţbe.
Tento limit dodrţiavame. Ţiaľ, práve titulkovanie ţivého vysielania - vrátane
spravodajstva - je nákladovo najnáročnejšie. Veríme však, ţe uţ čoskoro sa budeme
môcť vrátiť aj k titulkovaniu spravodajstva.“ Listy divákov, 8.2.2011
Čo si o tom myslíte Vy?
Veronika Vojtechovská

Titulky na JOJ-ke
E-mailový list od Ľuboslava Choluja, výkonného riaditeľa JOJtextu – teletextu televízie
JOJ:
„Oslovujeme Vás s prosbou, ktorá sa týka vysielania titulkov na str.777, chceli by sme
vedieť, ako ste spokojní s touto txt stranou. Takisto by sme privítali Vaše názory na
zlepšenie. Chceli by sme vedieť aj koľko nepočujúcich vaša organizácia zastupuje. Verím
tomu, ţe vzájomne si pomôţeme a spolu skvalitnime naše sluţby. Chcel by som Vás ešte
poprosiť

o

aké

titulky,

čo

sa

týka

programov,

by

ste

ešte

mali

Ďakujem za ochotu.“
S pozdravom
Mgr. Ľuboslav Choluj
Brečtanova 1, Bratislava

0907 932 982
choluj@joj.sk

záujem.

AKTIVITY V OZ MYSLÍM
Odborné semináre
Po mesačnej prestávke sa dňa 15.1.2011 usporiadal odborný seminár s názvom:
Problematika tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím a s tým súvisiaca
legislatíva na území Slovenska. Viedla ho pani doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.,
predsedníčka

Asociácie

tlmočníkov

posunkovej

reči

nepočujúcich

Slovenska

–

ATLPRENES.

V úvode seminára zdôraznila rozdiel pojmov medzi tlmočením a prekladom.
Tlmočenie je viazané na odovzdanie informácie prostredníctvom reči a preklad je viazaný
na odovzdanie informácie prostredníctvom písma. Podobne to platí i v posunkovom
jazyku. Príklad pri tlmočení – keď Nepočujúci prednáša v medzinárodnom posunkovaní,
oproti

nemu

sedí

prvý

tlmočník

tzv.

„relay

tlmočník“,

ktorý

od

neho

tlmočí

z medzinárodného posunkovania do slovenského posunkového jazyka pre druhého
tlmočníka. Ten druhý tlmočník stojí pred publikum vedľa Nepočujúceho v medzinárodnom
posunkovaní a zrkadlovo tlmočí prednášku v slovenskom posunkovom jazyku pre
publikum. To sa musí realizovať v reálnom čase. Pri preklade – keď tlmočník píše text od
posunkujúceho Nepočujúceho. To môţe, ale nemusí sa realizovať v reálnom čase. S tým
súvisí aj s názvom zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004).
Lektorka spomínala zákony, ktoré súvisia s danou problematikou tlmočenia – zákon
o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (382/2004), školský zákon (245/2008), zákon
o posunkovej reči nepočujúcich osôb (149/1995), zákon o peňaţných príspevkoch na
kompenzáciu ťaţkého zdravotného postihnutia (447/2008) a zákon o sociálnych sluţbách
(448/2008).
V súvislosti so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch lektorka spomínala
potrebu znalcov, ktorí by mohli písomne posúdiť znalecký posudok, zaujať odborné
stanovisko alebo potvrdenie, odborné vyjadrenie a vysvetlenie o osobách s poruchou
sluchu. Napríklad, stálo sa, ţe nepočujúci bez uváţenia podpísal zmluvu a zrazu o niečo
prišiel. Ako to máme dokázať, ţe ten nepočujúci neporozumel zmluve? Nato je potrebný
znalec, ktorý by vedel posúdiť nepočujúceho. Znalec pre osoby s poruchou sluchu na
Slovensku zatiaľ neexistuje.
Pre nás je novinkou, ţe vo vzdelávacom programe pre deti a ţiakov so sluchovým
postihnutím ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu, ktoré schválilo Ministerstvo
školstva SR dňa 26. mája 2009, je spomenuté, ţe v materskej, základnej a strednej

škole vykonáva tím pracovníkov (špeciálny pedagóg, logopéd, pomocná vychovávateľka,
psychológ,...). Podľa potreby je súčasťou tímu aj asistent učiteľa, pedagóg, ktorý
ovláda posunkový jazyk, tlmočník posunkového jazyka. Pedagóg, ktorý ovláda
posunkový jazyk, pouţíva posunkový jazyk v procese vzdelávania nepočujúcich detí
samostatne alebo simultánne s hovoreným jazykom. Od pedagóga ovládajúceho
posunkový jazyk sa vyţaduje dobrá znalosť posunkového a hovoreného jazyka. Tlmočník
posunkového jazyka je osoba, ktorá podľa potreby tlmočí nepočujúcemu dieťaťu z
hovoreného jazyka do posunkového a naopak. Sluţby tlmočníka posunkového jazyka
vyuţívajú

nepočujúce

alebo

nedoslýchavé

osoby,

ktoré

sa

dorozumievajú

prostredníctvom posunkového jazyka. Od tlmočníka posunkového jazyka sa vyţaduje
dobrá znalosť posunkového a hovoreného jazyka.
Týţdeň po seminári sa konal ďalší odborný seminár s názvom Riešenie špecifických
potrieb občana so sluchovým postihnutím v sociálnej oblasti. Viedla ho opäť pani
PhDr.

Mária

rozhodnutie,

Košútová.
zoznam

Spomínala

o kompenzáciách

kompenzačných

pomôcok,

(posúdenie

preukaz

ZŤP

–
–

odkázanosť
ZŤP/S,

–

osobná

asistencia), o sociálnych sluţbách, invalidite, zamestnávaní. Zároveň sa diskutovalo
o Domove dôchodcov pre nepočujúcich.

Pre nás bolo novinkou, ţe podľa zákona 447/2008 – prílohy č. 4, bod 18, ţe
osobný asistent vykonáva túto činnosť: pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa
aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nepočujúcej
fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje sluchové
postihnutie nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením hovorenej
reči v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči. Osobný asistenti pri tejto činnosti nemusí
mať certifikát, keď nepočujúci rodič má v posudku, ţe ţiada osobného asistenta len pri
tejto činnosti. Osobný asistent môţe byť aj študentom školy.
Opäť sa konal ďalší seminár s názvom Komunikačný systém osôb so sluchovým
postihnutím. Lektorovala ho doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. v sobotu 29.1.2011.
Na tomto seminári lektorka spomínala primárne formy (hovorený jazyk, posunkový
jazyk, písomná forma jazyka), sekundárne formy
komunikácie
medzinárodné

–

posunkovaný
posunkovanie,

jazyk

–

umelecké

v našom

(bimodálne formy posunkovej

prípade

posunkovanie;

posunkovaná slovenčina,
prstové

znaky,

odzeranie

a neverbálna komunikácia) a pomocné technické a komunikačné prostriedky sluchovo
postihnutých.

Reakcie záujemcov, ktorí sa zúčastnili na odborných seminároch:
Szekula: „Semináre, na ktorých som sa zúčastnil mi dali veľa informácii (aj keď som
počujúci). Vţdy som sa dozvedel veľa veci, ktoré ma zaujímali, alebo aj o veciach,
o ktorých som nemal predstavu, ţe vôbec jestvujú (ako napr. poslednú sobotu).“
(poznámka autora – bola to prvá prednáška doc. Tarcsiovej)
Kráľová: „Seminár bol super! Taká škoda pre všetkých, ktorí tam neboli... Nepočujúci
potrebujú tieto informácie! Škoda, ţe uţ semináre končia.“ (poznámka autora –
o poslednej prednáške Košútovej).
Aktivity - odborné semináre podporil Accenture nadačný fond – Nadácia Pontis.
Roman Vojtechovský

Ďalší a zároveň posledný odborný seminár

Kto je tlmočník?
Úvod o tlmočení
pre Nepočujúcich

• Tlmočník je osoba, ktorá za odmenu vykonáva
jednoznačne zmysel zdieľania z východiskového
jazyka do cieľového.
• Tlmočník je mostom medzi počujúcim
a nepočujúcim účastníkom komunikácie a ich
dvoma odlišnými jazykmi a kultúrami.

PaedDr. Roman Vojtechovský

Pre koho tlmočí?
Akými komunikačnými formami tlmočí?

Čím je tlmočník v súčasnosti u nás?

• Nepočujúci,
nepočujúci,
nedoslýchaví,
ohluchnutí, osoby s KI, hluchoslepí
• slovenský posunkový jazyk, posunkovaná
slovenčina, odzeranie, komunikačné formy
pre hluchoslepých (modifikovaný slovenský
posunkový jazyk, Lormova abeceda,
daktylografika, Braillovo písmo s využitím
taktilnej formy, taktilné odzeranie a vibračná
metódaTadoma a iné)

• pracovník v sociálnych službách, ktorý fyzickej
osobe pomáha sa zapojiť do života počujúcej
spoločnosti. Tým pádom tlmočník sa stáva
sociálnym pracovníkom
• osoba, ktorá len prenáša informácie z jedného
jazyka (slovenského) do druhého jazyka
(slovenského posunkového jazyka) a naopak.
Tým pádom tlmočník sa stáva ozajstným
tlmočníkom vo vzťahu k jazykovej a kultúrnej
menšine Nepočujúcich

Kto je tlmočník?
1.
2.
3.
4.

Tlmočník = ten, kto pomáha
Tlmočník = stroj
Tlmočník = ten, kto uľahčuje komunikáciu
Tlmočník = ten, kto reprezentuje bilingválnobikultúrny prístup

Tlmočník = stroj
• tlmočník tlmočí každé slovo, ktoré počuje –
s ohľadom na počet slov, ktorý bol vyslovený
a ktorý je potrebné „do bodky“ pretlmočiť čiže tlmočí slovo za slovom bez ohľadu
na celkový význam zdieľania
• tlmočník ako prekladajúci „robot“, ktorý nemá
žiadny vplyv na prebiehajúcu komunikáciu, či
jej dynamiku a nenesie za ňu žiadnu
zodpovednosť

Tlmočník = ten, kto pomáha
• na Slovensku - veľmi rozšírený
• predpoklad – nepočujúce osoby sú
hendikepovaní ľudia, majú obmedzené
schopnosti a nezvládnu si sami obstarať svoje
vlastné záležitosti
• úloha tlmočníka - tlmočník, pomocník (napr.
vyplniť poukážku, napísať žiadosť), poradca,
vybavovateľ, osoba, ktorá vysvetľuje niektoré
veci

Tlmočník = ten, kto uľahčuje
komunikáciu
• podobná úloha ako tlmočník = stroj
• nedodržanie okolnosti tlmočníckej situácie –
vhodné rozmiestnenie, osvetlenie, pozadie,
oblečenie tlmočníka, celkový vzhľad
tlmočníka, časové rozpätie

Tlmočník = ten, kto reprezentuje
bilingválno-bikultúrny prístup

Tlmočník = ten, kto reprezentuje
bilingválno-bikultúrny prístup

• vyvinul sa v súvislosti s poznatkom, že
posunkový jazyk je prirodzený a plnohodnotný
jazyk komunity Nepočujúcich a tiež dôležitou
súčasťou kultúry Nepočujúcich
• v súčasnosti je najviac preferovaný (v zahraničí)
• tlmočník uvedomuje komunikačnú dynamiku
situácie a citlivo na ňu reaguje; dáva zreteľne
najavo, kto práve hovorí a volí najvhodnejšie
umiestnenie
seba
samého
vzhľadom
k tlmočníckej situácii

• tlmočník je vedomý toho, že sa pohybuje nielen
medzi dvoma odlišnými jazykmi, ale tiež medzi
dvoma odlišnými kultúrami
• tlmočník netlmočí len obsah zdieľania, ale
sprostredkuje ich najviac medzi dvoma
kultúrami, pričom musí poznať a zachovať
komunikačný cieľ hovoriaceho a adekvátny
dopad zdieľania na adresáta

Tlmočník = bilingválno-bikultúrny
prístup k tlmočeniu
• 1. príklad:
 PJ: „Si ženatý?“
 HJ: „Rád by som sa Vás spýtal, či si ženatý?“
• 2. príklad:
 HJ: „Vy ma vôbec nepočúvate!“
 PJ: „Vy vôbec nedávate pozor!“, „Vy sa pozeráte
inam!“,...

Etický kódex tlmočníkov
• Etický kódex je súbor pravidiel, ním by sa mal
riadiť každý profesionálny tlmočník. Kódex
určuje jeho základné povinnosti a práva
vzhľadom k danej profesii. Bol vytvorený
preto, aby chránil práva tlmočníkov a ich
klientov.
• Tento kódex však nestačí len poznať, tlmočník
by mal ho využiť v praxi, v tlmočníckej situácii.

Etický kódex tlmočníkov
•
•
•
•
•

vo vyspelých štátoch ho majú
Česká republika – etický kódex od roku 1998
Maďarsko – asi od roku 1995
Slovensko - ?
zákon č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a
prekladateľoch - § 13 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť:
Znalec, tlmočník alebo prekladateľ je povinný zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti,
ak nie je tejto povinnosti zbavený zadávateľom alebo
ministrom alebo ak osobitný predpis neustanovuje inak;

Etický kódex tlmočníkov
• mlčanlivosť (individuálne tlmočenie, verejné
tlmočenie)
• adekvátnosť prekladu (tlmočník tlmočí zmysel
zdieľania, nemení jeho význam ani obsah (nič
nepridáva ani neuberá; pri tlmočení berie
ohľad na komunikáciu preferencie klienta)
• nestrannosť (tlmočník neradí ani nezdieľa svoje
osobné názory)

Etický kódex tlmočníkov

Etický kódex tlmočníkov

• kompetentnosť (tlmočník by mal prijať len také
záväzky, ktoré zodpovedajú jeho schopnostiam;
za tlmočenie nesie plnú zodpovednosť)
• nediskriminácia (tlmočník nesmie odmietnuť
klienta
z
rasových,
národnostných,
náboženských dôvodov a pod.)
• odmena (tlmočník dostáva za svoju prácu
adekvátnu
kompenzáciu
(t.j.
netlmočí
zadarmo)

• primeranosť (správanie i oblečenie tlmočníka
by malo byť primerané situácii, v nej tlmočí)
• profesijný rozvoj (tlmočník by sa mal vo svojej
profesii ďalej vzdelávať a usilovať o vlastný
profesijný rozvoj)
• dodržovanie kódexu

Kde môže tlmočník tlmočiť?
Aké sú typy tlmočenia?

Kde môže tlmočník tlmočiť?
Aké sú typy tlmočenia?

• tlmočenie u lekára
• tlmočenie v bežných situáciách každodenného
života (obchody, úrad, služby rôzneho charakteru)
• súdne tlmočenie (súd, polícia, matrika)
• tlmočenie pre deti (polícia, psychiatrické,
psychologické
vyšetrenie,
kultúrne
akcie
pre deti – divadlo, besiedky,...)
• umelecké tlmočenie (divadelné tlmočenie a
tlmočenie hudby)

• tlmočenie spoločenských akcií (festivaly,
plesy,
vzdelávacie
akcie,
konferencie,
prehliadky,...)
• tlmočenie v škole (tlmočenie vo vyučovaní,
kontakt s rodičmi, rodičovské združenie,
prednášky, besedy, kurzy ďalšieho vzdelávania,
jednanie žiaka u riaditeľa, exkurzia, zájazd,
výlet, školské oslavy,...)
• tlmočenie rodinných udalostí (svadba, krst,
pohreb, promócia, oslava okrúhlych narodenín

Kde môže tlmočník tlmočiť?
Aké sú typy tlmočenia?

Kde môže tlmočník tlmočiť?
Aké sú typy tlmočenia?

• tlmočenie v tíme:
 tlmočenie väčších vzdelávacích a spoločenských

akcií
 tlmočenie divadelných predstavení
 tlmočenie na súde a u lekára
 tlmočenie pre deti
 tlmočenie pre klientov so špecifickými
jazykovými potrebami / so zníženou
komunikačnou schopnosťou

• tlmočnícka služba on-line
(www.appn.cz/tlumocnicke-sluzby-online)

Centrum sprostredkovania tlmočníkov
pre Nepočujúcich
• v celej Českej republike – Praha
• www.asnep.cz/tlumoceni
• klienti:
 Nepočujúci, nepočujúci, nedoslýchaví, hluchoslepí
 počujúci
 tlmočníci českého PJ, posunkovanej češtiny,
vizualizátori hovorenej češtiny, tlmočníci pre
hluchoslepých, relay tlmočníci
 služby tlmočenia – bezplatne (aj pre cudzincov, ktorí
majú trvalý alebo prechodný pobyt v ČR)

Centrum sprostredkovania tlmočníkov
pre Nepočujúcich
• uhradenie tlmočníckej služby pri situáciách
tlmočenia:









Centrum sprostredkovania tlmočníkov
pre Nepočujúcich
• neuhradenie tlmočníckej služby pri situáciách
tlmočenia:






oslavy a večierky (okrem horeuvedených udalostí)
rekreačné pobyty
záujmové aktivity
kultúrne akcie
v zahraničí

 objednanie služby – objednávka klienta

Výška odmien za tlmočenie
• SR: VÚC Bratislava – 2,26 €/hod. (maximálne
100 hodín ročne), VÚC Nitra – 8,30 €/hod.,
ostatné VÚC – cca. 3,32 €/hod.
• ČR – odmeny
(www.asnep.cz/tlumoceni/index.htm)
• Nemecko – 55 €/hod.
• Švajčiarsko – 70 €/hod.
• Rakúsko – 44 €/hod.
• Estónsko – 29 €/hod. – len 15 hod./ročne

O maďarskom PJ a používaní
maďarského PJ (2009)
• (1) Ročný časový limit bezplatných služieb tlmočenia
zabezpečovaných štátom je 36 000 hodín s maximálne 120
hodinami na osobu a rok.
• (2) Popri ročnom časovom osobnom limite ustanovenom
v odstavci (1), štát zabezpečí bezplatné služby tlmočenia
posunkového jazyka
a) do 120 hodín za akademický rok pre osoby so štatútom
študenta na gymnáziách, stredných odborných školách,
učilištiach alebo technických školách,
b) do 60 hodín za semester pre osoby so štatútom
študenta na inštitúciách vyššieho vzdelávania,
c) do 20% vyučovacích hodín pre osoby zúčastňujúcich sa
vzdelávania dospelých s ohľadom na každý výukový
kurz.

návšteva u lekára
návšteva u právnika
jednanie s úradmi a inými inštitúciami
pracovné pohovory pri hľadaní zamestnania
jednanie so zamestnávateľom
rekvalifikačné kurzy
konzultácie s odborníkmi (napr. finančné poradenstvo)
niektoré spoločenské udalosti (oslavy po promócii a
krstu, svadobné a smútočné hostiny a pod.)

Použitá literatúra
• Act CXXV of 2009 on Hungarian Sign Language and
the use of Hungarian Sign Language
• ČERVINKOVÁ HOUŠKOVÁ, K. 2008. Specifika
tlumočení pro neslyšící. Praha : ČKTZJ, 2008. ISBN
978-80-87153-58-1.
• KRONUSOVÁ, M. 2008. Možnosti poskytování
tlumočnických služeb pro neslyšící. Praha : ČKTZJ,
2008. ISBN 978-80-87153-15-4.
• ŠEBKOVÁ, H. 2006. Úvodní poznámky k tlumočení
(český jazyk – český znakový jazyk). In Infozpravodaj,
roč. 14, 2006, č. 4, s. 7-9.

Skvalitnenie učební kurzov slovenského posunkového jazyka
Vďaka finančnej podpore Klubu darcov v Komunitnej nadácii Bratislava a Nadácií
VÚB sme mali moţnosť skvalitniť priestory učební

a tým aj zefektívniť výučbu

slovenského posunkového jazyka pre verejnosť.

Veronika Vojtechovská

ČO SA UDIALO?
EFSLI WINTER SCHOOL NA SLOVENSKU
Performing Arts Interpreting
21/01 – 23/01/2011
Miesto realizácie: EFFETA, Samova 4, Nitra

Občianske

zdruţenie

EFFETA

–

Stredisko

sv.

Františka

Saleského

(www.effeta.sk) bude v dňoch 21. – 23. januára 2011 vo svojich priestoroch hosťovať 17
tlmočníkov posunkového jazyka zo siedmych štátov Európy (Veľká Británia, Taliansko,
Holandsko, Rakúsko, Belgicko, Srbsko a Slovensko). Európske fórum tlmočníkov
posunkového

jazyka

(the

European

Forum

of

Sign

Language

Interpreters,

www.efsli.org), ako hlavný organizátor tohto podujatia, zavíta v týchto dňoch po prvýkrát
na Slovensko a to do Nitry. V priestoroch organizácie EFFETA sa bude realizovať
trojdňový workshop s témou Performing Arts Interpreting (Tlmočenie v umení). Hlavným
poslaním EFFETY je najmä vytvárať most integrácie nepočujúcich a počujúcich, zvyšovať
úroveň osobnostného rozvoja sluchovo postihnutých, poskytovať profesionálne sociálne
sluţby, realizovať ďalšie vzdelávanie v oblasti posunkového jazyka, podporovať rozvoj
duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií n/Nepočujúcich a vytvárať moţnosti
pre národnú a medzinárodnú spoluprácu v spomínaných oblastiach.
EFSLI na európskej úrovni zdruţuje národné asociácie tlmočníkov posunkového
jazyka (k dnešnému dňu má zaregistrovaných 26 národných asociácií z 23 štátov
Európy),

asociované

organizácie

zamestnávajúce

tlmočníkov

posunkového

jazyka

a individuálnych tlmočníkov posunkového jazyka. Jej cieľom je propagovať vedomosti
a výmena informácií a skúseností v profesionálnom tlmočení posunkového jazyka,
povzbudzovať a propagovať vedecké a pedagogické iniciatívy, ktoré zlepšujú úroveň
tlmočenia posunkového jazyka, vzdelávanie a školenie tlmočníkov posunkového jazyka,
poradenstvo a podpora tlmočníkov, tlmočníkov – študentov, tlmočníkov – lektorov
posunkového

jazyka,

pouţívateľov

a

poskytovateľov

tlmočníckych

sluţieb.

Táto

organizácia kaţdoročne realizuje medzinárodnú konferenciu na vopred vybranú tému,
mnoţstvo workshopov a školení a realizuje bohatú publikačnú činnosť v oblasti ďalšieho
vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka.
Lektorom blíţiaceho sa školenia bude Zane Hema z Veľkej Británie, skúsený
tlmočník, lektor, absolvent postgraduálneho štúdia v odbore - tlmočenie - britský
posunkový jazyk/angličtina, s bohatými skúsenosťami z vedenia workshopov a školení,
ktoré realizoval mimo iných napríklad v Taliansku, Českej republike, Austrálii, Novom
Zélande, Malajzii, Japonsku a vo Veľkej Británii. Je aktívnym členom EFSLI a taktieţ

sekretárom Svetovej asociácie tlmočníkov posunkového jazyka (the World Association of
Sing Language Interpreters). Súčasne EFSLI školiaci tím bude tvoriť Marinella Salami
z Talianska, ktorá vedie sekciu pre vzdelávanie a profesionálny rozvoj v EFSLI. Taktieţ
disponuje bohatými skúsenosťami v oblasti tlmočenia, riadenia školení a ďalšieho
vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka. Sedem rokov pôsobila ako hodnotiteľka
tlmočníkov

a členka Národnej skúšobnej komisie Národnej asociácie tlmočníkov

posunkového jazyka v Taliansku. Dlhú dobu zastávala post prezidentky pobočky tejto
asociácie pre oblasť Lombardia. 16 rokov tlmočila správy pre talianske verejnoprávne
televízie do talianskeho posunkového jazyka.
Zameraním školenia európskych tlmočníkov posunkového jazyka bude zvýšenie
kompetencií v tlmočení jednotlivých druhov umenia, medzi ktoré bezvýhradne patrí
divadlo, poézia a hudba. Tlmočníci budú trénovať svoj tlmočnícky prejav vybraných statí
umeleckej tvorby, medzi ktoré budú bezpochyby patriť umelecké fragmenty z pera
slávneho Shakespeara, ale aj moderné hudobné hity z dielne interpretov, ako sú okrem
iných Lady Gaga, Ricky Martin, Pussycat Dolls a Patti Page. Tlmočníci sa naučia mimo
iného, ako umelecky stvárniť a intrerpretovať význam obsahu tlmočeného umeleckého
diela čo najzrozumiteľnejšie pre nepočujúcich uţívateľov, ako vyuţívať a hýbať sa
v priestore pri tlmočení, ako vyuţívať pohyb tela, mimické formy a vizuálne prostriedky
k

dotvoreniu

umeleckého

výrazu

tlmočenia,

minimalizovať

pouţívanie

prstového

hláskovania, ako pouţívať stratégie pre vyplnenie prestávok v hudbe, adaptovať veľkosť
posunkov v nadväznosti na hlasitosť, rytmus a tempo, harmonizovať celý proces
tlmočenia s prízvukom na súbeţnosť, drţanie tela, vkus, slušnosť s cieleným dopadom
na zvýšenie virtuozity v tlmočení umenia.
Effeta – stredisko sv. Františka Saleského

Foto: www.efsli.org

Poznámka redakcie: článok od Effety nám bol zaslaný pred uskutočnením tejto akcie. Článok
sme neupravovali.

NENECHAJTE SI UJSŤ

5. výročie OZ Myslím
Pozývame Vás
na oslavu pri príleţitosti 5. výročia vzniku OZ Myslím.
Koná sa v sobotu 5.3.2011 o 17.00 na Ľubinskej 13
v Bratislave - Staré mesto.
Nebude chýbať zaujímavý program, prípitok a občerstvenie.
Vstupné: dobrovoľné, alebo nám môţete priniesť nejaké dobrôtky. 
Príďte medzi nás a oslavujte spolu s nami!

Kurz slovenského posunkového jazyka pre záujemcov
Realizujeme kurz SPJ pre záujemcov v jarnom semestri.
Kedy? Kurz sa začne 24.2. alebo 28.2.2011, kurz je v rozsahu 60 vyučovacích hodín.
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
Registrácia do 20.2.2011 (Ut, Št), 23.2.2011 (Po, St)!!!

Víkendový kurz slovenského posunkového jazyka
Ponúkame aj víkendový kurz v jarnom semestri.
Kedy? 26.2.2011 - 18.6.2011, kurz je v rozsahu 60 vyučovacích hodín. Kurz sa koná
kaţdý druhý víkend.
Kde? Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Pre koho? Pre záujemcov naučiť sa slovenský posunkový jazyk
Viac info na www.myslim.sk/vikend.htm
Registrácia do 20.2.2011!!!

TROCHA HUMORU NEZAŠKODÍ
Čierny humor zo sveta nepočujúcich (2. časť - pokračovanie)
V reštaurácii
Do reštaurácie príde nepočujúci muţ so svojim počujúcim kamarátom a obaja sa
dohodnú, ţe si dajú kuracie prsia. Príde čašník a pýta sa počujúceho: „Čo si prajete?“
„Chcem kuracie prsia a k tomu krokety.“ Ale po chvíľke si to rozmyslí: „Nie, pane. Chcem
sviečkovú a štyri knedle.“ „A vy?“ pýta sa nepočujúceho. „Také isté, čo môj kamarát,“
odpovie mu nepočujúci, „ale k tomu hranolky.“

Anekdoty zo sveta nepočujúcich (3. časť)
Anekdota je krátky a vtipný príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, má
neočakávaný záver s humorným vyznením - vtipnou pointou (www.wikipedia.org, [online], cit. 12.9.2010). Anekdoty nepočujúcich sa vzťahujú predovšetkým k ich vzťahu
k počujúcim

ľuďom

a k vzájomným

komunikačným

problémom

a nedorozumeniam

(Kosinová, 2008, s. 24). Anekdoty odráţajú skutočnosti a vzory psychologických reakcií
ľudí s poruchou sluchu (Hritz, 2003).
Viete čítať?
Po pozorovaní nepočujúceho človeka na verejnosti sa počujúci muţ rozhodol k nemu
priblíţiť a zistiť, či nepočujúci ľudia sú gramotní. Napísal: „Viete čítať?“ a ukázal
poznámku tomu nepočujúcemu. Nepočujúci, zhnusený jeho aroganciou, odpovedal: „Nie.
Viete písať?“
Divé husi
Nepočujúci muţ sa díva so svojim počujúcim priateľom na letiaci kŕdeľ divých husí. Ten
nepočujúci posunkuje počujúcemu muţovi: „Tie husi povedali, ţe za týţdeň budú na
juhu.“ „Ako ich môţeš počuť, veď ich nepočujem ani ja,“ diví sa počujúci kamarát.
„Nezabudni, ţe ja na rozdiel od teba viem odzerať.“
Zázračná hora
V jednom meste sa povrávalo, ţe keď ide človek na jednu horu, na jedno presné miesto a
nahlas zakričí, tak sa uzdraví z akejkoľvek choroby. Na horu sa vypraví vozičkár. Sťaţka
vyjde nahor a zakričí. Okamţite vstane, vezme vozík, hodí ho zo skaly a poskakuje od
radosti. Potom sa na horu vypraví nevidiaci. Zakričí nahlas, otvoria sa mu oči, odhodí
čierne okuliare, odkopne palicu zo skaly a poskakuje od radosti. Nakoniec na horu vyjde
nepočujúci s tlmočníkom. Zakričí, ako najviac dokáţe, začne ihneď počuť, nakopne
tlmočníka, zhodí ho dolu zo skaly a poskakuje od radosti.

Svet nepočujúcich
Svet zaplavila voda a ostal nazvyš len jeden ostrov. Na ňom preţili len jeden počujúci a
jeden nepočujúci človek. Všade zostalo len sucho, prach a piesok, ale v diaľke sa niečo
blýska. Obaja sa na sebe pozerajú a potom si pozreli na blýskajúci sa predmet. Potom sa
znovu pozreli jeden na druhého a raz sa obaja rýchle rozbehnú a vrhnú sa k
blýskajúcemu sa lampe. Bijú sa o ňu a tým ju trú. Ako sa o ňu otreli, vyletí z nej Aladin.
Má fúzy a turban a oboch muţov ukľudňuje, nech sa nehádajú, ţe kaţdému splní tri
priania. Nepočujúci sa začne rozčuľovať, prečo by si mal niečo priať prvý počujúci, ţe ide
o diskrimináciu, a prečo by počujúci mali mať stále vo všetkom prednosť. Aladin dá teda
prednosť nepočujúcemu, ale s tou podmienkou, ţe to, čo si bude priať on, to dostane
počujúci dvojnásobne. Nepočujúci sa raduje, a zatiaľ počujúci odmlčí, vymýšľa prvé
prianie a hovorí: „Ja by som si prial štyri luxusné domy.“ Aladin luskne prsty a objavia sa
krásne domy. Nepočujúci ohromne zíva na tú krásu a počujúci mu ďakuje. Nepočujúci
nechápe za čo a naraz vidí, ţe počujúci má osem domov. Uvedomí si, ţe to, čo dostane
on sám, toho dostane počujúci dvojnásobne. Premýšľa a potom si ako druhé prianie chce
dvesto krásnych ţien. Aladin luskne prsty a za nepočujúcim sa objaví zástup dvesto
nádherných dievčat. Nepočujúci má veľkú radosť, a keď sa otočí, počujúci mu opäť
strašne silno poďakuje. Nepočujúci je ale nespokojný kvôli tomu, ţe počujúci má vţdycky
viac neţ on. Premýšľa, aţ je z toho celý nervózny, a prešľapuje z miesta na miesto.
Nakoniec dostane nápad a vykríkne svoje tretie prianie: „Chcel by som, aby si mi odobral
jeden

semenník“.

Aladin

odpovie:

„Samozrejme“

a

luskne

prsty.

V

tú

chvíľu

nepočujúcemu zmizne jeden semenník. Ten sa s úsmevom otočí na počujúceho, ktorý sa
práve drţí v rozkroku a má nešťastný výraz v očiach. Nepočujúci má však konečne
radosť, pretoţe svet uţ bude len nepočujúci.
Cestujúci
V kupé sedeli 4 cestujúci – Kubánec, Američan, Rus a Nepočujúci. Kubánec si vytiahol z
vrecka kubánsku cigaru, zapálil si a fajčil. Lenţe nedofajčil a vyhodil cigaru von oknom.
Cestujúci sa čudovali a spýtali sa ho, ţe prečo nedofajčenú cigaru vyhodil. Kubánec
ukázal kufor plný kubánskych cigár. Američan si vybral z tašky hamburger a začal jesť.
Lenţe nedojedol a vyhodil hamburger von oknom. Cestujúci sa čudovali a spýtali sa ho,
ţe prečo nedojedený hamburger vyhodil. Američan im ukázal tašku plnú hamburgerov.
Rus si vybral z tašky fľašu vodky a začal piť. Lenţe nedopil a vyhodil fľašu von oknom.
Cestujúci sa čudovali a spýtali sa ho, ţe prečo nevypitú fľašu vodky vyhodil. Rus im
ukázal tašku plnú fliaš vodky. Nepočujúci videl, ţe na chodbe pri druhom okne stojí muţ
s walkmanom. Nepočujúci schytil toho muţa a vyhodil ho von oknom. Cestujúci sa
čudovali a spýtali sa ho, ţe prečo muţa vyhodil. Nepočujúci im napísal na papier: „Je veľa
počujúcich.“

Neviditeľný handicap
Počujúci muţ bol očarený nepočujúcou ţenou, ktorá sedela v bare. Rozhodol sa, ţe bude
s ňou viesť rozhovor pomocou písania poznámok na papier. K jeho radosti mu
nepočujúca ţena odpovedala priateľsky. Písali si dlho. Jeden ďalší muţ sa pripojil k ich
rozhovoru a začal tieţ písať. Všetci traja si navzájom písali tak dlho, dokiaľ si ţena
neuvedomila, ţe musí odísť. Oznámila to svojim „novým“ priateľom. Dvaja muţi jej
zamávali na rozlúčku a pokračovali v písaní. Neuvedomili si, ţe nikto z nich nie je
nepočujúci.
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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, Ţilina, Banská Bystrica
•

zaujímajú Vás autá?

•

ste technický typ?

•

vlastníte vodičský preukaz skupiny B?

•

ste pozorný a viete dobre pracovať na PC?

•

ste veľmi dobre komunikatívny, spoľahlivý a priateľsky?

•

musíte byť osoba so zdravotným postihnutím

•

aktívny spôsob ţivota je podmienkou

Ponúkame:
•

prácu na HPP – systém pevnej odmeny a provízií z predaja

•

prácu v autosalóne, ale aj v teréne

•

podporu spoločností Škoda Auto Slovensko a CAR CLUB Slovensko

•

zaujímavú, ale i náročnú prácu

•

prácu pre prvého zamestnávateľa

Predpokladaný nástup: február 2011
Viac informácií na: www.carclub.cz
Kontaktujte nás: pokorny@carclub.cz

Apartmány Lomnica
Miesto: Veľká Lomnica
Apartmán:
1-x manţelská posteľ (spálňa)
1-x rozťahovací gauč (obývačka + kuchyňa)
pripojenie na internet
Cena podľa aktuálnej sezóny:
lyţiarska sezóna: 60-70 €/noc/cena za apartmán (max. 4 osoby)
letná sezóna: 30-40 €/noc/cena za apartmán (max. 4 osoby)
Viac informácií: Milan Juríček - 0903 457 940
Webová stránka: www.apartmanylomnica.sk

Ivan a Beáta Juríčkovi

