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Milí priatelia,
aj keď je leto,
prinášame
mn oh o

Vám

a zaujímavosti z jed-

sledného čísla mno-

notlivých

hých akcií, o nich

krajín.

 Celoštátne športové hry ţiakov so
sluchovým postihnutím

n ovi ni ek

Škoda len, že dele-

Vám

a zaujímavostí. Ten-

gáti zo Slovenska sa

články v tomto čísle

to rok sa konal sve-

na ňom nemohli zú-

Myslímoviniek.

tový kongres Sveto-

častniť, hlavne z fi-

vej federácie Nepo-

nančných

dôvodov.

vú rubriku „Čo nás

čujúcich,

ktorý

Mohli sme sa tešiť

trápi?―, kde môžete

sa uskutočnil v Dur-

zo správ, ktoré by

položiť

otázky

 Dobrovoľníci si
vyhrnuli rukávy
vďaka programu
„Naše mesto“

bane v Južnej Afrike.

nám priniesli na Slo-

a kompetentní Vám

Udialo sa tam mno-

vensko. Ale buďme

budú na ne odpove-

 Konkurz lektorov

ho zaujímavosti, či

vďační aspoň za to,

dať. Všetci majú ve-

už na Valnom zhro-

čo

ľa otázok, ale málo

maždení WFD, alebo

sme

H3,

odpovedí. Treba

na samotnom kon-

ktorá vysielala pro-

sa vždy opýtať.

grese. Veď sa tam

stredníctvom

Netreba sa báť.

z i šli

netu správy priamo

Nep oču j ú ci

máme.

Vďační

televízií

inter-

z celého sveta, aby

z Južnej Afriky.

si povymieňali skú-

OZ

senosti,

poznatky

Myslí m

prinášame

Najdôleţitejšie
body:

Spustili sme no-

 Kniha „História
WFD“ konečne
na svete

 Miss Nepočujúca
sveta sa stala kráska z Talianska

Krásne leto želá

sa zúčastnilo od po-

Veronka

V tomto čísle nájdete
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Kúsok sveta Nepočujúcich na tanieri
Raz za čas sa človek pracujúci
v neziskovej organizácii

zamyslí

odreagovať

a

pritom

získať

rôzne. Niektorí sa priznali, že učiť

uţitočné informácie. Tento rok

sa posunkový jazyk nie je vôbec

nad tým, ako môže najlepšie zvi-

jednoduché. Zároveň nás potešilo,

diteľniť svoju činnosť. Dostať istú

že prejavili záujem o to, ako sa žije

cieľovú skupinu a jej potreby do

nepočujúcim

povedomia, nie je ani zďaleka ta-

učia, aké školy navštevujú nepoču-

kou ľahkou úlohou. Človek si uve-

júce deti a ako sa darí presadiť slo-

domí, že to musí robiť rôznymi

venský posunkový jazyk v procese

prostriedkami a formami a to ne-

získavania plnohodnotných informá-

ustále, pričom, nesmie zabúdať
Najlepšou formou upriamenia po-

Kurz sa začína

tvom

takýchto

dostalo moţnosť aj OZ Myslím.

mali

mož-

Akcia

nosť

pre-

sa

ko na l a

2 4 . j ú na

v kúpeľnom parku v Piešťanoch,

zentovať

kde mala každá „neziskovka― svoj

nielen

stan. Pri stánku OZ Myslím si

počujúcich

mohli záujemcovia vyskúšať, ako

a ich jazyk,

je to učiť sa posunkový jazyk

ale účastní-

v

slovenského

ci pochopili

posunkového jazyka. Ľudia prichá-

aj to, prečo

rámci

minikurzu

dzali k stánku OZ Myslím v men-

zornosti je vždy tá cesta, ktorá

šom

umožňuje dostať sa ľuďom do

Pod vedením

priameho kontaktu s potrebami

lektora

cieľovej skupiny. Tak sa dá lepšie

chala

chápať potreba cieľovej skupiny.

voval

ako

sa

cii pre Nepočujúcich. Prostredníc-

Posunok KOFOLA

ani na finančnú časť propagácie.

všeobecne,

počte.

rozhovoroch

sme

Ne-

Pridal sa aj generálny riaditeľ
poisťovne UNION (v modrej
košele)

Mi-

sa OZ Myslím venuje práve kultúre

Hefty-

a jazyku Nepočujúcich. Na záver

ho sa oboz-

podujatia moderátor akcie vyzval

Takúto možnosť predsta-

n á m i l i

návštevníkov, aby sa sami

pre nás firemný deň spo-

s niektorými

posunkovať vymyslenú súvislú vetu. Odvážnejší kandidáti dostali po-

ločnosti Union. Union organizuje
pre svojich zamestnancov kaţ-

snažili

Lektor v akcii

dý rok stretnutie, kde sa môţu

posunkami z oblasti „rodina―, ná-

zamestnanci, popri programu

poje―, „farby―. Na žiadosť organi-

rôznych neziskových organizá-

zátorov sa lektor snažil naučiť zá-

cii,

ujemcov aj hlavné motto spoločnosti: „Union – celý svet na tanieri―, čo bolo asi najťažšou úlohou.
V každom prípade sa však všetci
snažili osvojiť si hlavné motto, a
to nielen zamestnanci ale aj generálny riaditeľ spoločnosti Union.

chvalu aj od lektora Michala Heftyho.

Poďakovanie

členov

OZ

Myslím patrí nielen spoločnosti
Union, ktorá si zvolila užitočné
strávenie voľného času, ale aj Monike Lackovičovej z Centra pre
filantropiu, ktorá vybrala naše OZ
pre toto podujatie.

Pocity a skúsenosti „absolventov―
U ako UNION

minikurzu boli, ako sami povedali,

Angela Hefty

Čo sa udialo
v OZ Myslím?
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Dobrovoľníci si vyhrnuli rukávy
Rok 2011 je európskym ro-

Nevedeli sme dopredu, či

ju na domček. A pivnica sa tiež

bude pršať alebo nie. Našťastie
nám počasie prialo a vďaka 13
usilovným a prácechtivým dobrovoľníkom od spoločnosti ING
práca sa mohla začať. Trávnik bol
raz-dva

po-

kosený, kríky
zasadené,
kom dobrovoľníctva. A preto vďa-

okolie

ka podpore grantu – Naše mesto

poupravené.

2011, ktoré organizovala Nadá-

Záhradný

dečne

cia Pontis a Engage, sa mohla

domček

rás-

a Engage za projekt „Naše mes-

v piatok, 17. júna 2011, realizo-

tol do plnej

to“ a všetkým dobrovoľníkom

vať v rodinnom dome občianske-

krásy, ktorý sme na konci celý

zo spoločnosti ING za všetku

ho združenia Myslím – centrum

namaľovali na svetlo zelenú farbu.

obetavú prácu.

kultúry Nepočujúcich každodenná

Umenie sa ani u dobrovoľníkov

„kozmetika―. Kozmetikou sa myslí

nezaprie a na domček namaľovali

maľovanie

výsadba

štvorlístky – pre šťastie. Všetci

okrasných kríkov a zhotovenie

prítomní sme si dali namaľovať

záhradného domčeka.

svoju ruku na zeleno a otlačili sme

pivnice,

domu

zmenila na nepoznanie, skrásnela.
OZ Myslím ešte raz srďakuje

Nadácii

Pontis

Veronika Vojtechovská

Nesieme zodpovednosť
užitočné rady pri vypĺňaní žiadostí
Tak sa volá podujatie, ktoré

o grant jednotlivých nadačných fon-

realizovala spoločnosť Slovak Te-

dov. V piatok sme sa tiež zúčastnili

lekom. Celý týždeň (21.-26.júna)

praktického workshopu „Povedz to

na Magio pláži na Tyršovom ná-

posunkom“. Zúčastnila sa na nej

breží v Bratislave bol venovaný

Kristína

rôznym programom. Tento pro-

v projekte „7.zmysel“, kde sa naučila

jekt „Nesieme zodpovednosť“ je

pár posunkov a prežila chvíľku času

svoje podnikanie vďaka projektu

hlavne o podnikaní, podpore ko-

ako nepočujúca. Ten workshop nás

„Hľadáme ďalší zmysel – pre pod-

munít a inšpirácií pre ostatných,

oboznámil s projektom „7.zmysel“

nikanie“. Jozef Markovič nám po-

ktorí by mohli ostatným nejakým

a zároveň záujemcovia sa mohli nau-

rozprával

spôsobom pomáhať.

čiť pár posunkov nielen od Kristíny

v

zúčastnilo

Farkašovej, ale aj od Ľubici Šarino-

a Jaroslav Smatana o kozme-

v utorok programu „Ako žiadať

vej, tlmočníčky do posunkového ja-

tickom salóne s modernou techni-

o finančnú podporu v Slovak Tele-

zyka,

kou.

kome“,

v projekte „7.zmysel“. Prišli aj dvaja

OZ

Myslím

kde

sme

sa

sa

dozvedeli

Farkašová,

ktorá

ktorá

bola

spolupracovala

o

súvislosti

svojom
s

podnikaní

paraglidingom

Veronika Vojtechovská
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Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre Vás pripravuje súťaž:
„Rozprávanie príbehov v slovenskom posunkovom jazyku“
1.cena: 150 €, 2.cena: 100 €, 3.cena: 67 €
Kedy? 8.10.2011 (sobota) o 9.00 hod.
Kde? Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Ľubinská 13, Bratislava
Dokedy sa mám prihlásiť? Prihlášku môžete vyplniť a poslať do 30. septembra 2011 e-mailom
(myslim@myslim.sk)

alebo

odovzdať

osobne

v

priestoroch

OZ

Myslím.

Prihlášku

nájdete

na www.myslim.sk.
Čo ak nemôţem prísť? Pokiaľ sa stane, že nemôžete prísť na súťaž, môžete poslať DVD-ROM
s príbehmi poštou alebo cez internet. OZ Myslím musí mať natočené príbehy k dispozícii do 7.10.2011
(piatok).
Koľko príbehov môţem vytvoriť? Môžete vytvoriť 1 - 2 príbehy alebo viac príbehov.
Koľko mám zaplatiť za príbehy? 1 príbeh = 2,99 €, 2 príbehy = 4,99 €, 3 príbehy = 6,99 €, 4 príbehy = 8,99 €, 5 príbehov = 10,99 €,... (platí sa na mieste súťaže).
Vyhodnotenie? Výsledok súťaže sa dozviete v sobotu 8.10.2011 o 19.00 hod. v priestoroch OZ Myslím. Prví traja najlepší súťažiaci dostanú finančnú odmenu: 1.cena: 150 €, 2.cena: 100 €, 3.cena: 67
€. Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na 4. - 10.mieste, dostanú vecné dary.
Čo bude ďalej? Vyberieme 10 najlepších príbehov, z ktorých následne natočíme rozprávačov príbehov v slovenskom posunkovom jazyku a tieto najlepšie natočené príbehy pôjdu na DVD-ROM.
Aké sú podmienky príbehu?


príbeh musí byť v slovenskom posunkovom jazyku, ale v tzv. „umeleckom― vyrozprávaní príbehu,
ktorý sa odlišuje od bežnej komunikácie v slovenskom posunkovom jazyku
(príklad si môžete pozrieť na videoklipe),



príbeh má trvať cca 3 – 5 minút,



príbeh musí byť z bohatej a vlastnej fantázie,



príbeh by mal mať takúto postupnosť:


úvod do deja - zoznámenie sa s postavami príbehu a stručne tiež so situáciou príbehu,



zápletka deja – vyjadrenie hlavného motívu - o čo v príbehu ide,



rozvoj deja - popis udalostí príbehu,



vyvrcholenie deja – dej vyvrcholí, ale ešte nie je jasné, ako dopadne,



rozuzlenie deja – koniec príbehu – je jasné, ako príbeh skončí.

Máte otázky? Spýtajte sa nás – emailom: myslim@myslim.sk, SMS: 0902 129 233, Skype:
www.myslim.sk alebo Oovoo: www.myslim.sk.
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OZ Myslím

Návrh, pripomienky k webstránke
Milí priatelia!
Snažíme sa, aby táto web-



stránka bola vždy plná užitočných
informácií, užitočným médiom pre
Nepočujúcich,

osoby

s

poruchou

sluchu a ich priateľov, taktiež pre
širokú verejnosť. Radi by sme zlepšili našu webstránku v prospech
vás, preto sa na vás obraciame
s otázkami:



Aké informácie chcete mať na
t e j t o

w e b s t r á n k e

www.nepocujuci.sk?

ž e me

Čo vám prekáža na webstrán-

v slovenskom posunkovom jazyku

ke www.nepocujuci.sk?



Aké máte návrhy, pripomienky a nápady k webstránke

návrhy,

pí som ne

či

prostredníctvom Gmailu – vojtechovsky.roman@gmail.com

alebo

Skype – roman.vojtechovsky.

www.nepocujuci.sk?
Svoje

c hato vať

Zároveň Vás prosíme, aby ste

pripomienky

vaše pripravované aktivity pre Ne-

môžete poslať písomne alebo pri-

počujúcich alebo pre osoby s poru-

loženým

videoklipom

chou sluchu nám dali vedieť, veď

v slovenskom posunkovom jazyku

inzercia bez reklamy je zadarmo.

emailom

Ďakujeme :)

–

vojtechov-

sky.roman@gmail.com alebo mô-

Roman Vojtechovský

OZ Myslím vyhlasuje konkurz na lektora!!!
OZ Myslím hľadá nových Nepočujúcich lektorov slovenského posunkového jazyka.

POŢIADAVKY NA POZÍCIU:


o vl ádan i e sl ov en s k é h o p o su n k o v éh o j az yk a n a v ýb o rn ej ú r o vn i



sp ol u pr á ca a a ktí vn e p odi eľ an i e s a n a r eal i z áci í pr oj e kt o v o bči an s k eh o z d ru ž en i a



sp oľ ah l i vo sť , d ôsl ed n o sť a p rí j emn ý vz h ľ ad

NÁSTUP: Ná stu p j e 15 . o kt ób r a 201 1 (od 1 9. 9. j e z a šk oľ o van i e n a p oz í ci u l e k to ra )
DRUH PRACOVNÉHO POMERU: pl n ý ú vä z ok
LOKALITA: B rati s l ava
KONTAKT: M ysl í m - c en t ru m k u l tú r y N e po ču j ú ci ch , Ľu bi n sk á 13 , 811 0 3 B ra ti sl ava
PRIHLÁŠKA:

P o sl ať m ot iv a čn ý l is t a št r ukt ú ro v a ný ţ iv ot op i s d o 31 . 8. 20 11

e- mai l om: a ng e l a @m y sl i m. sk . D o p r ed m etu e - m ai l u n apí št e L EK T O R. P o z asl an í
Váš h o e- mai l u Vám n apí š em e p r e sn ý t e r mí n k on ku rz u .

Nová pracovná asistentka
OZ Myslím sa koncom júna

jej obetavú spoluprácu, za jej du-

na

rozlúčilo s našou pracovnou asis-

chaplnosť a úsmevy, ktoré v práci

Gratulujeme a želáme jej, aby sa v

tentkou Bc. Erikou Dobišovou. Mu-

rada rozdávala. Od júla OZ Myslím

novej práci cítila dobre a aby spolu-

sela skončiť pracovný pomer z

privítalo na túto pozíciu Bc. Lindu

práca s kolektívom bola výborná.

osobných dôvodov. Ďakujeme za

Zajcsek, ktorá vyhrala

konkurz

pozíciu

pracovnej

asistentky.

Veronika Vojtechovská
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Deti z celého Slovenska si navzájom zmerali svoje sily
V dňoch 8.—12. júna sa konal v Bratislave 47. ročník celoštátnych športových hier žiakov so sluchovým postihnutím. Tento rok organizátorom bola Základná škola pre žiakov so SP na Drotárskej v Bratislave. Pozrite si výsledky žiakov v jednotlivých disciplínach. Všetkým srdečne blahoželáme.

60 m - chlapci
60 m - dievčatá
1000 m - chlapci
600 m - dievčatá
Vrh guľou - chlapci

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Demčák Richard

Bartko Tomáš

Kolembus Samuel

Prešov

Levoča

BA - Hrdličkova

Zboroňová Magdaléna

Kovácsová Martina

Pužová Linda

Lučenec

BA - Drotárska

BA - Hrdličkova

Gozner Nikolas

Kočko Aleš

Susedka Martin

BA - Hrdličkova

Levoča

BA - Drotárska

Zbrehová Dominika

Dobiašová Iveta

Hamburgová Eva

BA - Hrdličkova

BA - Hrdličkova

Levoča

Baník Matej

Krempaský Dárius

Butaš Marián

Kremnica

Levoča

BA - Drotárska

Kovácsová Martina

Bájcsy Dóra

BA - Drotárska

BA - Hrdličkova

Lučenec

Demáček Filip

Butaš Marián

Demčák Richard

BA - Hrdličkova

BA - Drotárska

Prešov

Skok do diaľky - dievča-

Dobiášová Iveta

Zboroňová Magdaléna

tá

BA - Hrdličkova

Skok do výšky - chlapci

Butaš Marián

Gavlas Pavol

Demčák Richard

BA - Drotárska

BA - Drotárska

Prešov

Dobiašová Iveta

Kovácsová Martina

Kuráková Veronika

BA - Hrdličkova

BA - Drotárska

Lučenec

Štafeta - chlapci

Levoča

BA - Drotárska

Prešov

Štafeta - dievčatá

BA - Drotárska

Levoča

Kremnica

Stolný tenis

Zboroňová Magdaléna

Kovácsová Martina

Kuráková Veronika

Lučenec

BA - Drotárska

Lučenec

Stolný tenis - školy

Lučenec

BA - Drotárska

BA - Hrdličkova

Atletika

BA - Drotárska

BA - Hrdličkova

Levoča

Futsal

BA - Drotárska

Levoča

Kremnica

Basketbal

BA - Hrdličkova

Levoča

BA - Drotárska

Vrh guľou - dievčatá
Skok do diaľky - chlapci

Skok do výšky - dievčatá

Lučenec

Zboroňová Magdaléna

Uhlárová Michaela
BA - Drotárska

Celkové poradie škôl:
1. BA - Drotárska
2. BA - Hrdličková
3. Levoča

Fotogalériu zo športových hier nájdete na www.zsidrotarska.sk

4. Kremnica
5. Lučenec
6. Prešov

Zo zdroju www.zsidrotarska.sk upravila Veronika Vojtechovská
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Čo sa udialo?

Miss Nepočujúca sveta a Európy 2011
Na tohtoročnú súťaž krásy

2011 sa kona-

sa prihlásilo 63 dievčat z celého

la

9.

júla

sveta. Zúčastnilo sa na nej 38

v

Top

Hoteli

krásnych dievčat, zvyšné dievčatá

Praha.

nemohli prísť z administratívnych

Slovensko

dôvodov či dôvodov chudoby nie-

reprezento-

ktorých krajín, či ostali bez čes-

vala

kých víz. Miss Nepočujúca sveta

Ivana Klačanská

ročná

Naše

19Ivana

Klačanská
z Trenčína.

Zľava: 1.vicemiss, Miss Nepočujúca
sveta, 2. vicemiss a Miss Nepočujúca
Európy

ročná Natallia Rabava z Bieloruska

Aké boli výsledky?
Miss Nepočujúca sveta

Moderátormi večera boli Eva Decastello Aichmajerová a Petr Vojnar. Do medzinárodného posunkovania tlmočila Nepočujúca Slovenka Sabína Dvulitová

Výťažok

z dražby

korunky

pre víťazku po-

a Miss Sympatia: 20-ročná Ilaria

putuje

Galbusera z Talianska

moc

1. vicemiss: 17-ročná Elena Kor-

cim deťom.

chagina z Ruska

Zdroj:

2. vicemiss: 27-ročná Dian In-

revue.idnes.cz

ggravati Soebangil z Indonézie

www.missdeafworld2011-2020.com

Miss Nepočujúca Európy: 17-

na

po-

Nepočujú-

Veronika Vojtechovská

Medzinárodný halový futbalový turnaj Nepočujúcich ţiakov do 16 rokov
Tento rok v júni sa konal
19. ročník medzinárodného futbalového turnaja Nepočujúcich žiakov do 16 rokov v Prešove.

Pri-

hlásilo sa sedem štátov: Azerbajdžan, Česká republika, Bulharsko,
Slovensko,

Poľsko,

Kazachstan,

Macedónsko
Malo sa prihlásiť ešte
ďalších 8 štátov, ale neprišli.
Báli sa totiţ, aby nedopadli ako
na neuskutočnenej zimnej deaflympiáde, ktorá sa mala konať v tomto roku vo februári
na Slovensku.

Konečné výsledky turnaja:

Gratulujeme!

1. miesto: Slovensko
2. miesto: Azerbajdžan
3. miesto: Česká republika

Foto: Marek Píš
Veronika Vojtechovská

Strana 8
Čo nás trápi?
V novej rubrike „Čo nás

v Auparku, v Poluse a v Eurovei

„Dobrý

trápi?“ môţete klásť otázky,

v Bratislave ponúka filmy buď iba

to aké filmy

ktoré vám v hlave víria a chce-

s dabingom, alebo okrem dabingu

(či s titulkami

deň,

te na ne odpovede od prísluš-

alebo

dabo-

ných pracovníkov. Pokiaľ máte

vané, ale aj

aj vy otázky, neváhajte, napíš-

2D alebo 3D) veľmi záleží od distri-

te nám. My najlepšie otázky

bútora

vyberieme a opýtame sa za

nám distribútor poskytne len jednu

konkrétneho

filmu.

Keď

poloţili

aj s titulkami. Prečo všetky tri kiná

kópiu filmu s titulkami, snažíme sa

otázku spoločnosti kín Palace

neponúkajú rovnaké filmy, keďže

ju dať do kina, ktoré je najnavšte-

Cinemas.

sú z jednej firmy. Rozhodli sme sa

vovanejšie, aby túto verziu filmu

napísať

Palace

malo možnosť vzhliadnuť čo naj-

oslovia, si určite mnohí z nás ne-

Cinemas a spýtali sme sa ich prečo

viac ľudí. V našom prípade je naj-

nechá ujsť. Nepočujúci sú nielen

napríklad v Auparku dávali Harryho

navštevovanejším

odkázaní

filmov,

Pottera s titulkami a v ostatných

Cinemas Aupark. Mrzí nás, ak je

ktoré ich oslovia, ale predovšet-

dvoch len dabované. Prečo nemá-

toto kino pre Vás ťažšie dostupné.

kým

me rovnakú možnosť ako počujúci

Ďakujeme za podnet a pochopenie.

a vybrať si miesto kina, ktoré nám

S pozdravom, Miroslava Kvasňov-

vyhovuje? Dostali sme od nich od-

ská“

vás.

Tentoraz

Nové

filmy,

na

na

sme

ktoré

vyberanie

v y be r a nie

nás

f i lmo v

s titulkami.
Zaujímalo nás, prečo tá
istá

firma

Palace

Cinemas

email

spoločnosti

poveď.

kinom

Palace
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Pluto Slovakia
V predminulom čísle
ste

sa

dočítali

o internetovej TV Pluto.

Dostali sme od nich oznámenie, že

názvom je Pluto Slovakia.

sa ich webová stránka zmenila na
plutoslovakia.wbl.sk.

Oficiálnym

Veronika Vojtechovská

Skryté titulky na Jednotke Slovenskej televízie
Firma, ktorá sa venuje tvorbe skrytých titulkov, AL-

od 30.júna)

TOPSERVICE, má pripravené ďalšie seriály so skrytými

ŠTVRTOK - 22:40

titulkami.

kriminálny seriál – R.I.S. (seriál od 7.

UTOROK - 22:40

júla)

kriminálny seriál - Zákon a poriadok
Veronika Vojtechovská

ŠTVRTOK - 20:15
kriminálny

seriál

-

Obdobie

zločinu

(seriál

Kristus aj pre Nepočujúcich
Webová

stránka

www.kristus.sk

je

stránkou o Ježišovi Kristovi, Bohovi a príbehoch spojených s ním. Pripravila aj zaujímavé videá s príbehmi,

ktoré majú aj titulky pre Nepočujúcich. Kliknite na:
www.kristus.sk/video/pre-nepocujucich/. Príjemné sledovanie.
Veronika Vojtechovská
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Zaujímavosti/
Informácie

Riaditeľstvo školy na Drotárskej oznamuje!
Riaditeľstvo Základnej školy s ma-

priebeţne počas celého škol-

terskou školou pre deti a žiakov

ského roka. Poplatok za mater-

so sluchovým postihnutím interná-

skú školu je iba 6 € za mesiac.

tnej, Drotárska cesta 48, Bratisla-

Denný poplatok za stravu je 2,02

va oznamuje, ţe do materskej

€ (5-krát denne), 1,19 € (3-krát

školy zapisuje deti od 2,5 roka

denne).

Medzinárodný deň Nepočujúcich
V dňoch 9. - 11. septembra 2011

Piatok bude venovaný odbornému

športových súťaží. V nedeľu si mô-

sa budú konať Celoštátne oslavy

semináru

žete vychutnať oddych na termál-

Medzinárodného dňa Nepočujú-

programu - Miss Nepočujúca Slo-

cich v Nových Zámkoch. Uspo-

vensko 2011. Sobota je zameraná

riadateľmi budú CN ANEPS No-

na športové súťaže a spoločenský

vé Zámky a ŠKN Nové Zámky.

večer

a

spojený

večer

s

kultúrnemu

vyhodnotením

nom kúpalisku v Podhájskej.
Viac

informácií

nájdete

na:

www.sknnovezamky.weblahko.sk

3. Slovenský deň Nepočujúcich
V dňoch 16. - 17. septembra sa

Bratislavský spolok nepočujú-

turnaje.

bude konať 3. ročník

Sloven-

cich 1930 (BSN 1930). V piatok

spoločenský večer.

ského dňa Nepočujúcich v Bra-

sa bude konať spoločná beseda

tislave.

budú

účastníkov v klubovni BSN 1930. V

Slovenský zväz nepočujúcich a

sobotu sa konajú rôzne športové

Usporiadateľmi

Viac

A o 19.00 sa koná veľký

informácií

nájdete

na:

www.bsn1930.wbl.sk

Skryté titulky na Markíze a TV Doma
Kde ich vyhľadať? Na teletexte medzi programom

text číslo 810. Skryté titulky môžete nastaviť na Markí-

Markízy a TV Doma nenájdete. Avšak na teletexte sú.

ze číslom teletextu 777 a na TV Doma číslom teletextu

Kde? Markíza - teletext číslo 310, TV Doma - tele-

888.

Súťaţ o najlepšie video
Túto súťaž vyhlásilo občianske združenie Deafstu-

Čas: 2 minúty, max. 2 min 29 sek.

dio. Môţete vyhrať 100 €. Videoklip musí byť čo

Cena prihlášky do súťaţe: jeden

najzaujímavejší. Videoklip treba poslať do 16. decem-

videoklip - 2 €, 2 videoklipy – 3 €,

bra 2011. Najzaujímavejšie videoklipy budú zverejne-

3 a viac videoklipov - 3,5 €

né na podujatí „Poď s nami 2“.
Pravidlá súťaže:
Video: 16:9 - 1040 x 1080 HD resp. 4:3 - 756 x

Viac

informácií

nájdete

na:

www.deafstudio.net/

sutaz.html

560
Formát: avi a mpeg2

Veronika Vojtechovská
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16. ročník Svetového kongresu Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD)
Svetový kongres WFD sa konal v dňoch 18. – 24. júla

Jose Gaspar Sanabria Ramos z Mexika

2011 v Durbane v Južnej Afrike. Niekoľko dní predtým

Ramesh Lal Shrestha z Nepálu

sa však konalo Valné zhromaždenie WFD. Prinášame

Nebojša Vávra z Bosny a Hercegoviny

nové informácie WFD čer-

Kaisa Alanne z Fínska

pané

Joseph Murray z USA/Nórska

z internetovej tele-

vízie H3.
Novým preziden-

Knud Soondergaard sa stal čestným členom WFD. Dr.

tom WFD sa stal Colin

Yerker Andersson a Dr. Liisa Kaupinen dostali zaslúžilý

Allen s počtom 41 hlasov.

čestný titul od WFD.

Na druhom mieste bol Joseph Murray s počtom 23
hlasov a na treťom mieste
sa

umiestnil

Terry

Colin Allen

Riley

s počtom 6 hlasov.
Výbor WFD v novej zostave:
Prezident: Colin Allen z Austrálie
Viceprezident: Wilma Newhoudt-Druchen z Južnej Af-

K. Sondergaard

L. Kaupinen

Y. Andersson

riky

O štyri roky v roku 2015 sa bude konať Svetový

Členovia výboru:

kongres WFD v Istanbule v Turecku.

Hanne Berge Kvitvaer z Nórska
Dmitry Rebrov z Ruska

Zdroj: www.h3.tv

Hasan Dikyuva z Turecka

Obrázky: www.wfdeaf.org, http://www.kl-deaf.fi
Veronika Vojtechovská

Terry Riley z Veľkej Británie

Nová zostava výboru WFDYS a kempy
Svetová federácia Ne-

Braam Jordaan z Južnej Afriky

počujúcich – sekcia mládeţe

(WFDYS) tiež mala

svoje voľby v Južnej Afrike.

Na Valnom zhromaždení WFDYS sa okrem iného hlasovalo aj o mieste kempu pre deti, mládež
a mladých. Kemp pre deti 2014 (10 - 12 rokov):

Finálnou zostavou výboru WFDYS 2011 - 2015 je:

Fremont, Kalifornia

Prezidentka: Jenny Nilsson zo Švédska

Kemp pre mládeţ

Viceprezident:

liansko

Robert

Ssewagudde z Ugandy
Sekretárka:

Eeva

Tupi

z Fínska

2013 (13 - 17 rokov): Turín, Ta-

Kemp pre mladých 2015 (18 - 30 rokov): Istanbul,
Turecko

Členovia výboru:
Eun Jung Byun z Južnej

Zdroj: www.h3.tv

Koréy

Obrázky: www.wfdys.org, fr4.frontrunners.dk

Jannicke Kvitvaer z Nórska
Ana Nava Serna zo Španielska

Veronika Vojtechovská
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Zo sveta

Vyšla kniha Histórie Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD)
Valnom zhromaždení WFD 17. júla

50 rokov histórie WFD. V knihe je

2011. Autorom knihy je Dr. Jack

veľa uvedených fotografií.

Gannon, ktorý zbieral informácie
a zhotovovall knihu celých 16 rokov. Počet strán tejto knihy je 550.

Zdroj: www.wfdeaf.org

V knihe je písané o tom, ako bola
Preložila a upravila

založená Svetová federácia NepočuKniha História
History

WFD

(WFD

book) bola vydaná na

júcich.

Píše

sa

o

jej

histórii

Veronika Vojtechovská

a časovej osi od 1951 – 2001, čiže

Prvá Nepočujúca stáţistka v Európskom parlamente
Eeva Tupi z Fínska sa stala

Eeva Tupi má za sebou ba-

prvou Nepočujúcou praktikantkou

kalárske štúdium práva, momentál-

v Euró-pskom

kde

ne sa venuje magisterskému štúdiu

pracuje v kancelárii Adama Kósu.

práv na univerzite v Helsinkách. Je

Adam Kosa je prvým Nepočujúcim

novou sekretárkou WFDYS.

parlamente,

európskym poslancom.
V Európskom

parlamente

Zdroj:

bola od 14. júna do 8. júla 2011.

www.eud.eu/news.php?

Úlohou Eevy Tupi bolo sledovať

action=view&news_id=134

a pomáhať Adamovi Kósovi pri výkone jeho práce, ktoré zahŕňali
sledovanie nových právnych pred-

nej politiky. Zúčastnila sa

niekoľ-

Preložila a upravila

pisov, účasť na schôdzach, sekun-

kých stretnutí výboru v Európskom

Veronika Vojtechovská

dárny výskum a analýzu relevant-

parlamente.

Nová vlajka Nepočujúcich?
tového kongresu WFD predložil svoj čujúcich. Držíme palce a dúfame, že
návrh prezident Švédskej asociácie sa nám podarí mať vlastnú vlajku.
Nepočujúcich. O aký návrh ide? Je Viac informácií nájdete na:
to vlajka, ktorá by patrila všethttp://www.h3.tv/wfd-2011/the-new
kým Nepočujúcim. Vlajka nesie
-deaf-flag/
prúžky modrej a tyrkysovej farby,
Foto: facebook.com
ktorá
symbolizuje NepočujúNová vlajka v rukách nového
prezidenta
Na Valnom zhromaždení Sve–

cich, logo WFD. Biely prúžok patrí
WFD. Už sa len čaká na schválenie
WFD a mali by sme novú vlajku.
Vlajku posunkového jazyka a Nepo–

Veronika Vojtechovská

Občianske združenie Myslím—centrum kultúry
Nepočujúcich v letných mesiacoch pripravuje intenzívne kurzy slovenského posunkového jazyka
pre záujemcov.
Pripravuje aj konverzačné kurzy pre tých,
ktorí už trochu ovládajú slovenský posunkový
jazyk a chcú ho zdokonaľovať.

Tento text môže obsahovať 175 až 225 slov.

vislosti s vašou organizáciou.

Ak chcete bulletin ohýbať a posielať poštou,
tento text sa objaví na
zadnej strane. Je preto
vhodné, aby ho bolo
možné prečítať bez prerušenia.

Zoznam mien a funkcií
manažérov spoločnosti
dodá bulletinu osobnejší
náboj. Ak ide o malú
organizáciu, môžete
uviesť mená všetkých
zamestnancov.

Štýl otázka - odpoveď je
mimoriadne vhodný na
upútanie pozornosti čitateľa. Môžete pri tom
použiť otázky, ktoré ste
zhromaždili od posledného vydania, alebo môžete použiť všeobecné
otázky, na ktoré najčastejšie odpovedáte v sú-

Ak máte cenník štandardných produktov alebo služieb, môžete ho
zverejniť na tomto mieste. Môžete tu tiež informovať čitateľov o iných
možnostiach komunikácie s vašou organizáciou.
Na tomto mieste môžete

čitateľom pripomenúť,
aby si do kalendára nezabudli zaznačiť pravidelné podujatia, ako sú
napríklad pracovné raňajky s dodávateľmi
každý tretí utorok v mesiaci alebo dobročinná
aukcia, ktorá sa koná
dvakrát ročne.
Ak je na to nejaký priestor, môžete sem vložiť
aj obrázok ClipArt alebo
iný grafický prvok.

