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Milí priatelia, čitatelia Myslímoviniek, 

 

toto dvojčíslo je bohaté na rôzne zaujímavosti. Vravíte si, že o aké zaujímavosti ide? 

Neleňte a prečítajte si celé Myslímovinky pre tento krát v dvojčísle. Dozviete sa 

o možnostiach kúpy rôznych zaujímavých a nových kníh.  

 V apríli sa konal festival záujmovo-umeleckej činnosti detí a mládeže s poruchou 

sluchu, kde deti a mládež s poruchou sluchu z celého Slovenska predviedli svoje umenie 

nielen v tanci, divadle, pantomíme, ale aj vo výtvarnom umení a fotení.  

 Súčasťou festivalu bol krásny benefičný koncert „Počuť srdcom“, ktorý určite 

mnohých zúčastnených chytil za srdce. Prečo? Prečítate si na ďalších stránkach.  

 Počas Veľkej noci manželia Hefty – riaditeľ a zástupkyňa OZ Myslím vyrazili na 

dovolenku do Fínska. Prečítajte si rozhovor, čo zaujímavé videli, dozvedeli sa a ochutnali.  

 Prinášame Vám aj reportáž od kurzistu slovenského posunkového jazyka, ktorý 

navštívil Agentúru podporovaného zamestnávania Nepočujúcich v Prahe. Je dobré, keď sa 

kurzista zaujíma aj o dianie v komunite Nepočujúcich.  

 Nielen tieto zaujímavosti, ale aj mnohé  iné Vám prináša toto dvojčíslo. Tak hurá 

do čítania...  

 

Vaša Veronka 

 

   

 

 

MYSLÍMOVINKY  

elektronický mesačník, ISSN 1338 - 2748 

vydavateľ: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich 

sídlo: Jelačičova 4, 821 08 Bratislava 

prevádzka: Ľubinská 13, 811 03 Bratislava 

zodpovedná redaktorka: Mgr. Veronika Vojtechovská 

jazyková korektorka: Erika Dobišová 

email: myslimovinky@gmail.com 

 

mailto:myslimovinky@gmail.com�


ČO SA UDIALO? 
Festival záujmovo-umeleckej činnosti  

 

  Od 15. do 18. apríla 2011 sa to v divadle Aréna hemžilo deťmi s poruchou sluchu. 

Konal sa totiž 19. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti detí 

a mládeže s poruchou sluchu. V rámci tohto festivalu nesmel chýbať ani benefičný 

koncert „Počuť srdcom“, ktorý bol v tomto roku v poradí už 18-ty.  

  V benefičnom koncerte vystupovali milí a zaujímaví ľudia bez nároku na honorár. 

Svoje úžasné akrobatické kúsky nám predviedli DaeMen (víťazi súťaže Česko-Slovensko 

má talent), ale aj Duo Ogor. Svoje umenie cez nezastaviteľnú basketbalovú loptu 

predviedol Martin Leco – Dats Da Show. Leonard Fabián nás prekvapil leteckou 

akrobaciou s modelom lietadla. Tanečné prvky predviedla aj skupina Haló, haló. Lahodou 

pre uši počujúcich boli pesničky speváčky Moniky Bagárovej. Celým programom večera 

sprevádzal výborný mím Vlado Kulíšek.  

 

Hodnotili sa súťaže vo fotografovaní a výtvarnom umení. Potom deti predviedli 

svoje umenie v pantomíme veľkých a malých skupín, tanci, divadle a v kategórii Rôzne. 

Každá kategória mala delenie mladší žiaci, starší žiaci a mládež. Okrem toho sa udeľovali 

ceny jednotlivcom za umelecký výkon a hlavné ceny v jednotlivých kategóriách. Viete si 

predstaviť, koľko bolo diplomov a víťazných pohárov? 

 

Aké boli výsledky festivalu? Ktorá škola zožala najväčšie úspechy? Každá 

kategória mala svoje bodovanie a udeľovanie cien, po súhrne všetkých kategórií sa 

spočítali body a celkovo sa hodnotili jednotlivé školy.  

 

Celkové hodnotenie základných škôl 
1.  ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP internátna, Drotárska cesta, Bratislava                                                  

2.  Spojená škola internátna, Hrdličkova, Bratislava 

3.  ZŠ pre deti so SP internátna, Lučenec                     

4.  Effeta, Nitra                                                                             

5.  Spojená škola internátna Jána Vojtaššáka, Levoča                  

6.  ZŠI pre SP Viliama Gaňu, Kremnica                                         

7.  Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov    

                                                                                                                   

Celkové hodnotenie stredných škôl 
1.  Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov             

2.  SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bratislava  

3.  Obchodná akadémia, Opatovská cesta, Košice               

4.  SOŠ, SPŠ, OŠ a Gymnázium pre žiakov so SP  internátna, Kremnica                                                                                    

5.  Detský domov Maurícius, Kremnica             



VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 

FOTOGRAFIE 

Mládež: 

1.miesto - Nora Šulíková – “Koreň” - Obch. akadémia, Košice                               

2.miesto - Marek Kanaš – “Srdce” – Spojená škola P. Sabadoša int., Prešov 

3.miesto - Marek Kanaš – “Posledné šipky” – Spojená škola P. Sabadoša int., Prešov 

 

Starší žiaci: 

1. miesto - Iveta Dobiášová – “Slimáky” – Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava 

2. miesto - Katrína Pirščová – “Svet na krivo” - Effeta, Nitra 

3. miesto - Marián Butaš – “Snežný skúter” – ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta,  

Bratislava (BA)                                        

3. miesto - Monika Šulíková – “Iskierka verzus ohníček” - SŠ P. Sabadoša  int., Prešov 

3. miesto - Amália Basalová – “Snežný strom” – Spojená škola P. Sabadoša  int., Prešov 

 

Mladší žiaci: 

1. miesto - Miriam Lipovská – “Výška” - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA 

2. miesto - Alexander Jacso – “Motýle” - ZŠ pre žiakov so SP int., Lučenec 

2. miesto - Kristína Gábrišová – “Pod vodou” – Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava 

3. miesto - Kristián Palkech – “Mima” - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA 

3. miesto - Kristína Vargová – “Ruža” - ZŠ pre žiakov so SP int., Lučenec 

4. miesto - Kristína Vargová – “Dážď” -  ZŠ pre žiakov so SP int., Lučenec 

 

HLAVNÁ CENA: Iveta Dobiášová – “Slimáky” – Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava                      

 

VÝTVARNÉ UMENIE 

Mládež: 

1. miesto - Matúš Baňas - ,,Hlava” - Spojená škola Pavla Sabadoša int., Prešov 

2. miesto - Jakub Hradiský - ,,Zvon“ - Spojená škola Pavla Sabadoša int., Prešov 

3. miesto - Lenka Cmerová - ,,Víly“ - SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bratislava                                              

Čestné uznanie: 

František Baláž - Detský domov Maurícius, Kremnica                   

Peter Bári - Detský domov Maurícius, Kremnica                            

Anna Gašparová - Detský domov Maurícius, Kremnica     

           

Starší žiaci: 

1. miesto - Adrián Kičin - ,,Vesmír“ - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA                        

2. miesto - Dominik Kašárik - ,,Loďka“ - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA                  

3. miesto - Dávid Oravec - Spojená škola int. Jána Vojtaššáka, Levoča                              

Čestné uznanie: 

Žaneta Bikárová - Spojená škola int. Jána Vojtaššáka, Levoča                                                            

Adriána Vavreková - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA                         

Mário Králech - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA                                  



Kevin Pittner -  Základná škola pre žiakov so SP int. V. Gaňu, Kremnica                           

 

Mladší žiaci: 

1. miesto - Kvašňák - ”Tučniaci“ - Základná škola pre žiakov so SP int. V. Gaňu, Kremnica                                           

2. miesto - Amália Lepotová – “Na trhu“ - SŠ internátna, Hrdličkova, Bratislava             

3. miesto - Roland Horváth – “Ja a Miško” - Základná škola pre žiakov so SP int. V. Gaňu, Kremnica                                                 

3. miesto - Lenka Berezická - ,,Mrázik” - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA                         

Čestné uznanie: 

Miroslav Králik - ZŠ pre žiakov so SP int., Lučenec       

Kristián Palkech - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA                              

Kristína Vargová - ZŠ pre žiakov so SP int., Lučenec         

 

HLAVNÁ CENA: Adrián Kičin - ,,Vesmír“ - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov              

 so SP int., Drotárska cesta, BA                            

 

DIVADLO, TANEC, PANTOMÍMA, RÔZNE 

Mládež: 

• Pantomíma veľké skupiny 

1. miesto - Koniec agentov D.E.A.F. -  SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bratislava                   

2. miesto - Súťaž Miss - SOŠ, SPŠ, OŠ a Gymnázium pre žiakov so SP int., Kremnica                                

• Pantomíma malé skupiny 

1. miesto - U zubára - Spojená škola Pavla Sabadoša int., Prešov        

2. miesto - Inšpektor Closeau - Spojená škola Pavla Sabadoša int., Prešov                                           

• Tanec 

1. miesto - Hip Hop -  Spojená škola Pavla Sabadoša int., Prešov        

2. miesto - Latino girl -  SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bratislava                          

3. miesto - Čerešeň - SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bratislava                                            

• Rôzne 

Čestné uznanie 

Fontána lásky -  SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bratislava                                   

 

Umelecký výkon: Richard Demčák - Spojená škola Pavla Sabadoša int., Prešov                                                                                   

HLAVNÁ CENA: Koniec agentov D.E.A.F. - SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bratislava       

                

Starší žiaci: 

• Pantomíma veľké skupiny 

Čestné uznanie: 

Cesta do Číny – Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava 

• Pantomíma malé skupiny    

1. miesto - Môj miláčik - ZŠ pre deti so SP int., Lučenec                       

2. miesto - Robot v domácnosti – Spojená škola int., Hrdličkova,  Bratislava                                                

3. miesto - Kvetinka – Effeta, Nitra 

                                                                  



• Tanec     

1. miesto - Memory - Spojená škola int. Jána Vojtaššáka, Levoča      

2. miesto - Tanec lásky - Spojená škola int. Jána Vojtaššáka, Levoča     

3. miesto - Malý veľký problém – Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava                                                  

Čestné uznanie: 

Pri potoku – Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava                                                                    

• Divadlo      

1. miesto - Lev a myš – Effeta, Nitra                                                                

2. miesto - Biela ruža - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, Bratislava                                       

3. miesto - Poď sa so mnou hrať - ZŠ pre deti so SP int., Lučenec        

• Rôzne      

1. miesto - Boľavá spomienka – Effeta, Nitra                                                    

2. miesto - Posledný deň - Spojená škola Pavla Sabadoša int., Prešov                                                                  

3. miesto - Čo o mne vieš -   Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava         

 

Umelecký výkon: Renátka Majerčáková  - Effeta, Nitra                                               

Čestné uznanie za umelecký výkon: Martin Hradiský – ZŠ pre deti so SP int., Lučenec               

HLAVNÁ CENA: Memory -   Spojená škola int. Jána Vojtaššáka, Levoča          

 

Mladší žiaci:   

• Pantomíma malé skupiny        

Čestné uznanie: 

Zlý žiak - Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava                                                                      

• Tanec 

1. miesto - Tajomstvo hviezdnej víly - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA 

2. miesto - Stonožka - Spojená škola int. Jána Vojtaššáka, Levoča        

3. miesto - Hip Hop – Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava     

• Divadlo 

1. miesto - Snehulienka a 7 trpaslíkov - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA 

2. miesto - Havarie – Effeta, Nitra                                                                     

3. miesto - Iná Palculienka - Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava 

• Rôzne 

1. miesto - Ešte kým zaspím - ZŠ pre deti so SP int., Lučenec               

2. miesto - Príbeh nekončí - ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP int., Drotárska cesta, BA         

3. miesto - Vráť mi tie hviezdy - Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava                                                      

 

Umelecký výkon: Laura Vassová -  Spojená škola int., Hrdličkova, Bratislava                                                                  

HLAVNÁ CENA: Ešte kým zaspím - ZŠ pre deti so SP int., Lučenec                 

 

 

 

Výsledky a fotografie zaslal Juraj Čúzy, spracovala Veronika Vojtechovská                                 



FOTOGALÉRIA Z FESTIVALU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto: Zoltán Duray, Juraj Čúzy 



APPN 

 

Nedávno som bol na školskej exkurzii v Prahe v APPN, o.s. 

(Agentury pro neslyšíci). Privítalo nás príjemné prostredie 

neďaleko O2 arény. Táto agentúra sa zaoberá viacerými 

činnosťami, ktorými pomáha nepočujúcim integrovať sa do 

spoločnosti ako pracujúci občania. Najdôležitejšou činnosťou APPN je Podporované 

zamestnávanie, ktorého úlohou je rozvoj pracovnej kariéry uchádzača, ktorý vedie 

k aktívnemu prístupu k vlastnému pracovnému uplatneniu. Okrem tejto služby poskytujú 

aj ďalšie (www.appn.cz/sluzby), z ktorých by som vyzdvihol Telefonické vybavovanie             

(v sídle agentúry) a Tlmočnícka služby online (cez internet – funguje nonstop!). Vďaka 

týmto službám si dokáže nepočujúci prostredníctvom 

tlmočníka sám vybaviť telefonicky, čo potrebuje. Napriek 

tomu, že APPN nemá bezbariérový prístup – treba 

prekonať niekoľko schodov, hodnotím fungovanie tejto 

agentúry ako veľkú pomoc pre nepočujúcich a dúfam, že 

takto komplexné služby budú fungovať aj na Slovensku. 

 

Róbert Szekula (učiteľ, účastník kurzu SPJ) 

 

 

Na jazykovej konferencii 

 

Pracovník OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Roman Vojtechovský, sa dňa 

13.apríla 2011 zúčastnil jazykovej konferencii pre mladých jazykovedcov a doktorandov 

na Filozofickej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Jeho prednáška bola na tému 

špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku. Poslucháčov táto 

problematika natoľko zaujala, že na jej konci kládli niekoľko otázok.  

 

Prednáška v organizácii nedoslýchavých 

 

Základná organizácia nedoslýchavých II. (ZO ND II.) patrí pod Zväz sluchovo 

postihnutých. Predsedníčkou ZO ND II. je pani Jana Varínyová, podpredsedníčkou je pani 

Zuzana Boteková a tajomníkom je pán Richard Ripka. 29.apríla 2011 ZO ND II. malo 

členskú schôdzu. Pri tejto príležitosti pozvali Romana Vojtechovského ako zástupcu OZ 

Myslím, aby ich členom predniesol o činnostiach, aktivitách, výsledkoch, úspechoch 

a plánoch OZ Myslím.  

 Zaujímali sa nielen o fungovaní nášho chráneného pracoviska, ale aj o iné veci 

súvisiace s našimi aktivitami a o posunkovom jazyku. 

 
Veronika Vojtechovská 
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Nepočujúci Slováci vo Fínsku 

 

Riaditeľ OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, spolu so zástupkyňou, 

ktorá je zároveň jeho manželkou sa rozhodli ísť spoznávať inú krajinu. Kam išli? 

Čo tam zaujímavé tam videli, zažili? Spýtali sme sa priamo ich – manželov 

Hefty. 

  

Milé duo Hefty, určite ste prežívali krásne chvíle  vo fínskom  meste Turku. 

Prečo ste sa rozhodli ísť práve tam? 

“Máme nepočujúcich kamarátov vo Fínsku, ktorí nás pozvali, aby sme prišli spoznávať ich 

krajinu.” 

Povedzte nám nejakú zaujímavosť z Fínska. 

“K zaujímavostiam Fínska patrí napríklad to, že k bežnej výbave fínskej domácnosti patrí 

neoddeliteľne sauna, ktorú má skoro každý byt. Alebo u nás tiež známy fínsky chlieb               

sa vo Fínsku vyrába vo všetkých možných podobách a formách, a absolútnu väčšinu 

predstavuje pri predaji pečiva naproti svetlému pečivu. Taktiež sme tam jedli špecialitu, 

čo Fíni jedia na Veľkú noc. Je to taká sladkosť, predáva sa to v krabiciach, na pohľad            

sa to podobá lekváru, no je to čierne. Volá sa to „memma”. Priznávame, že nám to veľmi 

nechutilo, ani keď sme to obliali smotanou pre „vylepšenie” chuti. 

Čo sa týka trávenia voľného času, Fíni radi chodia na okružné plavby napr.         

do Švédska, kam trvá plavba niekedy aj 12 hodín. Vtedy si zabezpečia ubytovanie              

na lodi. Na lodi majú pritom zabezpečené všetko: kultúrny program, obchody, vírivky             

a rôzne reštaurácie.” 

Stretávali ste sa s miestnymi Nepočujúcimi? Aké boli vaše najväčšie zážitky? 

„Stretli sme viacero Nepočujúcich, hlavne počas klubového stretnutia, kde sme 

prednášali o našej organizácii “Myslím”. Páčil sa nám klub, má príjemnú atmosféru. Nám 

sa však páčilo aj to, že tam majú povešané portréty – olejomaľby - významných 

osobností komunity Nepočujúcich, veľmi staré fotografie učiteľov Nepočujúcich už 19. 

storočia. Taktiež nám ukázali prvé tlačené publikácie v ktorých sú fotografie posunkov. 

Zbieranie posunkov fínskeho posunkového jazyka sa začalo už v roku 1910! 

Taktiež sme boli v letnom kempe Nepočujúcich, je to veľmi krásne prostredie, majú 

tam postavený hosťovský dom s vonkajšou saunou a grilovacim domčekom pri mori, kde 

je možné sa aj kúpať. Je to vskutku veľmi krásne prostredie.” 

Aká je situácia Nepočujúcich vo Fínsku? 

„Život, práca, kultúra Nepočujúcich vo Fínsku je podobná ako u nás, je tam však rozdiel   

v kvalite života. Majú lepšie, systematicky vyškolených tlmočníkov, ktorí musia spraviť 

veľmi prísne hodnotené skúšky. Boli sme v Helsinkách, kde sme videli „Dom Svetla” 

(„Light house”), kde nájdeme pod jednou strechou Svetovú Federáciu Nepočujúcich, 

národnú organizáciu Nepočujúcich, televíziu H3, školu pre nepočujúcich, knižnicu, 

vzdelávacie centrum a múzeum Nepočujúcich.  Žiaľ, vo vnútri budovy sme neboli, práve 

boli veľkonočné sviatky. O takomto centre môžeme my na Slovensku zatiaľ len snívať.” 

Určite sa tam realizujú kurzy fínskeho posunkového jazyka. Videli ste, ako 

prebiehajú? Prebiehajú podobne ako u nás?  



 „Áno realizujú, neboli sme však osobne navštíviť kurz.”  

Keby ste mali zobrať 3 veci (nemusia byť hmatateľné) z Fínska, ktoré by to boli? 

„Rešpekt voči ostatným, našich fínskych kamarátov a podmienky školenia tlmočníkov.” 

 

Ďakujem za rozhovor. 

 

Veronika Vojtechovská 

 

Fotogaléria z Fínska 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Hefty 

Základná škola C. O. Malma 
pre Nepočujúcich 

Bývalá kaviareň Nepočujúcich 

Predsedníčka klubu   
pre Nepočujúcich ukazuje 
fotografiu prvého klubu  

pre Nepočujúcich vo Fínsku 

Michal Hefty prednáša 
 o OZ Myslím 

Letná chata Nepočujúcich 

Predsedníčka klubu ukazuje 
prvé publikácie o fínskom 

posunkovom jazyku 

Letný kemp Nepočujúcich 

Nepočujúci z fínskeho  
mesta Turku 

„Dom svetla“ v Helsinkách 



ZAUJÍMAVOSTI 

Nepozeraj na hodiny 

 

Možno si niektorí z Vás si pamätajú koncert „Nepozeraj na hodiny“, kde 

účinkoval Dalibor Gajdoš, prezývaný Dallo spolu s tanečníkmi a tanečníčkami. Kto ten 

koncert prepásol, má možnosť vidieť ho prostredníctvom DVD. 66-minútová show 

„Nepozeraj na hodiny“ je záznamom koncertu. Cena DVD je 10€ (1 ks – 10€, 2ks – 17 €, 

3 ks – 25€). V prípade záujmu pošlite email na adresu: dallo.souldance@gmail.com.  

Viac informácií nájdete na www.dallosouldance.webnode.sk.  

 
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti zamestnanosti občanov so sluchovým postihnutím po vstupe 

Slovenskej republiky do Európskej únie 

 

Vedecká monografia so zameraním na osoby s poruchou 

sluchu je na svete. Autorkou je PhDr. Anna Šmehilová, PhD., ktorá je 

riaditeľkou Effety a poslankyňou mestského zastupiteľstva v Nitre. 

Kniha nesie názov „Možnosti zamestnanosti občanov                  

so sluchovým postihnutím po vstupe Slovenskej republiky                 

do Európskej únie“ a je o sociálnej práci, politike a predovšetkým 

o celoslovenskom výskume v oblasti zamestnanosti. 

V prípade záujmu je možné objednať osobne v Effete – 

stredisku sv. Františka Saleského v Nitre, alebo emailom effeta@effeta.sk. Cena knihy je 

10 eur (plus poštovné a balné v prípade zaslania poštou). 

 

Zborník – Manuál medzinárodného posunkovania 

 

Táto kniha je výberom odborných a vedeckých textov k problematike 

medzinárodného posunkovania. Je to preklad článkov v anglickom jazyku jednotlivých 
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autorov. Editorkou je Anna Šmehilová. V prípade záujmu je možné 

objednať osobne v Effete – stredisku sv. Františka Saleského v Nitre, 

alebo emailom effeta@effeta.sk. Cena knihy je 5 eur (plus poštovné       

a balné v prípade zaslania poštou). 

 

 

                  TV Pluto 

 

Nová webová stránka, kde nájdete rôzne videoklipy zo sveta 

Nepočujúcich a záznamy zo života tejto komunity. TV Pluto funguje 

pod vedením Nepočujúceho Michala Miháleka a Andreja Krížika Viac 

informácií nájdete na: http://mie-studio.wbl.sk/PLUTO-TV.html. 
 

Veronika Vojtechovská 

 

PUBLIKÁCIE V OZ MYSLÍM 
 

Publikácie, ktoré vydalo OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich patria medzi 

prvé. Kto má záujem, je možné si tie publikácie objednať cez eshop@myslim.sk alebo 

SMSkou 0903 029 317.  
 

 

Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku 

 

Autorka: Veronika Vojtechovská 

Typ publikácie: kniha 

Rok vydania: 2011 

Počet strán: 84 

Formát knihy: A5 

Obsah knihy:  

• Úvod 

• Priezviská ako súčasť vlastných mien v slovenskom 

jazyku 

• Menné posunky v posunkovom jazyku 

• Menné posunky na Slovensku 

• Záver 

Cena: 3,99 € 
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Slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka  

pre oblasť rodina 

 

Autor: Roman Vojtechovský 

Typ publikácie: DVD 

Rok vydania: 2011 

Obsah DVD:  

• Slová/slovné spojenia z oblasti rodina 

• Témy z oblasti rodina (predkovia, 

súrodenci, potomkovia, strýkovia a tety, 

bratranci a sesternice, synovci a netere, 

príbuzní vzniknutí sobášom, príbuzní krstom, 

nevlastní príbuzní, osoby nevzniknuté 

sobášom) 

Cena: 2,99 € 

 

Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich 

 

Autor: Roman Vojtechovský 

Typ publikácie: kniha 

Rok vydania: 2011 

Počet strán: 274 strán 

Formát knihy: A5 

Obsah knihy:  

• Komunita Nepočujúcich 

• Kultúra Nepočujúcich 

• Stručná história starostlivosti o osoby s poruchou sluchu 

• Spolky - rozvoj činnosti,  

• Posunkový jazyk a iné komunikačné formy 

• Metódy vzdelávania Nepočujúcich a práva Nepočujúcich 

Cena: 9,99 € 

 

!!! Kniha „Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich“ už vo všetkých knižniciach !!! 

 

Občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich sa rozhodlo knihu              

od autora Romana Vojtechovského „Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich“ rozposlať 

všetkým verejným, vedeckým a univerzitným knižniciam na Slovensku. Ale aj základným 

a stredným školám pre žiakov s poruchou sluchu, stredným pedagogickým a zdravotným 

školám a rôznym inštitúciám na Slovensku. 

Cieľom je, aby sa do povedomia verejnosti dostávali aj informácie o nás, 

Nepočujúcich. Chceme šíriť osvetu o našej problematike a dať možnosť nielen 

odborníkom, ale aj laikom ľahšie sa dostať k informáciám o našom svete a kultúre 

Nepočujúcich. Práve knižnice, inštitúcie a školy sú tým najlepším prístupom ku knihám.  



Možnosť vydania a zaslania kníh do jednotlivých knižníc a škôl je vďaka podpore 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, firme Petra Kovaľa – Slovtón a spoločnosti 

Architekti Bobek Jávorka, s.r.o. Ďakujeme.  

 

Veronika Vojtechovská 

 

Reakcie knižníc na darovanie publikácie „Úvod do sveta a kultúry Nepočujúcich“ 

 

Dostali sme mnoho poďakovaní od knižníc na Slovensku. Boli to krásne poďakovania, napr.:  

„Dobrý deň, 

veľmi pekne ďakujeme za knižnú publikáciu „Úvod do sveta a kultúry Nepočujúcich                

„od autora PaedDr. Vojtechovského ,ktorú ste sa rozhodli nám zadarmo poslať. 

Určite si nájde cestu k našim čitateľom. 

S pozdravom  

PaedDr. Veronika Balážová, riaditeľka Knižnice Jána Kollára v Kremnici“ 

„Vážení, veľmi pekne ďakujeme a gratulujeme k záslužnej práci, pomáhate tam, kde 

treba ! 

S pozdravom 

Marta Szilágyiová, riaditeľka -  Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch“ 

 

„Dobrý deň, 

ďakujeme Vám veľmi pekne za knižný dar, ktorý určite obohatí náš knižný fond. 

S pozdravom 

Ing. Peter Halko, riaditeľ – Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity“ 

 

„Dobrý deň, 

ďakujeme vopred za Vami darovanú knihu a želáme Vám veľa úspechov vo Vašej 

užitočnej práci i pri vydávaní ďalších publikácii. Želám Vám príjemný deň. 

S pozdravom 

Mgr. Lýdia Brezová, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne“ 

 

„Dobrý deň,  

vítame možnosť zaradiť  publikáciu o nepočujúcich do nášho knižničného fondu. Želáme 

Vášmu združeniu veľa úspechov a dobrých pocitov zo záslužnej činnosti.  

S úctou  

PhDr.Klára Kernerová , Verejná knižnica Jána Bocatia“ – Košice“ 

 

 „Vážená pani Dobišová, ďakujem Vám veľmi pekne. Som neskutočne rada, že ste si na 

našu knižnicu spomenuli. Pre nás je každá publikácia, ktorú získame inak ako nákupom, 

cennou trofejou. Srdečne ďakujem a prajem Vám aj autorom knihy veľa tvorivých síl 

a veľa lásky, ktorej je na svete čoraz menej.  

S úctou Ivana Šipošová, riaditeľka Ľubovnianskej knižnice“ 

 



„Dobrý deň, 

veľmi pekne by sme sa chceli poďakovať za Váš e-mail ohľadom darovania kníh do 

knižníc. 

Veľmi nám to dobre padne a poteší to aj našich používateľov. 

S pozdravom za fondy Iveta Krátka.“ 

 

„Dobrý deň, 

dnes sme dostali knihu Úvod do sveta a kultúry Nepočujúcich – za ktorú by som sa vám 

chcela veľmi pekne poďakovať. Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote poskytuje 

svoje služby aj slabozrakým a nevidiacim používateľom v spolupráci so SKN v Levoči 

a najnovšie aj internetové služby imobilným používateľom.  

Vami darovaná publikácia je veľmi dobre spracovaná a tešíme sa z nej. Určite si 

 nájde svojich čitateľov. 

Prajeme veľa úspechov a ešte raz veľmi pekne ďakujeme. 

S pozdravom 

Anna Kuricová – metodička KMH v Rimavskej Sobote“ 

Erika Dobišová 

 

 

OZ MYSLÍM V KOCKE 
 

Kurzy slovenského posunkového jazyka 

 

V jarnom semestri 2011 sa kurzu slovenského posunkového jazyka zúčastňujú: 

1.modul – 8 kurzistov 

2.modul – 16 kurzistov 

3.modul – 9 kurzistov 

4.modul – 3 kurzisti 

6.modul – 2 kurzisti 

 

OZ Myslím v TKN 

 

• 16.10.2010 – o Medzinárodnom dni Nepočujúcich 

• 11.12.2010 – odborné semináre v Myslíme, resp. seminár na tému „Priezviská 

v slovenskom posunkovom jazyku“ 

• 26.3.2011 – okrúhle výročie OZ Myslím 

• 23.4.2011 – o projekte „Špecifické posunky“ 
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AKTIVITY V OZ MYSLÍM 
 

Podporte nás zaslaním DMS! 

 

 

Videoklip o DMS v slovenskom posunkovom jazyku nájdete                                          

na www.myslim.sk/aktivitypj.htm 
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NENECHAJTE SI UJSŤ 

 
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

 

 Dôležitá informácia pre Nepočujúcich a pre používateľov posunkového jazyka. 

V máji 2011 sa bude realizovať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Každý dostane 

tri formuláre. Jeden z nich je pre obyvateľov. V tomto formulári v položke číslo 21.                        

dávame do pozornosti, že sa nás pýtajú na materinský jazyk, čiže na jazyk, ktorým 

komunikujeme od narodenia. Pokiaľ niekto komunikuje v posunkovom jazyku, má právo 

označiť krížikom INÝ a vedľa toho napísať POSUNKOVÝ.  

 V položke číslo 22. sa nás pýtajú na jazyk, ktorý najčastejšie používame             

na verejnosti a v domácnosti. Pokiaľ používate posunkový jazyk, označte krížikom INÝ 

a vedľa toho napíšte POSUNKOVÝ.  

Sčítanie ľudu sa bude konať 21.mája 2011, dovtedy treba formuláre odovzdať. Videoklip 

o tejto dôležitej informácií nájdete na: www.nepocujuci.sk/novinky.htm. 

Je to náš jazyk, a treba verejnosti poukázať akú komunikáciu preferujeme. Ide 

predsa o presadzovanie našich práv – práv Nepočujúcich. 
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Toto krásne vajíčko s logom Myslím nám k Veľkej 

noci darovala šikovná slečna Lenka Dubinyová 

z kurzu slovenského posunkového jazyka. Nemohli 

sme sa naň vynadívať. Ďakujeme.  
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