
 Vedeli ste 

napríklad o tom, že 

v Olomouci sa koná 

každoročne festival 

dokumentárnych fil-

mov a tento rok bol 

špeciálny blok zame-

raný práve Nepoču-

júcim? Ja som sa to 

dozvedela až od ka-

marátky z Faceboo-

ku a to až vtedy, 

keď už bolo dávno 

po akcii. Ktovie, koľ-

ko Nepočujúcich di-

vákov sa tam zú-

častnilo? A zo Slo-

venska?  

 Keby festival 

urobil propagáciu aj 

možno ste prekva-

pení, že Myslímovin-

ky teraz vychádzajú 

v novom kabáte. 

Rozhodli sme sa vy-

lepšiť graficky, dú-

fam, že sa vám bude 

páčiť a zalistujete sa 

v ňom s  radosťou a 

chuťou.  Je v novom 

kabáte aj vďaka 

schválenému projek-

tu od Ministerstva 

kultúry SR, za čo im 

ďakujeme.  

 V dnešnom 

čísle Myslímoviniek 

sa dočítate mnoho 

zaujímavostí zo sve-

ta Nepočujúcich. 

medzi Nepočujúcimi, 

možno by bolo o Ne-

počujúcich divákov 

viac. A to sa hovorí, 

že o Nepočujúcich sa 

hovorí veľmi málo.  

 Mediálna pro-

pagácia je dôležitá, 

keď sa chceme uká-

zať. Propagáciou do-

kážeme dať do po-

vedomia verejnosti o 

našej existencii.  

 Keby len ne-

bola taká drahá, že? 
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Po niekoľkých rokoch sa zišli 

Nepočujúci delegáti z Európy 

opäť v Budapešti. V ňom             

sa konala 4-dňová aktivita 

v dňoch 26.-29.5.2011, ktorú 

organizovala Maďarská asociá-

cia nepočujúcich a nedoslý-

chavých (SINOSZ) v spolu-

práci s Európskou úniou Nepo-

čujúcich (EUD).  

     Vo štvrtok organizátori pri-

pravili pre delegátov 2 work-

shopy. Prvý workshop 

s názvom Implementácia Do-

hovoru o právach osôb                

so zdravotným postihnutím 

viedol Nepočujúci Dr. Gergely 

Tapolczai, poslanec maďarské-

ho parlamentu a člen výboru 

EUD. Druhý workshop bol za-

meraný na Efektívne lobovanie 

Bruselskej deklarácie, viedol 

ho Mark Wheatley, Nepočujúci 

riaditeľ EUD.  

 Celý piatok sa pre ve-

rejnosť sústredil na seminár 

s názvom Áno! Môžeme! Ume-

nie lobingu a efektívnej straté-

gie s cieľom maximalizovať ná-

rodnú implementáciu Dohovo-

ru OSN o právach osôb              

so zdravotným postihnutím. 

Vypočuli sme prednášky 

s názvami Dve ruky môžu robiť 

rozdiely – obhajovanie                  

pre zmenu, Stavanie 

a mobilizovanie siete a koa-

lície, Stretnutie sa s médiami – 

užitočným nástrojom k zmyslu 

snahy spoločenskej zmeny 

a vplyvu vládnej politiky, Ďal-

šie spôsoby k maximalizovaniu 

národnej implementácii Doho-

voru o právach osôb so zdra-

votným postihnutím – nič 

o nás bez nás. Prednášali po-

čujúci a Nepočujúci prispieva-

telia. Po odbornom seminári 

sme mohli sledovať naživo cez 

plátno o priebehu schvaľovania 

islandského posunkového jazy-

ka ako plnohodnotného jazyka 

Nepočujúcich používateľov po-

slancami v islandskom parla-

mente, ktorí zaradili uznaný 

islandský posunkový jazyk do 

ústavy republiky Islandu. Gra-

tulujeme!!!   

 V sobotu a v nedeľu       

sa konalo Valné zhromaždenie 

EUD. Najprv sa hovorilo 

o výročnej správe a finančnej 

správe za rok 2010. V minulom 

roku v rámci EUD sa uskutoč-

nili tieto aktivity: dva semináre 

v Madride a v Bruseli, Valné 

zhromaždenie v Madride, pod-

písanie partnerských zmlúv 

s Európskou úniou Nepočujúcej 

mládeže (EUDY) a Európskym 

fórum tlmočníkov posunkové-

ho jazyka (ide o výmenu infor-

mácií, vzájomnú podporu 

a poskytovanie tlmočníkov), 

vydanie knihy Legislatíva po-

sunkového jazyka v Európskej 

únii. Zároveň prezentovali ak-

tivity na rok 2011, jednou               

z nich je preklad anglických 

textov do medzinárodného po-

sunkovania a zvýšenie video-

klipov. Na valnom zhromažde-

ní Európska organizácia športu 

Nepočujúcich (EDSO) a EUD 

podpísali zmluvu o spolupráci 

(výmena informácií, účasť           

na aktivitách organizované 

EUD a EDSO).  

 Diskutovalo sa aj 

o takých témach, ako sú: me-

dzinárodné posunkovanie, ko-

chleárny implantát, jazykové  

úrovne podľa Spoločného eu-

rópskeho rámca pre jazyky,  
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taliansky posunkový jazyk 

verzus zákon a posunkový ja-

zyk ako súčasť svetového kul-

túrneho dedičstva. Čo sa týka 

medzinárodného posunkova-

nia, niektorá časť delegátov 

tvrdila, že je to jazyk a druhá 

časť tvrdila, že nie, ale je to 

komunikačný systém. Niektorí 

delegáti sa domnievali, že po-

sunková zásoba a jeho použí-

vanie medzinárodného posun-

kovania sa bude neustále roz-

širovať hlavne u mladých Ne-

počujúcich, ktorí používajú 

v komunikácii so zahraničnými 

Nepočujúcimi prostredníctvom 

rôznych komunikačných tech-

nológií. A môže sa stať, že už 

bude rozšírenejším posunko-

vým jazykom.  

   Čo sa týka kochleárneho 

implantátu, zistilo sa, že na 

svete je viac ako 300 000 

osôb s kochleárnym implantá-

tom a ich počet neustále na-

rastá. Zdôraznilo sa, že keď 

počet osôb s kochleárnym im-

plantátom neustále narastá, 

treba im venovať, aby tieto 

osoby ovládali posunkový ja-

zyk, tým pádom by sa posun-

kový jazyk používal i naďalej. 

Keď máte nejaké riešenia, skú-

senosti, či námietky 

o kochleárnom implantáte, 

môžete napísať emailom alebo 

odposunkovať pre klip a poslať 

občianskemu združeniu EUD.  

     Čo sa týka jazykových 

úrovní, hovorilo sa o potrebe 

tvorby jazykových úrovní pre 

posunkový jazyk. Pre Európsku 

úniu zatiaľ vypracúva Klagen-

furtská univerzita v Rakúsku. 

Ale dozvedeli sme sa, že Fran-

cúzi majú vypracované jazyko-

vé úrovne pre posunkový jazyk 

a Španieli zatiaľ len dve jazy-

kové úrovne A1 a A2. Podľa 

Nepočujúceho francúzskeho 

delegáta počujúci používajú 

hovorenie, používatelia posun-

kového jazyka - posunkovanie, 

počujúci – počúvanie, používa-

telia PJ – počúvanie očami, po-

čujúci – písanie, používatelia 

PJ – prejav v PJ aj 

z formálneho hľadiska pred 

kamerou, počujúci – čítanie, 

používatelia PJ – čítanie preja-

vu v PJ.      

     Čo sa týka talianskeho po-

sunkového jazyka verzus zá-

kon, určite niekto z vás vie, že 

namiesto talianskeho posunko-

vého jazyka poslanci posla-

neckej snemovne skôr súhlasili 

s názvom mimicko-gestikulačný 

jazyk. Prečo je tomu tak? 

V Taliansku existuje podobne 

ako v Čechách senát 

a poslanecká snemovňa. Najprv 

senát schválil zákon o talia-

nskom posunkovom jazyku, 

schválený zákon presunuli na 

poslaneckú snemovňu. Posla-

necká snemovňa má svoje ko-

misie, jedna z nich sú odborníci 

– skôr povedané – špeciálni pe-

dagógovia. Práve títo štyria od-

borníci navrhli namiesto výrazu 

taliansky posunkový jazyk vý-

raz mimicko-gestikulačný jazyk. 

Keď sa o tomto návrhu dozve-

deli Nepočujúci, začala sa nega-

tívna manifestácia. Našťastie 

poslanecká snemovňa neschvá-

lila zákon, ale prejavila pocho-

penie zo strany Nepočujúcich 

a povolala ďalších odborníkov – 

jazykovedcov. Od nich si vypo-

čuje až 1. júna, potom podľa 

toho poslanecká snemovňa 

schváli zákon s takým výrazom.  
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Autobus SINOSZ 

Naša prezidentka ANEPS Anna 

Bartalová podpísala petíciu 

o zákone v súvislosti s talia-

nskym posunkovým jazykom 

a priebehom schvaľovania me-

dzi senátom a poslaneckou 

snemovňou. Prečo to napadlo 

špeciálnym pedagógom použí-

vať výraz mimicko-

gestikulačný jazyk? Pretože 

tento výraz sa používal pred 

30-40 rokmi a utkvel sa 

v pamäti odborníkov.   

     Čo sa týka posunkového 

jazyka ako súčasť svetového 

kultúrneho dedičstva, hovorilo 

sa, že niektoré štáty majú svoj 

posunkový jazyk na zozname 

svetového kultúrneho dedič-

stva pri UNESCO. Niektorí tvr-

dia, že národný posunkový 

jazyk dajú na zoznam sveto-

vého kultúrneho dedičstva.   

     EUD je členom Európskeho 

fóra postihnutých (EDF), čle-

novia EUD sa na ňom zúčas-

tňujú. Okrem nich sa zúčas-

tňujú aj 2 nepočujúci zástup-

covia z národnej rady občanov 

so zdravotným postihnutím. 

Pôvodne sa zúčastnili 1 Nepo-

čujúci Grék a 1 Španiel, 

v súčasnosti 1 Grék a 1 Island-

čan. Hovorilo sa o potrebe zvý-

šenie Nepočujúcich zástupcov 

z  národnej rady občanov so 

zdravotným postihnutím na 

Európskom fóre postihnutých, 

čiže aj 1 Nepočujúci či osoba 

s poruchou sluchu by mala za-

stupovať za Slovensko na ňom. 

     Počas prestávok dva európ-

ski kandidáti na organizovanie 

Svetového kongresu Svetovej 

federácie Nepočujúcich (WFD) 

v roku 2015 propagovali svo-

jimi letákmi, aby delegáti boli 

vopred informovaní a mohli 

zvoliť kandidáta na júlovom 

Valnom zhromaždení WFD v 

Durbane. Dozvedeli sme sa, že 

kandidátske mestá tvoria Is-

tanbul (Turecko), Berlín 

(Nemecko) a štát Mexiko. Ok-

rem kandidátskych miest tiež 

propagovali kandidáti na člena 

výboru WFD a na prezidenta 

WFD. Kandidáti na členov vý-

boru WFD z Európy tvoria: Kai-

sa Alanne z Fínska, Hanne Ber-

ge Kvitvaer z Nórska a Nebojša 

Vavra z Bosny a Hercegoviny 

a kandidát na prezidenta WFD 

z Európy je Terry Riley z Veľkej 

Británie. Delegáti kandidát-

skych miest a na členov výbo-

ru i prezidenta WFD na valnom 

zhromaždení nakrátko prezen-

tovali o kandidatúre. 

  

     V sobotu večer sa konal 

piknik, mali sme možnosť vi-

dieť oranžový autobus 

s harmonikou, ktorý vlastní 

SINOSZ. Jeho cieľom je upútať  

okoloidúcich o problematike 

Nepočujúcich a posunkového 

jazyka. Viac o ňom prezradia 

fotky. Dozvedeli sme sa, že 

SINOSZ má nového riaditeľa 

ale mladého a Nepočujúceho – 

Róberta Ormódiho.  

 

     Najbližšie Valné zhromaž-

denie EUD sa bude konať 

v budúcom roku v Dánsku v 

Kodani. Navrhnutý termín pa-

dá na 17.-20.mája 2012. Té-

mou seminára bude Aktívne 

starnutie v komunite Nepoču-

júcich.   

 

Roman Vojtechovský  
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Dňa 30.4.2011 naše 

CN ANEPS Nová 

Dubnica organizova-

la kartársko – bow-

lingový turnaj 

v Squash Centrume 

v Dubnici n/V. Zú-

častnilo sa 15 súťa-

žiacich, na bowling 10 hráčov a na karty 5 hráčov. Na 

bowling hrali v dvoch zmiešaných skupinách na 7 

hier, v kartách hrali Joker na 51 bodov. Začali sme 

ráno o 10 hod. a trval až do 15 hod. Turnaj prebiehal 

bez väčších problémov vo skvelej nálade a súťažiaci 

odovzdali zo seba chuť súťaživosti i férovosti. Po sú-

ťaží nám výborne chutil objednaný obed, po obede 

sme vyhodnotili súťažiacich i odovzdávali ceny:  

Kategória mužov v bowlingu:        

1.miesto: Milan Gon-

da z Dubnice – 840b 

2.miesto: Michal Da-

ňo z Dubnice – 803b 

3.miesto: Peter Mar-

guš z Dubnice – 797b 

Kategória žien v bowlingu: 

1.miesto: Maria Svetíková z Trenčína – 790b 

2.miesto: Martina Habániková z Trenčianskej Teplej – 

538b 

3.miesto: Eva Liptáková z Novej Dubnice – 445b 

V kartách Joker 51:     

1.miesto: Patrik Marguš z Dubnice 

2.miesto: Stano Svetík z Trenčína 

3.miesto: Milan Lipták z Novej Dubnice 

 

Ďakujeme vedúcemu Squash Centrumu pánu 

Holecovi za poskytnutie 

nájmu bowlingovej drá-

hy na turnaj 

i zabezpečeniu obedu, 

za vecné ceny p. Urbán-

kovej z Dubnice n/V, za 

diplomy pánovi Lubinovi 

z Nemšovej. A ďakujeme pánovi Liptákovi za tlmoče-

nie i vybavovanie. Súťažiaci prejavili záujem na ďalší 

ročník, tešíme sa na ďalší ročník. 

Michal Daňo 

Išli sme ráno do Novej Dubnice au-

tobusom, odtiaľto z námestia sme 

sa vybrali pešo cez Kolačín, potom 

do lesa na vyznačený turistický 

chodník. Počas túry bolo mierne ob-

lačno a prialo nám takmer bezvetrie. 

Prešli sme cez Kýšky lúkou, Kamen-

né vráta a Omšenskú babu chodní-

kom, odtiaľ sme odbočili lesnou ces-

tou dolu k asfaltovej ceste. Na asfal-

tovej ceste sme prešli pešo do Dol-

nej Poruby cca. 2 km a dorazili sme 

do chalupy našich členov bratov 

Margušovcov okolo 13 hod. poludní, 

CN ANEPS Nová Dubnica zorganizo-

valo dňa 14.5.11 turistiku do Dolnej 

Poruby a guláš na chalupe. Na túto 

akciu sa prihlásilo 13 osôb. Zdatnej-

ších 6 osôb šlo na turistiku, ostatní 

si chystali guláš v Dolnej Porube. 

5 hodinová túra nám dala zabrať 

na kondičke. Po privítaní našej 

predsedníčky E. Liptákovej 

a Margušovcov do chalupy sme 

pochutili na výbornom guláši. Po 

guláši sme rozprávali o turistike 

a zážitkoch zo života. Podvečer 

sme nachystali oheň na dvore cha-

lupy a opekali sme klobásky 

s chlebom. Chutili skvele, po ope-

kačke oblaky zamračili a chvíľu po-

pršalo,  schovali sme sa do chalu-

py. Keď prešiel dážď sme upratali 

a šli so skvelou náladou busom  
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pred 9 hod. večer domov do Novej 

Dubnice. Za túto akciu ďakujeme našim 

členom Margušovcom a ich rodine za 

poskytnutie  chalupy, sponzorom 

z Kauflandu Dubnica za jedlo s nealko 

nápojmi a výboru CN ANEPS Nová 

Dubnica za organizovanie akcie. 

 

Michal Daňo, CN ANEPS Nová Dubnica 

Foto: Ľubo Habánik 

126.019 eur.  Projekt sa bude rea-

lizovať na vybraných školách 

a úradoch v Nitre a v obci Olichov 

v okrese Zlaté Moravce. Jeho hlav-

ným cieľom je podpora zvyšovania 

dostupnosti, kvality a efektivity 

tlmočníckej služby pre osoby s po-

ruchou sluchu. 

      Aktivity, ktoré budú vykonávať 

v rámci projektu, sú: mobilná tl-

močnícka služba, sociálne poraden-

Občianske zdru-

ženie Effeta—

stredisko sv. 

Františka Sale-

ského v Nitre 

začalo od júna na dva roky realizo-

vať projekt podporovaný Európ-

skym sociálnym fondom „Podpora 

zvyšovania dostupnosti, kvality 

a efektivity tlmočníckej služby―. 

Výška finančného príspevku je 

stvo v posunkovom jazyku, tlmoč-

nícka služba prostredníctvom infor-

mačných technológií, zriadenie 

agentúry tlmočníckej služby. 

 

Zdroj: effeta.sk/2011/podpora-

zvysovania-dostupnosti-kvality-a-

efektivity-tlmocnickej-sluzby/ 

 

 

Upravila Veronika Vojtechovská 

o zavedení druhého štátneho 

jazyka, ktorým sa po islandčine 

stal islandský posunkový jazyk. 

Nepočujúcich o zmenu v zákonoch 

usilovali podľa listu 20 rokov. 

 "Objímali sme sa a plakali 

šťastím, keď zákon prešiel. Väčšina 

z nás hovorí, že sme tým konečne 

boli uznaní za ľudské bytosti," ho-

vorí Júlia Hreinsdóttirová, ktorá v 

Reykjavíku vyučuje posunkový ja-

zyk v Komunikačnom centre pre 

nepočujúcich. 

 Island sa stal prvou kraji-

nou na svete, ktorá sa rozhodla 

uznať posunkový jazyk tvorený 

špecifickými vizuálno-pohybovými 

prostriedkami za oficiálny štátny 

jazyk. 

 Islandský posunkový jazyk 

ako úradný jazyk je platný od 

2.júna 2011. 

 

Poznámka redakcie: 

Článok prevzatý z internetu bol 

upravený a doplnený informáciami 

z iných zdrojov. 

Zdroj: http://www.mediafax.cz/

zahranici/3231182-Island-ma-novy

-oficialni-jazyk-znakovou-rec  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Island 

 

Veronika Vojtechovská 

 

Piatok 27.mája 2011 bol pamätný 

deň pre všetkých Nepočujúcich v 

Islande a Európe. Island je prvou 

krajinou na svete, kde sa oficiál-

nym štátnym jazykom stal ich ná-

rodný posunkový jazyk. Informoval 

o tom vo štvrtok internetový portál 

denníka Reykjavík Grapevine. 

 Islandský parlament 

jednomyseľne schválil zákon        
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Tento festival sa koná každý rok 

v Olomouci pod názvom Academia 

Film Olomouc. Je zameraný na 

mapovanie populárno-vedeckého 

a dokumentárneho filmu. Hlavným 

usporiadateľom tohto festivalu je 

Univerzita Palackého v Olomouci. 

Prvý ročník festivalu sa konal 

v roku 1966. Každý rok súčasťou 

festivalu je výnimočný blok veno-

vaný určitej skupine. Napríklad 

minulý rok bol blok venovaný au-

tizmu. Tento rok bol venovaný prá-

ve osobám s poruchou sluchu. 

Programový blok niesol názov 

Krásny tichý svet. Aké boli premie-

tané filmy? 

svete počujúcich málokto, vo svete 

Nepočujúcich je však celebritou. 

Podarilo sa mu dokonca usporiadať 

Medzinárodný festival divadla 

v posunkovom jazyku v Los Ange-

les, na ktorý pozval mnoho Nepoču-

júcich umelcov a pomohol im tak 

predviesť ich umenie pred veľkým 

publikom. Medzi účinkujúcimi bol aj 

herec Robert DeMayo, ktorý sa ok-

rem sluchového postihnutia zápasí 

Komik, herec, bubeník, speváčka – 

povolanie, ktoré z pohľadu počujú-

ceho nemožno vykonávať bez slu-

chu. CJ Jones, Robert DeMayo, 

Bob Hilterman a TL Forsberg však 

dokazujú opak. Každý z týchto 

výnimočných ľudí so sluchovým 

postihnutím šiel za svojím cieľom 

a nenechal sa aj cez mnohé ťaž-

kosti odradiť od splnenia svojho 

sna. Komika CJ Jonesa pozná vo 

s ďalšími problémami. Roky bol 

bezdomovcom a je HIV pozitívny. 

Robert sa ale nenechal zlomiť 

a svoj herecký talent využíva 

k šíreniu osvety o AIDS.                          

izraelský posunkový jazyk. Navyše 

mladí ľudia väčšinou vedia písať v 

hebrejčine, ale ich matky poznajú 

len arabčinu. Tým sa komunikácia 

medzi členmi stáva ťažšia. Ďalším 

problémom je názorový rozpor me-

dzi obyvateľmi, a to predovšetkým 

v otázke zavádzania kochleárnych 

implantátov u detí. Mladí ľudia totiž 

na svoje sluchové postihnutie nena-

hliadajú vôbec negatívne a so zavá-

dzaním implantátov nesúhla-

sia. Napriek tomu sa jedna z rodín 

rozhodla nechať svojmu najmlad-

šiemu potomkovi tento implantát 

zaviesť. Malý Muhammad sa tak 

stal jediným členom dediny s 

kochleárnym implantátom. Nízka 

informovanosť však zapríčinila 

značné sklamanie Muhammado-

vých rodičov, ktorí nemali ani tu-

šenie, aká zložitá bude cesta k pr-

vým slovám. 

Krátku ukážku filmu môžete vidieť 

na: www.youtube.com/watch?

v=5etVAr5fPmE 

V beduínskej dedine El-Sayed žije 

3000 obyvateľov, 125 z nich je 

Nepočujúcich. Takmer každá rodi-

na má aspoň jedného Nepočujú-

ceho člena a všetci obyvatelia, aj 

tí počujúci, dokážu komunikovať 

posunkovým jazykom. Dalo by sa 

povedať, že ľudia v tejto dedine 

sú si vďaka tomuto spoločnému 

údelu veľmi blízki, ale napriek to-

mu sa aj tu objavujú problé-

my. Starší ľudia komunikujú svo-

jim vlastným jazykom - el-

sayedským beduínskym posunko-

vým jazykom, zatiaľ čo mladšia 

generácia už študovala na školách 
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Nerušené ticho (Voices from El-Sayed, 2009) 

Trvanie filmu: 74 minút 

46. Medzinárodný festival populárno-vedeckých 

a dokumentárnych filmov 

Pozri sa, čo hovorím (See What I´m Saying, 2010) 

Trvanie filmu: 90 minút 

http://www.youtube.com/watch?v=5etVAr5fPmE
http://www.youtube.com/watch?v=5etVAr5fPmE


Ďalší z umelcov Bob Hiltermann je 

bubeníkom rockovej kapely Beet-

hoven´s Nightmare, ktorej členo-

via sú ľudia so sluchovým postih-

nutím. Štvoricu dopĺňa TL For-

sberg ,  rocková  speváčka 

s nádherným hlasom, ktorá o sluch 

prišla v ôsmich rokoch. Dokument 

Pozri, čo hovorím dokazuje, že aj 

medzi ľudmi s postihnutím je veľa 

talentov, ktorých umenie môže 

obohatiť svet. 

Ukážku z filmu aj so českými titul-

kami môžete sledovať na: 

w w w . s m s . c z / f i l m /

podivej_se_co_rikam 

 

 

Petcu, po dvadsiatich šiestich ro-

koch úspešného pôsobenia, opustiť 

pozíciu prvej flétnistky 

v TESConcert Orchestra. „Skúšali 

sme s Pavaro-ttim. Mala som svo-

jou hrou imitovať jeho spev a on 

mi opisoval, čo mám robiť. Ja som 

ho samozrejme nepočula, a tak 

som len kývala. Bolo to trápne. 

V orchestri som už proste nemohla 

ďalej pracovať,― opisuje Elizabeth 

záver svojej orchestrálnej kariéry. 

Elizabeth sa však hudbe neprestala 

V dejinách hudby by sme našli ve-

ľa skladateľov, ktorí záverom svoj-

ho života stratili sluch, napriek 

tomu stále pokračovali 

v komponovaní. U hráča na hu-

dobný nástroj však strata sluchu 

takmer určite znamená aj stratu 

zamestnania a okrem radikálnej 

zmeny štýlu života aj sociálne od-

lúčenie od spoločnosti. Potom, čo 

jej bola diagnostikovaná osteos-

kleróza sprevádzaná progresívnou 

stratou sluchu, musela Elizabeth 

venovať. Hrá na tradičnej írskej 

flaute a dokonca absolvovala kurz 

muzikoterapie, ktorú teraz prevádz-

kuje. V dnešnom svete má zvuková 

komunikácia stále obrovský výz-

nam, hudba je prítomná na každom  

krok k dospelosti a prechádzajú si 

obdobím snívania, hľadania seba 

samého a rozhodovania, čo ďalej 

so životom. Zároveň je to čas plný 

nespútanosti, voľnosti a posle-

dných chvíľ, kedy ešte nemusia 

zodpovedne rozhodovať sami za 

seba. Beth a Scott sú typickí tee-

nageri, ktorí snívajú o svojej 

úspešnej budúcnosti a zároveň 

stoja na prahu zásadných zmien. 

Dokument sleduje posledné me-

siace strávené za múrmi austrál-

skej Victorian College for the Deaf. 

Nastáva doba, kedy sa títo mladí 

ľudia ocitajú 

na pokraji 

dôležitých 

životných 

zmien 

a balansujú 

na hranici medzi bezpečným živo-

tom vo vnútri školy a krokom do 

neznámeho a neistého sveta. Film 

získal cenu Najobľúbenejší doku-

ment na Filmovom festivale 

v Melbourne 2006 a ďalšie dve no-

minácie.  

 Ukážku z tohto filmu môže-

te vidieť na: 

www.360degreefilms.com.au/

Beth a Scott sú spolužiaci, ktorých 

spája nielen škola, ale aj hluchota. 

Pre mnohých je to nepredstaviteľný 

hendikep, neprekonateľná bariéra. 

Avšak pre týchto dvoch mladých 

ľudí znamená hluchota bohatú šká-

lu možností, svet so svojimi vlast-

nými pravidlami a špecifickým ja-

zykom. Bethany Rose a Scott Mas-

terson sa narodili ako jediní Nepo-

čujúci členovia svojich rodín. Na-

vštevujú Victorian College for the 

Deaf, prvú školu pre Nepočujúce 

deti v Austrálií s vyučovaním 

v posunkovom jazyku. Obaja majú 
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Vitajte v mojom hluchom svete (Welcome to my deaf world, 2005) 

Trvanie filmu: 52 minút 

Počuť ticho (Hearing Silence, 2010) 

Dĺžka filmu: 15 minút 

Zaujímavosti 

http://www.sms.cz/film/podivej_se_co_rikam
http://www.sms.cz/film/podivej_se_co_rikam
http://www.360degreefilms.com.au/welcome-2-my-deaf-world


rohu, zvuková záťaž a ďalšie nega-

tívne vplyvy mestského prostredia 

zvyšujú početnosť výskytu slucho-

vých porúch. Príbeh Elizabeth Petcu 

je tak aktuálnou glosou súčasného 

životného štýlu. 

Ukážku z filmu nájdete na: 

www.hearingsilence.com/

Hearing_Silence/Overview.html 

najdôležitejším komunikačným pro-

striedkom. Film je inšpirovaný čas-

tými obavami rodičov, že sa slucho-

vé postihnutie ich dieťaťa stane príliš 

veľkou bariérou, ktorá povedie v 

rodinných vzťahoch k odcudzeniu. 

Snímka je naopak dôkazom toho, 

ako môže posunkový jazyk upevniť 

a prehĺbiť vzťah s dieťaťom, ako 

blízky a silný vzťah sa dá skrz pohy-

by tela a pohľadov do očí vybudo-

vať. Film vznikol v spolupráci s Kali-

fornskou štátnou univerzitou v Nor-

thridge a Kalifornského vzdelávacie-

ho strediska a pracuje s americkým 

Keď sa narodí nepočujúce alebo 

nedoslýchavé dieťa, je to pre jeho 

rodičov veľká skúška. Prvá otázka 

je, ako nadviazať so svojím dieťa-

ťom kontakt, ako s ním komuniko-

vať? Existujú rodičia, ktorí sa ur-

putne snažia, aby ich dieťa bolo čo 

najviac "normálne", a preto sa po-

sunkový jazyk sami nikdy nenau-

čia. Očami vášho dieťaťa je krátka 

pôsobivá snímka, ktorá má rodi-

čom nepočujúcich detí ukázať, ako 

obrovské bohatstvo možností po-

núka posunkový jazyk, ktorý sa 

pre ich dieťa stane do budúcnosti 

posunkovým jazykom. 

 Celý film si môžete pozrieť 

na: www.throughyour childsey-

es.com 

 

Zdroj: www.afo.cz   

  

 Veronika Vojtechovská 

predtým, než sa naučia hovoriť. 

Kathleen Waidhofer u svojich dvoch 

detí vypozorovala, že sú vďaka po-

užívaniu posunkov pokojnejšie a 

menej plačú. Snímka vyučuje prvé 

posunky pomocou série záberov na 

roztomilé bábky a obrázky označo-

vaného predmetu či činnosti, za 

ktorými nasleduje názorné predve-

denie príslušného posunku dievčat-

kom Jessicou. Deti sa tak so svo-

jimi rodičmi môžu zábavnou formou 

spoločne učiť posunkovaniu, ktoré 

im poskytuje neoceniteľný dar vzá-

jomnej komunikácie. Hoci tento 

výukový program nie je primárne 

určený pre Nepočujúcich, je vhodný 

aj pre deti so sluchovým postihnu-

tím a ich rodičov k prvému zozná-

meniu sa s posunkovým jazykom. 

Pretože táto výučba posunkového 

jazyka vhodná pre všetky deti bez 

rozdielu, môže byť okrem iného 

tiež nápomocná pri búraní bariér 

medzi svetom počujúcich a Nepo-

čujúcich detí. 

 

Pozn. redakcie: Ide o výučbu pro-

stredníctvom posunkovania, na-

zvané aj babysigns. 

 Ukážka z tohto filmu je na: 

video.tvguide.com/News/Baby 

+Sign+Language++My+Baby+Ca

n+Talk+-+First+Signs/5075243  

Moje dieťa vie hovoriť: Prvé po-

sunky je prvým dielom z cyklu 

obľúbených výučbových progra-

mov amerického posunkového 

jazyka pre deti a ich rodičov. Au-

torka programu Kathleen Waidho-

fer je presvedčená, že deťom tre-

ba učiť posunkový jazyk už od 

najútlejšieho veku, aby mohli vy-

jadrovať svoje potreby a nadväzo-

vať vzťahy so svojím okolím ešte 
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Moje dieťa vie hovoriť: Prvé posunky (My Baby Can Talk: First Signs, 2004) 

Dĺžka filmu: 34 minút 

Očami vašich detí (Through Your Child´s eyes, 2010) 

Dĺžka filmu: 13 minút 

http://www.hearingsilence.com/Hearing_Silence/Overview.html
http://www.hearingsilence.com/Hearing_Silence/Overview.html
http://www.throughyourchildseyes.com
http://www.throughyourchildseyes.com
http://www.afo.cz


Spevá cka 

s k u p i n a 

T r a b a n d 

z Českej 

r epub l i k y 

spolupracu-

je s Českou 

k o m o r o u 

tlmočníkov 

posunkové-

ho jazyka 

(ČKTZJ). 23. mája 2011 vydala 

nové album Neslýchané. Album 

vychádza v dvojdiskovom preve-

dení a to prostredníctvom jedného 

CD s 12 pesničkami a bonusového 

DVD, v ktorej sú staršie pesničky 

Trabandu a je pretlmočené do čes-

kého posunkového jazyka. Čiže 

ide o umelecké tlmočenie pesni-

čiek Trabandu. 

 Viac informácií nájdete na: 

www.indies.eu/alba/842/

neslychane/ (tu nájdete aj zadarmo 

pesničku „Moji učitelé―). Ukážky 

tlmočenia do českého posunkového 

jazyka na DVD nájdete na: 

www.youtube.com/watch?

v=6mhAomd_iNE   

Odporúčaná cena je cca. 299 Kč.  

 

Veronika Vojtechovská 

 

možno ovládať pohyby úst.       

Sú ideálne pre výučbu posunkové-

ho jazyka, prstovej abecedy pre 

deti všetkých vekových kategórií.  

 

Videoukážku nájdete na http://

www.kompone.cz/

znakujici_loutka_roger.html#roger  

Deti, čo sa chcú učiť posunkový 

jazyk hravou formou, sa ho môžu 

naučiť cez veselú bábku. Bábka 

menom Roger alebo Sofie nie sú 

obyčajné bábky. Sú vyrobené z 

mäkkého materiálu. Ruky sa pre-

tiahnu cez rukáv postavičky. Mani-

pulácia s nimi je ľahká , pažami 
Obrázok je z www.kompone.cz  

Veronika Vojtechovská 

posielanie SMS správ, videospráv, 

obrázkov a službu internetu.  

 Môžete si pozrieť video: 

http://video.tvo.de/nachrichten:7/

g e h o e r l o s e n t e l e f o n - i n -

bayreuth.html  

 

Zdroj:  www.neslysic i . in fo/

index.php?ID=821   

 

Veronika Vojtechovská 

  

Deutsche Telekom v spolupráci 

s Tess službou ponúka voľný prí-

stup k telekomunikáciám. Bayreuth 

je prvé mesto v Bavorsku, kde sa 

sprístupňuje k verejnému telefónu. 

Tento telefón je dotykový 

s videokamerou. Relay služba je 

s l užba ,  kde  sa  p r i po ju je 

k tlmočníkovi posunkového jazyka. 

Je to služba podobná ako on-line 

služba. Verejné telefóny ponúkajú 
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       Prvý verejný telefón v Bavorsku  

Posunkujúce bábky 

Zaujímavosti 

Spevácka skupina chce spievať aj Nepočujúcim! 

http://www.indies.eu/alba/842/neslychane/
http://www.indies.eu/alba/842/neslychane/
http://www.youtube.com/watch?v=6mhAomd_iNE
http://www.youtube.com/watch?v=6mhAomd_iNE
http://www.kompone.cz/znakujici_loutka_roger.html#roger
http://www.kompone.cz/znakujici_loutka_roger.html#roger
http://www.kompone.cz/znakujici_loutka_roger.html#roger
http://video.tvo.de/nachrichten:7/gehoerlosentelefon-in-bayreuth.html
http://video.tvo.de/nachrichten:7/gehoerlosentelefon-in-bayreuth.html
http://video.tvo.de/nachrichten:7/gehoerlosentelefon-in-bayreuth.html
http://www.neslysici.info/index.php?ID=821
http://www.neslysici.info/index.php?ID=821


„Lebo je to môj prvý 

a materský jazyk,  

používam ho skoro 

často a s láskou.“ 

Lenka (23): „Som sama sluchovo 

postihnutá v rodine, s rodičmi sa 

dorozumievame s orálnou metódou, 

ale používam aj posunkový jazyk 

hlavne pri komunikácii so SP preto-

že všetci ovládajú posunkový jazyk. 

Aby som aj ja mohla rozumieť čo 

oni posunkovali.“ 

Jozef (36): „Aby som mohol plno-

hodnotne žiť a tým mi uľahčuje ko-

munikáciu.“ 

 Sabína (21): „Lebo je to môj prvý 

a materinský jazyk, používam ho 

skoro často a s láskou.“ 

Diana (31): „Posunkový je mate-

rinským jazykom väčšiny nepočujú-

cich a je pre nich (ak ho dobre 

ovládajú) jediným úplne zrozumi-

teľným komunikačným prostried-

kom. Oveľa ľahšie vnímajú posunky 

než odzerajú slová z pier. Preto pri 

komunikácii s nepočujúcimi upred-

nostňujem posunkovanú slovenčinu 

a prirodzený posunkový jazyk.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Peter (21): „To je prirodzené po-

sunkový jazyk pre nepočujúcich, 

ktorý v žiadnom prípade do úvahy, 

keby bez toho by sme nedarilo 

komunikovať medzi ich.“ 

Marika (--): „Moja odpoveď je 

veľmi jednoduchá, predsa som ne-

počujúca a mojim dorozumievacím 

jazykom medzi nepočujúcimi je 

len posunkový jazyk. Počujúci ma-

jú tiež svoj jazyk a to hovorený 

jazyk, preto môj názor je, že aj 

posunkový jazyk je rovnocenný 

jazyk ako aj hovorený jazyk. Ho-

vorí o tom jasne aj zákon o posun-

kovom jazyku. Napriek tomu, že 

som nepočujúca od malička som v 

rodine používala hovorený ja-

zyk,  základnú školu som absolvo-

vala v orálnom slovenskom jazyku. 

Keď som prišla na Učňovskú ško-

lu /UŠ/ do Bratislavy v roku 1968, 

len som sa čudovala ako rýchlo 

medzi sebou nepočujúci komuniko-

vali práve cez posunkový jazyk. Ja 

som mala svoju slovnú zásobu, 

spolužiaci na UŠ mali svoju. Mali 

bohatšiu slovnú zásobu a to vďaka 

posunkovému jazyku. Po čase, keď 

som si osvojila posunkový jazyk, 

som si uvedomila, že cez posun-

kový jazyk sa mi slovná zásoba 

rozšírila o moc bohatšie, ako 

cez hovorený jazyk.“ 

 

 

Veronika Vojtechovská 

Na webovej stránke Frontrun-

ners som narazila na otázku: 

„Prečo používaš posunkový 

jazyk?“ Otázka ma trošku za-

skočila, lebo nikdy som nad 

tým nerozmýšľala. Sama som 

si odpovedala. A keď som vi-

dela video reportáž, na čo od-

povedali Nepočujúci. Časť 

z nich odpovedala, že používa-

jú preto, lebo sú Nepočujúci 

a druhá časť používa preto, 

lebo je to ich jazyk. Viete, aký 

je v tom rozdiel? Pozrite si sa-

mi na fr6.frontrunners.dk/

nativesigners.html. Táto otáz-

ka mi nedala a tak som skúsila 

položiť takú istú otázku našim 

Nepočujúcim. Prečítajte si ich 

odpovede.  

 

Tatry (36): „Posunkový jazyk 

používam preto, aby som mohla 

komunikovať s druhými Nepočujú-

cimi. Nielen u nás, ale aj na celom 

svete.“  
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Prečo používaš posunkový jazyk? 

Ospravedlnenie 

a Andreja Krížika. Vedenie TV Plu-

to tvoria Michal Mihálek, Andrej 

Krížik a Peter Ličko. Za zmenu in-

V minulom čísle ste sa dočítali 

o TV Pluto. Bolo tam napísané, že 

je pod vedením Michala Miháleka 

formácie sa Vám vopred ospravedl-

ňujeme.   

Veronika Vojtechovská 

http://fr6.frontrunners.dk/nativesigners.html
http://fr6.frontrunners.dk/nativesigners.html


Riaditeľstvo Základnej školy s ma-

terskou školou pre deti a žiakov                  

so sluchovým postihnutím interná-

tnej, Drotárska cesta 48, Bratisla-

va oznamuje, že do materskej 

školy zapisuje deti od 2,5 roka 

priebežne počas celého škol-

ského roka. Poplatok za mater-

skú školu je iba 6 € za mesiac. 

Denný poplatok za stravu je 2,02 

€ (5-krát denne), 1,19 € (3-krát 

denne).  

derácie Nepočujúcich sa koná 

vždy každé 4 roky. V tomto roku 

to bude 16. ročník a bude sa to 

konať 18. - 24. júla v Durbane 

v Južnej Afrike.  

 Hlavnou témou bude 

„Globálna renesancia Nepočujú-

cich“. Okrem iného sa budú konať 

voľby na nového prezidenta WFD. 

Súčasný prezident Markku Jokinen 

bol na svojom poste 2 funkčné 
Svetový kongres Svetovej fe-

obdobia. Kandidátmi sú Colin Allen 

(colinallen.info), Joseph Murray 

(joseph-murray.com), Terry Riley 

(terry-riley.com) a Ida Collu. O štyri 

roky sa kongres bude konať v Is-

tanbule, Berlíne alebo v Mexiko Ci-

ty. O tom sa tiež tam rozhodne. 

Budeme Vás potom informovať.  

 

 

Veronika Vojtechovská 

Piatok bude venovaný odbornému 

semináru a večer kultúrnemu 

programu - Miss Nepočujúca Slo-

vensko 2011. Sobota je zameraná 

na športové súťaže a spoločenský 

večer spojený s vyhodnotením 

športových súťaží.  V nedeľu si mô-

žete vychutnať oddych na termál-

nom kúpalisku v Podhájskej. 

Viac informácií nájdete na:  

www.sknnovezamky.weblahko.sk  

V dňoch 9. - 11. septembra 2011 

sa budú konať Celoštátne oslavy 

Medzinárodného dňa Nepočujú-

cich v Nových Zámkoch. Uspo-

riadateľmi budú CN ANEPS No-

vé Zámky a ŠKN Nové Zámky. 
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    Riaditeľstvo školy na Drotárskej oznamuje! 

Kongres Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD) 

Bratislavský spolok nepočujú-

cich 1930 (BSN 1930). V piatok 

sa bude konať spoločná beseda 

účastníkov v klubovni BSN 1930. V 

sobotu sa konajú rôzne športové 

V dňoch 16. - 17. septembra sa 

bude konať 3. ročník  Sloven-

ského dňa Nepočujúcich v Bra-

tislave. Usporiadateľmi budú 

Slovenský zväz nepočujúcich a 

turnaje.  A o 19.00 sa koná veľký 

spoločenský večer.  

Viac informácií nájdete na: 

www.bsn1930.wbl.sk  

3. Slovenský deň Nepočujúcich 

http://terry-riley.com/Welcome.html


Občianske združenie Myslím—centrum kultúry 

Nepočujúcich v letných mesiacoch pripravuje in-

tenzívne kurzy slovenského posunkového jazyka 

pre záujemcov.  

 Pripravuje aj konverzačné kurzy pre tých, 

ktorí už trochu ovládajú slovenský posunkový 

jazyk  a chcú ho zdokonaľovať.  

 

vislosti s vašou organizá-

ciou. 

Zoznam mien a funkcií 

manažérov spoločnosti 

dodá bulletinu osobnejší 

náboj. Ak ide o malú 

organizáciu, môžete 

uviesť mená všetkých 

zamestnancov. 

Ak máte cenník štan-

dardných produktov ale-

bo služieb, môžete ho 

zverejniť na tomto mies-

te. Môžete tu tiež infor-

movať čitateľov o iných 

možnostiach komuniká-

cie s vašou organizáciou. 

Na tomto mieste môžete 

Tento text môže obsaho-

vať 175 až 225 slov. 

Ak chcete bulletin ohý-

bať a posielať poštou, 

tento text sa objaví na 

zadnej strane. Je preto 

vhodné, aby ho bolo 

možné prečítať bez pre-

rušenia. 

Štýl otázka - odpoveď je 

mimoriadne vhodný na 

upútanie pozornosti čita-

teľa. Môžete pri tom 

použiť otázky, ktoré ste 

zhromaždili od posled-

ného vydania, alebo mô-

žete použiť všeobecné 

otázky, na ktoré najčas-

tejšie odpovedáte v sú-

čitateľom pripomenúť, 

aby si do kalendára ne-

zabudli zaznačiť pravi-

delné podujatia, ako sú 

napríklad pracovné ra-

ňajky s dodávateľmi 

každý tretí utorok v me-

siaci alebo dobročinná 

aukcia, ktorá sa koná 

dvakrát ročne. 

Ak je na to nejaký prie-

stor, môžete sem vložiť 

aj obrázok ClipArt alebo 

iný grafický prvok. 


