
súčasťou týchto 

osláv. Smutné je 

však, ţe je akosi 

málo kultúrnej a 

vzdelávacej zloţky 

tohto podujatia. Je 

predsa dôleţité, aby 

aj laická verejnosť  

sa viac dozvedela o 

nás Nepočujúcich.  

     V kaţdom prípa-

de prioritou je to, 

aby sa Nepočujúci z 

celého Slovenska 

navzájom stretávali 

a mali moţnosť spo-

ločne zdieľať infor-

mácie a navzájom 

komunikovať.  

     Moţno mnohí Ne-

     September je 

náš mesiac. Pretoţe 

kaţdoročne v sep-

tembri sa koná Me-

dzinárodný deň Ne-

počujúcich. Pri tejto 

príleţitosti Slovensko 

oslávilo tento svia-

tok dokonca dva-

krát. Najprv to bol 

Medzinárodný deň 

Nepočujúcich v No-

vých Zámkoch. O 

týţdeň na to Sloven-

ský deň Nepočujú-

cich v Bratislave. V 

dvoch mestách sa v 

rámci osláv konali 

športové turnaje, 

ktoré boli odjakţiva 

počujúci sa teraz 

tešia z jedného ús-

pechu, a to, ţe sa 

môţu opäť zúčastňo-

vať na medzinárod-

ných športových 

podujatiach. Medzi-

ná rodný  výbo r 

športu Nepočujúcich 

na kongrese v Ríme 

v Taliansku dal na-

šim slovenským 

š p o r t o v c o m 

„slobodu―.  

  

Veronka 
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stále v nedostatočnej miere nerozu-

mejú tomu, aké je dôleţité venovať 

sa skrytým titulkom a ich presnej 

tvorbe, naďalej ju povaţujú za lac-

nú záleţitosť. Napriek snahe 

k presnosti a upozornenia zo strany 

tvorcov odvysielaných skrytých ti-

tulkov sa naďalej stáva, ţe 

v televízii nepresne nastavia chod 

skrytých titulkov a preto čítajúci 

nepočujúci človek vidí s časovým 

predstihom alebo časovým one-

skorením vysielané titulky. 

Dana Zeleňáková vo svo-

jej prednáške „Rozširovanie 

vzdelávania písaného tlmočenia 

na Slovensku na podporu ľudí 

so sluchovým postihnutím“ z 

Východoslovenskej energetiky a.s. 

Košice vyzdvihla dôleţitosť 

a vyuţiteľnosť písaného tlmočenia 

pre osoby s poruchami sluchu, ktorí 

neovládajú slo-

venský posunko-

vý jazyk.  

Tretí príspevok patril Lucie 

Štefkovej zo strediska Teiresias 

z Masarykovej Univerzity Brna, 

ktorá sa zúčastnila na Svetovom 

kongrese Svetovej federácie Nepo-

čujúcich (WFD) v Durbane 

v Juhoafrickej republike. Prednies-

la nám zaujímavú prednášku 

o obsahu tohto kongresu a trocha 

záţitkov z tejto juţnej krajiny. Jej 

príspevok prinášame v kompletnej 

prílohe. 

Angela Hefty 

Medzinárodný deň Ne-

počujúcich v Nových Zámkoch 

sa konal od 9. - 11. 9. 2011. 

Prvý deň počas celoslovenských 

osláv Medzinárodného dňa Nepo-

čujúcich sa konali odborné pred-

nášky na rôzne témy. Najprv 

predniesli prednášku s názvom 

„Skryté titulky“ prednášajúci 

boli Anna Bartalová s kolegom 

Martinom Šaušom, ktorí sa ve-

nujú tvorbe skrytých titulkov vo 

firme Altop Service. Oboznámili 

nás o zloţitosti tvorbe skrytých 

tituliek a ich časovej náročnosti. 

Tvorca tituliek musí byť dobre 

pripravený, takisto musí vedieť, 

kedy má vloţiť daný titulok 

k vysielanému ţánru a aké pod-

mienky musí spĺňať presne prelo-

ţený skrytý titulok.  Prednášajúci 

upozornili na fakt, ţe pracovníci 

televíznych spoločnostiach ešte 
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                        Medzinárodný deň Nepočujúcich v Nových Zámkoch 

Miss Nepočujúca Slovenska 2011 

 Dňa 9. septembra 2011 

sa v mestskom kultúrnom cen-

tre  Matice Slovenskej sa zišlo väčší 

počet Nepočujúcich, ktorí boli zve-

daví na tohtoročnú Miss Nepoču-

júca Slovenska. Moderátorom ve-

čera bol spevák Miro Jaroš, ktorý je 

známy tým, ţe pri svojom speve 

pouţíva aj jednotlivé posunky. Toh-

toročná Miss sa konala pod záštitou  

tou Gejzu Pischingera, primátora 

mesta Nové Zámky. Moderátor nám 

predstavil porotu, medzi ktorými  

bol aj viceprimátor mesta Peter Na-

gy a zástupkyňa Matice Slovenskej. 

Po predstavení si všetci prítomný 

uctili minútu ticha na počesť hoke-

jistu Pavla Demitru, ktorý zahynul  

pri tragickej leteckej nehode.  

      Program sa začal predstavením       

finalistiek, ktorými boli: Brigita Ma-

líková z Bratislavy, Priska Mihalovi-

čová z Košiet, Mária Antalová zo 

Šiah,  Ivana Horváthová zo Zavaru, 

Alţbeta Horváthová z Bratislavy, 

Michaela Kostelanská z Povaţskej 

Bystrice, Nikola Šomšáková 

z Poltára, Veronika Borosová z Tvr-

došoviec, Eva Demeterová z Vranov 

nad Topľou.  Po predstavení finalis-

tiek sa nám predstavil  divadlo  DI-

KO pod vedením Jozefa Rigu, pred-

viedli nám krátku pohybovú insená-   



inscenáciu, „Abeceda―, vyvrchole-

ním bolo zobrazenie nadpisu „Miss 

Nepočujúca― pomocou prstovej abe-

cedy. Prvá disciplína súťaţiacich 

bolo predviesť sa v plavkách. Ná-

sledne súbor  DIKO uviedol zábavnú 

pohybovú hru  „Koniec agent Deaf“. 

V druhej disciplíne sa ukázali fina-

listky v historických kostýmoch, 

ktoré boli vypoţičané od Slovenské-

ho národného divadla. Počas tretej 

disciplíny kaţdé dievča muselo vy-

tiahnuť jednu otázku a odpovedať 

na ňu, pričom nepoznali otázky do-

predu. Otázky boli nasledovné tri: 

„Ako zmení táto súťaž Tvoj život?“, 

„Keby si išla na opustený ostrov, 

ktoré tri veci by si zobrala so se-

bou?―, a „Keby si vyhrala sto tisíc 

eur, čo by si spravila?― Niektorým 

dievčatám dali tieto otázky zabrať, 

napokon dokázali všetky odpove-

dať.  Následne opäť vystúpil súbor 

DIKO tentoraz s „Latino dance―. 

Medzi jednotlivými disciplínami 

obecenstvo mohlo hlasovať 

o najsympatickejšie dievča pre 

titul  Miss Sympatia. 

Štvrtou disciplínou bola 

voľná ukáţka finalistiek, kde mohli 

predviesť, v čom sú šikovné, alebo 

čo radi robia vo svojom voľnom 

čase. Mohli sme vidieť rôzne druhy 

tancov alebo spev v umeleckom 

posunkovaní.  Kým sa dievčatá pri-

pravovali, obecenstvu zaspieval 

Miro Jaroš, jeho spev bol preklada-

ný do posunkovanej slovenčiny. 

Poslednou súťaţnou disciplínou boli 

ukáţky spoločenských šiat.   

Nasledovalo vyhlásenie naj-

krajších dievčat. Miss Nepočujúca 

2011 sa stala Michaela Koste-

lanská  z Považskej Bystri-

ce, ktorá sa stala zároveň aj Miss 

sympatiou. Tohtoročná Miss rada 

lyţuje a medzi jej záľuby patrí aj 

tanec. Prvou vicemiss sa stala 

Nikola Šomsáková a druhou vi-

cemiss sa stala Veronika Boro-

šová.                         

 Michal Hefty 
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Výsledky zo športu 

Futbal 

1. FCN Plast-Mont Lučenec 

2. ŠKN Trenčín 

3. SCAD Bratislava 

Bowling - muži 

1. František Podhorský 

2. Ján Pavlovič  

3. Dušan Čihák  

Bowling - ženy 

1. Alţbeta Horváthová 

2. Mária Svetíková  

3. Anna Krileková  

Volejbal 

1. Men Women (Česko) 

2. ŠKN Prievidza 

3. ŠKN Nové Zámky 

 Počas zasadnutia Prezídia ANEPS sa hovorilo o Medzinárodnom dni Nepočujúcich v roku 2012. Jediným 

kandidátom bol CN ANEPS Trenčín v spolupráci s ŠKN Trenčín. Prezídium schválilo túto kandidatúru, takţe v roku 

2012 sa Medzinárodný deň Nepočujúcich bude konať v Trenčíne.  

Medzinárodný deň Nepočujúcich v roku 2012 v Trenčíne! 

Spoločenský večer 

 Po športových súťaţiach si mohli Nepočujúci 

vychutnať svoj oddych na spoločenskom večeri. Podľa 

počtu registračných pásikov na rukách prišlo 200 ľudí, 

čo je hojný počet. V rámci tohto večera bolo odovzdá-

vanie cien víťazom jednotlivých športov, vyhlásenie vý-

sledkov súťaţe Miss Deafclub. Súťaţ prebiehala na 

Facebooku, kde Nepočujúce dievčatá poslali svoju fot-

ku. Podľa počtu „like― (počet hlasov na Facebooku) na 

3. mieste bola Angelika Berezická, na 2. mieste An-

drea Bánovská a 1.miesto získala Nikoleta Hrab-

kovská.  O polnoci bola tombola, kde boli rozdané 

pekné ceny. Prvou cenou bol LCD televízor. Na druhý 

deň niektorí záujemcovia si dali relax na kúpalisku       

v Podhájskej.                           Veronika Vojtechovská 

Tenis 

1. Marine Kegl (Slovinsko) 

2. Miroslav Lipovský 

3. Dávid Hanudeľ  

Šípky - muži 

1. Ferdinand Dudák 

2. Ján Ridzoň 

3. Jozef Vyvodík 

Šípky - ženy 

1. Adriana Biela 

2. Zuzana Dudáková 

3. Jarmila Martincová 

      Rybárske preteky 

sa zrušili. Všetkým vý-

hercom gratulujeme! 

Veronika Vojtechovská 
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Prednáška o kongrese Svetovej federácie Nepočujúcich 

XVI. kongres WFD

18. – 24. july 2011

Durban, South Africa

Jižní Afrika

Durban XVI. kongres WFD

 Kongres Světové federace neslyšících poprvé na 
africkém kontinentu.

 2100 účastníků ze 125 zemí (oproti kongresu v 
Madridu v r. 2007 jen polovina).

 Zvolen nový prezident WFD, pan Colin Allen z 
Austrálie, který ve funkci nahradil Markuu 
Jokinena z Finska.

 Z ČR se zúčastnili zaměstnanci a studenti 
Masarykovy univerzity z Brna a předseda České 
unie neslyšících Praha

XVI. kongres WFD

 XVI. konference Světové federace 
neslyšících má za cíl inspirovat účastníky k 
prosazování konceptu renesance, 
znovuzrození komunit Neslyšících po 
celém světě.

 Letošní kongres se nesl především v 
duchu lidských práv a svobod, otázky 
znakových jazyků, vzdělávání neslyšících a 
problematiky rozvojových zemí.

XVI. kongres WFD

XVI. kongres WFD

 Přednášky byly na témata: Vzdělávání, Lidská 
práva, Znakové jazyky, Tlumočnictví, Rozvojové 
země, Technologie, CODA.

 Byla tu i speciální témata, např. Ţenská práva, 
Gay a Lesbian, Psychické zdraví, Etnické skupiny, 
Komunita hluchoslepých, Rodiny a Senioři

 Výstavní sál se stánky, kde své aktivity 
prezentovaly různé organizace, školy, univerzity 
(Rochester, GU, Deaf Emergency). Nechyběly ani 
komerční stánky nabízející suvenýry, výlety např. 
na safari apod.

 Doprovodné aktivity – výlety, divadlo, filmy 
(např.český Exponát roku 1827)

XVI. kongres WFD

XVI. kongres WFD

 Přednášky byly na témata: Vzdělávání, Lidská 
práva, Znakové jazyky, Tlumočnictví, Rozvojové 
země, Technologie, CODA.

 Byla tu i speciální témata, např. Ţenská práva, 
Gay a Lesba, Psychické zdraví, Etnické skupiny, 
Komunita hluchoslepých, Rodiny a Senioři

 Výstavní sál se stánky, kde své aktivity 
prezentovaly různé organizace, školy, univerzity 
(Rochester, GU, Deaf Emergency). Nechyběly ani 
komerční stánky nabízející suvenýry, výlety např. 
na safari apod.

 Doprovodné aktivity – výlety, divadlo, filmy 
(např.český Exponát roku 1827)



 

Strana 5 

 

  

 

 

  

 

Zajímavé příspěvky

 POMOC – DÍTĚ SLYŠÍ! Cílem norského projektu 
je podávat informace neslyšícím rodičům a jejich 
dětem. Poskytují vyučující materiály: 
www.codanorge.no

 INTERNATIONAL DEAF EMERGENCY – něco 
jako Červený kříţ pro neslyšící. První pomoc po 
zemětřesení v HAITI. Zapojit se můţe kdokoliv, 
náklady zapl.organizace, práce dobrovolná. 
Ambasáda ve Washington D.C. www.ideafe.org

 PRVNÍ ANIMOVANÝ SLOVNÍK ASL pro 
neslyšící děti 4-7 let. www.aslphabet.com

 SIGN ON ONE – online výuka angličtiny. 
Mezinárodní projekt AUT, ESP, HUN, ČR, NOR, 
ICE. http://acm5.com/signonone/

Zajímavé publikace

 představena publikace o 
historii Světové federace 
neslyšících: World 
Federation of the Deaf: 
A History.

 Jde o komplexní přehled 
prvních 50 let WFD. 
Autorem je Jack Gannon, 
publikace obsahuje 566 
stran a 250 fotografií. 

 Lze ji objednat za 80 USD 
na: 
http://www.nad.org/WFDb
ook

Zajímavé publikace

 The Girl on Two Chairs
(Dívka na dvou židlích) 
Olgy Svensson Richter je 
vtipně napsaná 
autobiografie švédské 
slyšící autorky, která 
vyrůstala v neslyšící rodině 
(CODA). Celý ţivot se 
potýkala se dvěma jazyky 
a kulturami.

 Publikace byly během 
jediného dne vyprodány!

 Lze si ji objednat i v 
anglické verzi na 
www.doviana.se

Zajímavé příspěvky

 NÁSTROJE LIDSKÝCH PRÁV (A.McEwin-Austrálie)

Jak bojovat za lidská práva? Jak toho dosáhnout? 
Spolupráce, připomínkování, podpora. Tři postupy: kraj, 
stát, mezinárodní scéna.

 DEAF GAIN (dr.Murray, dr.Bauman, GU, USA) (Neslyšící 
dobyvatel)-v čem má neslyšící výhodu, v čem můţe 
předběhnout slyšící (ZJ, př. Baby signs; projektování 
staveb, osvětlení – city; podnikání přes internet 
(networking) atd.

 NESLYŠÍCÍ TLUMOČNÍK JAKO PROFESIONÁLNÍ 
TLUMOČNÍK (v komunitě, pro hluchoslepé, ISS, 
překládání, konference apod.) Mají větší cit pro jazyk. 

Role střediska Teiresiás (Masarykovy 

univerzity)

 Středisko se konference zúčastnilo v rámci 
projektu ComIn, financovaného ESF. Jedná se o 
inovaci komunikačních a interpretačních sluţeb 
(http://www2.teiresias.muni.cz/comin/cz). 

PROJEKTY:
 Slovník znakového jazyka online – výkladový 

slovník ČZJ.
 Hybridní kniha – vzniká elektronický text s 

videozáznamem překladu do ZJ.
 Polygraf – systém pro zápis a sledování textu v 

reálném čase (http://www.gong.cz/system-
polygraf-pro-sledovani-zapisu-mluveneho-
projevu-v-realnem-case/2011/05/16). 

Stánky

PřednáškyPřednášky
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A nakonec něco málo o JAR a 

neslyšících v JAR

 Jeden z největších a nejvyspělejších afrických států.
 Oficiálních jazyků je 11 (afrikánština, angličtina, 

zulština,..).
 50 mil.obyvatel, 74% černochů, 14% běloši, dále míšenci, 

Indové.
 Apartheid (1948-1990), velký nárůst nezaměstnanosti a 

kriminality (na předních příčkách v kriminalitě).
 JAR je na druhém místě ve světě ve vraţdách a na prvním 

v počtu přepadení a znásilnění na jednoho obyvatele. Kaţdý 
den je v JAR zavraţděno 52 obyvatel a kaţdý den umírají 2 
policisté.

 JAR je také zemí s nejvyšším počtem HIV pozitivních osob a 
dalších pohlavních chorob.

 Vysoká míra kriminality vede k nárůstu emigrace, 
především do Austrálie, Nového Zélandu.

 Velké mnoţství divoké zvěře, zřízeny četné národní parky.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Lucie Štefková

Středisko pro pomoc studentům se specifickými 
nároky, Masarykova univerzita

Šumavská 15, 612 00 Brno

E-mail: lustefek@gmail.com

A nakonec něco málo o JAR a 

neslyšících v JAR

 Podle údajů uvedených na webových stránkách v JAR ţije 
okolo 1,4 milionu osob se sluchovým postiţením, z toho 
600 000 osob s těţkým sluchovým postiţením.

 Jihoafrický znakový jazyk (SASL) není pouţívaný, stále se 
vyvíjí. Vychází z britského znakového jazyka (BSL), který 
na území historicky převládal.

 Organizace DeafSA se snaţí, aby se SASL stal dvanáctým 
oficiálním jazykem v JAR.

 V JAR je celkem 47 škol pro neslyšící, první škola byla 
zaloţena roku 1846.

 Zastřešující organizací je zmíněná DeafSA, která úzce 
spolupracuje s ministerstvem školství, bojuje o zakotvení 
do legislativ, o rovná práva, ve spolupráci s Jihoafrickou 
univerzitou financuje přípravu tlumočníků apod.



V dňoch 16.—17. septembra 2011 sa konal 3. ročník 

Slovenského dňa Nepočujúcich v Bratislave. Organizá-

torom podujatia bol Bratislavský spolok Nepočujúcich 

(BSN 1930) v spolupráci so Slovenským zväzom Nepo-

čujúcich (SZN). Podujatie sa konalo pod záštitou Pav-

la Freša, predsedu Bratislavského samosprávne-

ho kraja, Milana Ftáčnika, primátora hl. mesta SR 

Bratislava a Vladimíra Bajana, starostu mestskej 

časti Bratislava - Petržalka.  

 V piatok sa konala spoločná beseda účastní-

kov s funkcionármi Slovenského zväzu nepočujú-

cich v klubovni BSN 1930.  

 Sobota patrila najskôr športovým podujatiam. 

Konali sa turnaje v rôznych športoch: futsal, pláţový 

volejbal, bowling (muţi a ţeny), šípky (muţi a ţeny), 

tenis, šach, karty, rybárčenie. Počasie našim športo-

vcom prialo. 

 Po športových podujatiach nasledoval veľký 

spoločenský večer v kultúrnom dome v Zrkadlovom 

háji v Bratislave - Petrţalka. Programom sprevádzali 

manţelia Vojtechovskí, ktorí hneď na úvod privítali 

všetkých vzácnych hostí, vrátane zástupcov Bratislav-

ského samosprávneho kraja, hlavného mesta SR—

Bratislavy a mestskej časti Bratislavy—Petrţalky. Medzi 

Nepočujúcich prišli aj Monika Balogová, dlhoročná 

funkcionárka a predsedníčka uţ bývalého Slovenského 

zväzu sluchovo postihnutých, Ladislav Svíčka, prezi-

dent Slovenského zväzu Nepočujúcich, Mária Benko-

vá, bývalá prezidentka Asociácie Nepočujúcich Sloven-

ska ako aj terajšia prezidentka Anna Bartalová, Mi-

lan Ručkay, predseda Spoločnosti na pomoc Nepoču-

júcim a Stanislav Čulen, predseda BSN 1930.  

 Nasledoval príhovor niektorých hostí. Po prího-

vore sme mali moţnosť vidieť umenie a talent mladých 

Nepočujúcich z folklórneho súboru Madovec.  

 O desiatej hodine večer pred odovzdávaním 

pohárov najlepším športovcom a predpolnocou sa ko-

nala tombola. Ceny na tombolu boli lákavé, dôkazom je 

aj to, ţe sa predalo pribliţne 900 lístkov. Neuveriteľné! 
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3. Slovenský deň Nepočujúcich 

SDN 

Tombola bola vo forme losovania lístkov významnými 

ľuďmi. Ten, kto vyhral, ešte netušil, čo vyhral, pretoţe 

musel ešte vylosovať loptičku. V nej bol lístoček, ktorý 

prezradil, čo vyhral. Po tombole zábava trvala aţ do 

rána.  

Veronika Vojtechovská 
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                                                 Výsledky zo športu 

Na Slovensku sme sa prvýkrát 

stretli s internetovou televíziou 

s videoklipmi v slovenskom posun-

kovom jazyku. Internetová stránka 

občianskeho zdruţenia DeafStudio 

ponúkala rôzne videoklipy 

o Nepočujúcich, pre Nepočujúcich. 

Po čase vznikla nová internetová 

televízia Pluto Slovakia, v ktorej 

pôsobia iní mladí Nepočujúci. Nepo-

čujúcim sa často naskytala otázka, 

prečo máme dve internetové tele-

vízie a prečo ich robia dve rôzne 

skupiny? Rozhodli sme sa teda 

urobiť rozhovor s Romanom Polá-

šekom, predsedom občianskeho 

zdruţenia DeafStudio a zároveň aj 

s Plutom Slovakia. Tu Vám teraz 

ponúkame odpovede od DeafStu-

dio. 

1. Čo je cieľom občianskeho 

združenia DeafStudio? 

„Naším hlavným cieľom sú: 

   - rozšírenie informácií o našej 

Futbal 

1. ŠKN Hlohovec 

2. ŠKN Prievidza 

3. ŠK Štart Nepoč. 1947 - Brati-

slava B 

Bowling - muži 

1. Dušan Čihák  

2. Radoslav Baďura  

3. František Podhorský  

Bowling - ženy 

1. Mária Svetíková  

2. Jana Kolesárová  

3. Anna Krileková  

Rybárčenie 

1. Martin Mladý  

2. František Mladý  

3. Barbora Smatanová  

Tenis 

1. Roman Vojtechovský  

2. Miroslav Lipovský  

3. Jozef Pavlovič  

 

Rozhovor s občianskym združením DeafStudio 

Plážový volejbal 

1. Monika Miháleková a Jozef Páloš  

2. Monika Fabišíková a Richard Raj-

kovič 

3. Eliška Repiská a Tibor Bagala 

Šach 

1. Peter Frajka  

2. Vladimír Lančarič  

3. Ľubomír Čulen  

Šípky - muži 

1. Juraj Figeľ 

2. Ladislav Bartal  

3. Peter Pazmány  

Šípky - ženy 

1. Adriana Biela  

2. Zuzana Szabová  

3. Dana Lačoková  

Karty - americký joker 

1. Anna Tencerová 

2. Eva Mrázová  

3. Milena Jankovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetkým srdečne blahoţeláme! 

Viac fotografií nájdete na 

www.bsn1930.wbl.sk alebo na 

www.deafclub.eu. 

Veronika Vojtechovská 

                        Kde sa bude konať 4. Slovenský deň Nepočujúcich? 

Uţ je to rozhodnuté. Štvrtý ročník Slovenského dňa Nepočujúcich v roku 2012 sa bude 

konať v Prievidzi. Bude to zároveň aj ako oslava 60 rokov organizovanej činnosti Nepočujú-

cich v Prievidzi. Vznikla nová webová stránka pri príleţitosti usporiadania tohto podujatia. 

Presný termín oslavy Slovenského dňa Nepočujúcich je 21.—22.9.2012. Viac informácií bude 

na webovej stránke www.pdsn.sk, ktorá je uţ spustená.   



pochádza z anglického jazyka a v 

preklade znamená  „Štúdio Nepoču-

júcich“. Na celom svete je mnoho 

ľudí, ktorí všimli jednu krásnu 

hviezdu. Jeden človek si zaumienil, 

že chce tú hviezdu chytiť a potom 

ju chceli chytiť ďalší a ďalší. Začali 

sa hádať, no my robíme spolu,        

v mieri.“ 

 

3. Prečo ste sa rozhodli vytvoriť 

webovú stránku s videoklipmi? 

„To bolo vďaka  projektu Nadačný 

Fond Slovak Telekom, ktoré sa nám 

podarilo získať. Názov nášho pro-

jektu bolo "Internetová televízia pre 

nepočujúcich", to je hlavným dôvo-

dom, že sme vytvorili takúto webo-

vú stránku s videoklipmi, lebo my, 

nepočujúci, nemáme vlastnú webo-

vú stránku s videoklipmi, ako napr.  

Youtube. Vytvorili sme si to preto, 

aby si nepočujúci mohli z webovej 

stránky získať rôzne informácie i 

zaujímavosti o kultúre i o komunite 

nepočujúcich.“ 

 

4. Aký je rozdiel medzi DeafStu-

dio a Pluto Slovakia? 

„Máme jeden veľký rozdiel s Plu-

tom,  DeafStudio je občianske zdru-

ženie,  Pluto je spoločnosť mladých 

nepočujúcich podnikateľov.“  

 

5. Čo si myslíš o internetovej 

televízii Pluto? 

„To nie je zlé, že mladí nepočujúci 

podnikatelia sa rozhodli založiť in-

ternetovú televíziu Pluto. Bolo by 

dobré, keby DeafStudio a Pluto 

spolupracovali ako jedna organizá-

cia, takto by sme mohli zlepšiť 

publikáciu rôznych videí, informá-

cií. Keď ich porovnáme, tak môže-

me vidieť, že Pluto väčšinou publi-

kuje športy, rozhovory a my 

(DeafStudio) rôzne témy, informá-

cie, atď. Už nás to unavuje, že ko-

munita nepočujúcich na Slovensku 

je malá, v nej každá si sama vy-

tvára rôzne organizácie, niektoré 

sú podobné, napr. ANEPS a SZN.“ 

 

6.Aké plány má DeafStudio? 

„Naše plány do budúcna je rozšíriť 

a zlepšiť kultúru komunít nepoču-

júcich.“ 

 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 

veľa úspechov.  

 

 

Veronika Vojtechovská 

kultúre i komunitách pre nepoču-

júcich, 

   - zachovanie kultúrnych hodnôt 

nepočujúcich i počujúcich, 

   - podpora vzdelávania členov, 

sympatizantov i verejnosti, 

   - odovzdávanie a získavanie 

skúseností a informácií v obo-

re,       

   - objavovanie nových umelec-

kých zámerov, 

   - vytvorenie konfrontačného 

prostredia – zdroje inšpirácie. 

 Predmetom realizácie cieľov 

združenia je: 

    - uskutočňovanie výchovnej a 

vzdelávacej činnosti, poradenskej 

a konzultačnej činnosti, kultúrno-

osvetovej činnosti, 

    - zvyšovanie informovanosti, 

odbornej úrovne občanov, rodi-

čov, študentov, detí a verejnosti 

prostredníctvom organizovania : 

      1. kurzov, seminárov, pred-

nášok, konferencií a workshopov, 

      2. praktických stretnutí, špor-

tovo-rekreačnej činnosti, 

     3. spolupráce s pedagógmi a 

študentmi vzdelávacích inštitúcii.“ 

 

2. Prečo práve názov DeafStu-

dio a prečo práve také logo? 

„DeafStudio vyhovuje nepočujú-

cim svojim názvom. Toto slovo 

Strana 9 

Rozhovor 



Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich pre Vás pripravuje kurzy: 

"Lektorské minimum pre Nepočujúcich lektorov                         

slovenského posunkového jazyka" 

a "Systém fungovania neziskovej organizácie a jeho manažment" 

 

1. Kurz „Lektorské minimum pre Nepočujúcich lektorov slovenského posunkového 

jazyka―   

Čo bude obsahom kurzu? Absolvent kurzu v rozsahu 40 hodín získa základné vedomosti o posunkovom jazyku, 

o porovnávacej jazykovede medzi hovoreným jazykom a posunkovým jazykom, o slovných druhoch posunkového 

jazyka a o problematike výskumu. Zároveň absolvent precvičuje praktické zručnosti o gramatike slovenského 

posunkového jazyka. Oboznámi sa so systémom kurzov, s pravidlami výučby v triede a so základmi pedagogiky. 

Absolvent sa zúčastní kurzu slovenského posunkového jazyka v priestoroch OZ Myslím v Bratislave. Po úspešnom 

zloţení skúšky absolvent získa certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR (poznámka: je to v štádiu vyba-

vovania). 

Kedy? 16.11.2011 (streda) od 16.45 hod. - 20.11.2011 (nedeľa) do 13.00 hod. (poznámka – 17.112011 

(štvrtok) – štátny sviatok) 

Rozsah kurzu? 40 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) 

Rozpis kurzu? 

16.11.2011 (streda) - Lúčky: 

od 16.45 hod. – príchod, ubytovanie 

19.00 - 19.30 – večera 

19.30 - 21.00 - kurz (2 vyučovacie hodiny) 

17.11.2011 – 19.11.2011 (štvrtok - sobota) - Lúčky: 

8.00 – 8.30 – raňajky 

8.30 – 10.00, 10.15 – 11.45, 13.00 – 14.30, 14.45 – 16.15, 16.30 – 18.00 – kurz (3 dni x 10 vyučova-

cích hodín)  

12.15 – 12.45 – obed 

18.15 – 18.45 – večera 

od 18.45 hod. – voľno 

20.11.2011 (nedeľa) – Lúčky: 

8.00 – 8.30 – raňajky 

8.30 – 10.00, 10.15 – 11.45 – kurz (4 vyučovacie hodiny) 

december 2011 – január 2012 – Bratislava: 

náčuv kurzu v priestore OZ Myslím, skúška - písomná a praktická (1 deň po obede - 4 vyučovacie hodiny) 

Cena kurzu? 119 € (strava, ubytovanie, školné, učebné materiály a certifikát) 
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Kde? OÁZA SMALDONE (Penzión), Lúčky 64, Lúčky pri Kremnici (www.oaza-smaldone.sk) 

Pre koho? Nepočujúci (osoby s poruchou sluchu, ktorí ovládajú slovenský posunkový jazyk). 

Kto bude učiť? PaedDr. Roman Vojtechovský, Mgr. Veronika Vojtechovská 

Dokedy sa treba prihlásiť? Prihlášku môţete vyplniť a poslať do 1. novembra 2011 e-mailom   

(myslim@myslim.sk) alebo odovzdať osobne v priestoroch OZ Myslím. Prihlášku nájdete na 

www.myslim.sk/aktivitypj.htm. 

Ako a kedy treba zaplatiť? Poplatok za kurz treba zaplatiť do 1. novembra 2011 na č. 

ú.: 179854486/0900 alebo zaplatiť osobne v priestoroch OZ Myslím. 

 

 

2. Kurz „Systém fungovania neziskovej organizácie a jeho manažment― - 1. termín 

Čo bude obsahom kurzu? Absolvent kurzu si zvýši a rozšíri vedomosti a poznatky o fungovaní neziskových or-

ganizácii, o narábaní a získavaní finančných prostriedkov neziskových organizácii a o hospodárení s nimi. 

Kedy? 2.12.2011 (piatok) od 18.00 hod. - 4.12.2011 (nedeľa) do 13.00 hod. 

Rozsah kurzu? 16 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút) 

Cena kurzu? 49 € (strava, ubytovanie, školné a učebné materiály) 

Kde? OÁZA SMALDONE (Penzión), Lúčky 64, Lúčky pri Kremnici (www.oaza-smaldone.sk) 

Pre koho? Nepočujúci (osoby s poruchou sluchu, ktorí ovládajú slovenský posunkový jazyk). 

Kto bude učiť? MgA. Michal Hefty, Mgr. Angela Hefty, PhD.  

Dokedy sa treba prihlásiť? Prihlášku môţete vyplniť a poslať do 25. novembra 2011 e-mailom 

(myslim@myslim.sk) alebo odovzdať osobne v priestoroch OZ Myslím. Prihlášku nájdete na 

www.myslim.sk/aktivitypj.htm. 

Ako a kedy treba zaplatiť? Poplatok za kurz treba zaplatiť do 25. novembra 2011 na č. 

ú.: 179854486/0900 alebo zaplatiť osobne v priestoroch OZ Myslím. 

 

Máte otázky o nových ponúkaných kurzoch? Spýtajte sa nás – emailom: myslim@myslim.sk, SMS: 0902 

129 233, Skype:  www.myslim.sk alebo Oovoo: www.myslim.sk. 

 

Projekt "Rozšírenie pracovného uplatnenia Nepočujúcich na Slovensku" sa uskutoční vďaka podpore: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Michal Hefty, Angela Hefty a Roman Vojtechovský 
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Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich s finančnou podporou   

Ministerstva kultúry SR pre Vás pripravuje súťaţ: 

„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 môţete 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 nemôžem prísť? Pokiaľ sa stane, ţe nemôţete prísť na súťaţ, môţete poslať DVD-ROM 

s príbehmi poštou alebo cez internet. OZ Myslím musí mať natočené príbehy k dispozícii do 5.10.2011 

(piatok).  

Koľko príbehov môžem vytvoriť? Môţete 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 prí-

behy = 8,99 €, 5 príbehov = 10,99 €,... (platí sa na mieste súťaţe). 

Vyhodnotenie? Výsledok súťaţe sa dozviete v sobotu 8.10.2011 o 19.00 hod. v priestoroch OZ Mys-

lím. Prví traja najlepší súťaţiaci 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 príbe-

hov 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 príbe-

hu, storytellingu, ktorý sa odlišuje od beţnej komunikácie v slovenskom po-

sunkovom jazyku (príklad si môţete 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 tieţ 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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Milí priatelia! 

       Snaţíme sa, aby táto web-

stránka bola vţdy plná uţitočných 

informácií, uţitočným médiom pre 

Nepočujúcich, osoby s poruchou 

sluchu a ich priateľov, taktieţ pre 

širokú verejnosť. Radi by sme zlep-

šili našu webstránku v prospech 

vás, preto sa na vás obraciame            

s otázkami: 

 Aké informácie chcete mať na  

w e b o v e j  s t r á n k e 

www.nepocujuci.sk? 

 Čo vám prekáţa na webstrán-

ke www.nepocujuci.sk? 

 Aké máte návrhy, pripomien-

ky a nápady k webstránke 

www.nepocujuci.sk? 

     Svoje návrhy, pripomienky 

môţete poslať písomne alebo pri-

l o ţ e n ý m  v i d e o k l i p o m 

v slovenskom posunkovom jazyku 

e m a i l o m  –  v o j t e c h o v -

sky.roman@gmail.com alebo mô-

ţeme chatovať písomne či  

v slovenskom posunkovom jazyku 

prostredníctvom Gmailu – vojte-

chovsky.roman@gmail.com alebo 

Skype – roman.vojtechovsky. 

     Zároveň Vás prosíme, aby ste 

vaše pripravované aktivity pre Ne-

počujúcich alebo pre osoby s poru-

chou sluchu nám dali vedieť, veď 

inzercia bez reklamy je zadarmo. 

Ďakujeme :) 

Roman Vojtechovský  

vého jazyka vedený lektorom Ro-

manom Vojtechovským mal 8 kur-

zistov.  Na konverzačný kurz sa 

        V dňoch 5. – 9. septembra 

sa konali dve kurzy. Letný inten-

zívny kurz slovenského posunko-

prihlásil len jeden, bol vedený lek-

torkou Veronikou Vojtechovskou. 

Veronika Vojtechovská 

 V dňoch 7. - 8. septem-

bra sa konal v OZ Myslím konkurz 

lektorov slovenského posunko-

vého jazyka. Na konkurz sa pri-

hlásilo päť Nepočujúcich: Ľudmila 

Baťová z Bratislavy, Lucia Mladá z 

Bratislavy, Marcel Krištofovič z Nit-

ry, Simona Bilíková z Trenčína a 

Tatiana Basalová z Košíc. Na kon-

kurz nakoniec prišli len štyria. Pre 

nás bolo podstatnejšie, či kandidáti  

ovládajú perfektne slovenský po-

sunkový jazyk. To sme zisťovali 
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         Nová lektorka kurzov slovenského posunkového jazyka  

OZ Myslím 

                 Návrh, pripomienky k webstránke 

prostredníctvom komunikácie s 

nimi. Potom to bola ich finančná 

predstava, predstava práce lektora 

SPJ. V neposlednom rade sme 

chceli vedieť aj to, či  majú iné 

zručnosti a zaujímajú sa o dianie 

okolo sveta Nepočujúcich, o ich 

kultúru a podobne. Výber bol veru 

ťaţký, nakoniec sme sa zhodli na 

jednej osobe. Ňou je Ľudmila Ba-

ťová z Bratislavy.  

 Ľudmila bude zastupovať  

kolegyňu Veroniku Vojtechovskú, 

ktorá čoskoro 

odchádza na ma-

terskú dovolenku.  

Veríme, ţe sa jej 

práca bude páčiť, 

obohatí si svoje 

poznatky a naberie viac skúseností, 

ktoré jej táto práca prinesie.   

 

Foto: archív Ľ. Baťovej 

Veronika Vojtechovská 

Videoklipy na www.profesia.sk 

Pracovný portál na internete www.profesia.sk oslovila OZ Myslím s ponukou vytvoriť vi-

deoprezentácie v slovenskom posunkovom jazyku pre ich portál. Videoprezentácie sa 

týkajú dôleţitých informácií napr. ako vytvoriť ţivotopis, ako na agenta, ako hľadať pracovnú ponuku a ako na ne 

reagovať. Môţete si pozrieť na: www.profesia.sk/cms/dokumenty-na-stranke/video-prezentacie/43127.      

Veronika Vojtechovská 

Letný intenzívny kurz a konverzačný kurz SPJ  
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divákov - nepočujúci, cudzinci v 

Bratislave a ľudia, ktorí film chcú 

počuť v originále - a tá sa hrá väč-

šinou v Auparku. Podľa našich skú-

senosti postačuje uspokojiť túto 

skupinu divákov.― 

 

Continental film: „Či sú na filme 

titulky, alebo je dabovaný záleţí od 

niekoľkých faktorov. Málokedy sa 

stane, ţe je v oboch verziách, keď-

ţe takéto spracovania prináša dvoj-

násobne náklady.― 

 

Continental film: „Ohľadom dabo-

vania a titulkovania filmov je pos-

tup nasledovný. Väčšina filmov pri-

chádza do našich kín s titulkami. 

V prípade, ţe ide o silnejší titul ako 

napríklad Harry Potter a podobne 

sa zväčša robí na filmy (hlavne det-

ské) český alebo slovensky dabing. 

V tom prípade sa zabezpečí jedna 

alebo dve filmové kópie aj 

s titulkami. Tie sa však kvôli poč-

tom sál umiestňujú hlavne 

v Auparku, kde je na odohratie fil-

mu 

s titulkami 

viac priestoru 

(z hľadiska sál 

a času). 

 

Saturn: „To, či je film dabovaný 

alebo s titulkami, závisí od dvoch 

veci. Po prvé, akému divákovi je 

film určený a po druhé - musíme 

dodrţiavať jazykový zákon. Filmy 

určené deťom do 12 rokov musia 

mat podľa zákona dabing. Pre di-

vákov od 12 rokov môţu byt filmy 

uvedené s titulkami. Výnimočne sa 

stáva, ţe aj film, ktorý bol dabova-

ný, uvedieme v 1 kópii aj s titulka-

mi, ale to sa stáva skutočne len 

veľmi výnimočne. Neviem, ako iné 

spoločnosti, ale ta naša dáva aj 

Polusu aj Auparku tie iste kópie. 

To znamená, ţe keď sa hra dabo-

vaný film v Auparku, tak je určité 

dabovaný aj Poluse.― 

 

 

Veronika Vojtechovská 

     V novej rubrike „Čo nás 

trápi?― môžete klásť otázky, 

ktoré vám v hlave víria a chce-

te na ne odpovede od prísluš-

ných pracovníkov. Pokiaľ máte 

aj vy otázky, neváhajte, napíš-

te nám. My najlepšie otázky 

vyberieme a opýtame sa za 

vás.  

  

      Čo sa týka filmov, neraz mi 

vrtala v hlave otázka: „Podľa 

čoho sa rozhoduje o filmoch 

s dabingom a s titulkami v na-

šich kinách?― Túto otázku sme 

poloţili distribútorom filmov. Tu 

sú ich odpovede. 

 

Tatra film: „Dabované filmy, kto-

ré distribuuje naša spoločnosť - 

Tatrafilm - do kín, sú predovšet-

kým tie, ktoré sú určené aj pre 

detských divákov vo veku, keď 

ešte nevedia čítať. Preto sa väčši-

nou u zahraničného distribútora 

objedná len 1 kópia filmu s titul-

kami - určená pre menšiu časť 
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          Dabované filmy alebo s titulkami v našich kinách? 

nepočula, bohužiaľ.“ 

Lenka (26): „Prvý krát to počujem.“ 

Anonym (43):  „Vôbec nič, môžeš mi to ozrejmiť?“ 

Maťo (--): „Neviem o ňom nič, nepočul som ešte o 

takomto dni.“ 

Jano (--): „No priznám sa ti, že neviem o ňom nič.“ 

Robo (--): „Viem, že je medzinárodný, viem, že to je 

jeden určitý deň v roku, viem načo asi ten deň slúži a 

pre koho je určený.  Určený je pre všetkých ľudí, v 

prvom rade pre nepočujúcich a v neposlednom rade 

pre obyčajných ľudí, aby si na takých ľudí občas spo-

menuli. Správne?“ 

Lukáš (45): „Veru nič.“ 

Urobili sme verejnú anketu a počujúcim sme poloţili 

takú otázku: „Čo vieš o Medzinárodnom dni Nepo-

čujúcich?―  

 

Michal (38): „Veľa toho neviem. Desmod vydal nový 

album. Nie je to dnes?“ 

Trusková (45):  „Viem, že to existuje, ale bohužiaľ nič 

bližšie o tom neviem.“ 

Anonym (29): „Fiha, neviem nič, dokonca ani kedy je. 

V médiách som dnes o tom nepočula, ak to má byť 

dnes.“ 

Vierka (23): „Neviem o tom nič.“ 

Kleopatra (25): „Ahoj, no tak o tomto dni som ešte 

Anketa 

          Čo nás trápi?  



Angelina (20):  „Bohužiaľ o tom 

dni neviem skoro nič.“ 

Vladko (35): „Viem, že je 26.9.“ 

Katka (--): „Neviem o ňom vô-

bec, ale keď je tak sa vždy zasta-

vím a vypočujem si, čo chcú, lebo 

mi je to ľúto.“ 

Veronika (27): „Nakoľko som 

málo na internete a celkovo ne-

mám prehľad, tak vôbec nič.“ 

Jozef (56): „Nič neviem.“ 

Viktória (30): „Uff. tak teraz si 

ma zaskočila, takmer nič :O)“ 

Katka (32): „Veľa informácii o 

tom nemám ale v globále viem len 

to, že sa počas tohto dňa predvá-

dzajú určité zručnosti ,ktoré nepo-

čujúci ľudia ovládajú ,ľuďom ,ktorí 

počujú a ktorí si veľmi nevedia 

predstaviť život s takýmto hendi-

kepom ,spája tým pádom obe stra-

ny.“ 

Ivan (41): „Priznám sa, tých me-

dzinárodných dní všetkého možné-

ho je strašne veľa.“ 

Veronika Vojtechovská 
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Skryté titulky na STV  

Hudobný singel Zvukoprázdno je o Nepočujúcich 

     Keď som robila anketu na té-

mu Medzinárodného dňa Nepoču-

júcich, troška ma zarazila odpoveď 

od pána Martina: „Veľa toho ne-

viem. Desmod vydal nový album. 

Nie je to dnes?“  

    Čo s tým má spoločné Desmod? 

Tak som začala pátrať. Naozaj,  

hudobná skupina Desmod vo 

štvrtok 15.9. vydala svoj album 

s názvom Iný rozmer. Prvým 

singlom je skladba Zvuko-

prázdno. Je to skladba 

o Nepočujúcich.  

      Člen skupiny Kuly povedal: 

„Keď sa mi dostali do rúk niekedy 

aţ neuveriteľné ţivotné príbehy 

nepočujúcich, tak mi jednoducho 

nedalo povedať to aj ostatným, 

ktorí máme to obrovské šťastie a 

neţijeme vo 'zvukoprázdne'." 

     Kuly sa tieţ rozhodol, ţe sa 

naučí pár posunkov. Chcel vedieť 

aj to, ako Nepočujúci vnímajú 

hudbu. Do sveta Nepočujúcich ho 

zasvietila Ľubica Šarinová, tlmoč-

níčka posunkového jazyka.  

     Počujúcim poslucháčom sa táto 

pesnička veľmi páčila, na internete 

sa našli pozitívne ohlasy. My, Ne-

počujúci sme však zvedaví aj na 

videoklip, ktorý má k pesničke  

čoskoro vzniknúť.  

 

     V dnešnom čísle Myslímoviniek 

nájdete aj text pesničky Zvukop-

rázdno. Prečítajte si, je to naozaj 

o Nepočujúcich. Sme veľmi zveda-

ví na videoklip, kde sa bude spie-

vať aj rukami. 

 

Zdroj:  

http://hudba.zoznam.sk/spravy/2

011-09-07-desmod-vydava-

singel-zvukoprazdno-novy-album-

vyjde-15-septembra 

http://tophudba.blog.cz/1109/des

mod-zvukoprazdno-text-piesne 

 

 

Zo zdroja upravila                        

a článok doplnila  

Veronika Vojtechovská 

       Kriminálny seriál Komisár-

ka sa vysiela kaţdý deň od 

pondelka do piatka v nesko-

rých večerných hodinách so 

skrytými titulkami. Novinkou 

je aj to, ţe od 13.9. je so skry-

tými titulkami aj mládeţnícky 

seriál Gympel TV. Vysiela sa v 

utorok o 21.00. Tešíme sa na 

nárast filmov a seriálov so 

skrytými titulkami.  

Veronika Vojtechovská 



s tým, ţe máme prísť o týţdeň na 

Vazovovú ulicu, ţe sa práve tam 

sťahujú. No nakoniec sa nad nami 

zľutovala a poradila nám, čo všetko 

treba. Vyplnenú ţiadosť, predfaktú-

ru kompenzačných pomôcok a roč-

né zúčtovanie výplaty.  

2. návšteva: Predfaktúry kom-

penzačných pomôcok 

    Išli sme do firmy Slovtón vybaviť 

predfaktúry. Šlo to veľmi hladko.  

3. návšteva: Chýbajúce doku-

menty  

     Išli sme na Vazovovú s dobrým 

pocitom, ţe máme všetky potrebné 

dokumenty.  Ţiaľ na nás pustili stu-

denú sprchu. Ţiadosti o príspevky 

na signalizačné zariadenie treba 

napísať zvlášť. Čiţe signalizátor na 

dverový zvonček samostatne, sig-

nalizátor na plač dieťaťa samostat-

ne, prijímač samostatne, budík sa-

mostatne, a pod.  

„Prečo?―, pýtam sa.  

„Je to podľa zákona, tu na papieri 

vidíte, ţe to treba zvlášť.― 

     A ešte niečo. Vraj nám chýbajú 

výmery dôchodku zo Sociálnej pois-

ťovne. To nám nemohli povedať 

skôr? A ešte potvrdenie o zdravo-

tnom stave. Ale máme to skúsiť na 

oddelení posudkovej činnosti, či to 

bude potrebné. Tak sme šli na prí-

zemie, kde je oddelenie posudkovej 

činnosti. Mne povedali, ţe netreba 

a manţelovi jeho spis nemohli ná-

jsť. Ţe tu na Vazovovej nie je. Ako 

to, ţe nie? Veď nedávno si tu zme-

nil adresu na preukaze ZŤP. A kvôli 

tomu sa musel jeho spis z Lučenca 

poslať sem.  

4. návšteva: Výmer dôchodku 

zo Sociálnej poisťovne 

     Na Vazovovej som náhodou 

narazila na známu, chvíľku sme si 

dali pokec. Bola ochotná zavolať 

na Sociálnu poisťovňu ohľadom 

výmeru. Prvá otázka od nich bola, 

či som si zmenila priezvisko. Ak 

áno, treba osobne doloţiť kópiu 

sobášneho listu. Ach jaj, takţe tam 

treba ísť, poďakovala som známej 

a s manţelom sme išli na Sociálnu 

poisťovňu. Tam výmer môjmu 

manţelovi hneď dali, aj keď mu 

museli zmeniť adresu trvalého 

bydliska. Odo mňa kópiu sobášne-

ho listu nepotrebovali, stačil im 

občiansky preukaz. Ale výmer mi 

mohli dať aţ tak o mesiac, pretoţe 

ţiadosť o zmene priezviska treba 

niekomu poslať. Máme očakávať 

poštu.  

     Ani nie o mesiac mi prišla pošta 

zo Sociálnej poisťovne, kde bol 

výmer z dôchodku na staré priez-

visko. To sa ani nevybavilo, alebo 

čo? To som musela tak dlho čakať?  

5. návšteva: Odovzdanie výme-

ru a doplnenie dokumentov 

     Hurá, a je to! Ţiadny papier 

nám nechýbal. Aj keď sme najprv 

museli vysvetľovať, ţe výmer dô-

chodku zo Sociálnej poisťovne je 

stále napísaný na staré priezvisko. 

Jednoducho to vyškrtli a dopísali 

doň moje nové priezvisko. Aké 

jednoduché. Doloţili sme ţiadosti, 

ktoré chcela mať rozdelené. Hoto-

vo! Teraz uţ len počkať na predvo-

lanie pred posudkovú komisiu.  

6. návšteva: posudok 

     Obaja sme dostali na-

raz predvolanie pred posudkovú 

     Môj život sa už postupne 

uberá iným smerom. Nie som 

už študentka, ktorá sa môže 

vyhovoriť na meškanie do ško-

ly asi takto: „Babička ma ne-

zobudila, nemám svetelný ale-

bo vibračný budík, ktorý by 

ma budil.―  

     Každý, kto si ten začiatok 

prečíta, tak si povie, veď mám 

nárok na príspevok na kom-

penzačné pomôcky, prečo si 

ho teda nejdem vybaviť? Tak 

po prvé, láskavému hladeniu 

na tvári starých mám sa nič 

nevyrovná. Druhým dôvodom 

je typický prístup úradu 

k človeku, ktorý si o príspevok 

žiada.  

     Prišiel ten čas, kedy som po 

študentských rokoch začala pra-

covať, mať manţela a tešiť sa na 

príchod dieťatka. Kompenzačné 

pomôcky o to potrebujem viac. Je 

to svetelno-vibračný budík 

a svetelné signalizačné zariadenie 

na plač dieťatka a na zvonenie 

domového zvončeka. Manţel ok-

rem toho potreboval aj prenosný 

vibračný budík.   

     S manţelom sme sa teda roz-

hodli vybaviť príspevok na kom-

penzačné pomôcky s časovým 

predstihom. Dieťa sa má narodiť 

v decembri, tak sme šli vybavovať 

koncom júna.  

1. návšteva: Úrad sa sťahuje 

     Išli sme na Miestny úrad na 

Junáckej zisťovať všetky náleţi-

tosti, ktoré k ţiadosti o príspevok 

na kompenzačné pomôcky treba.  

Pani úradníčka najskôr nás odfrkla 
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komisiu vo veci ţiadosti o prís-

pevok na pomôcky. Tak sme šli na 

Vazovovú. Vypytovali sa podľa 

uvedených formulárov, do ktorých 

vyplňovali im potrebné informácie. 

Čudovali sa, prečo ţiadosti sú na-

písané na kaţdú jednotlivú časť 

signalizačného zariadenia zvlášť. 

Musela som vysvetľovať, ţe to nie 

je z mojej hlavy, ale hlavy jej ko-

legyne. Pardon, podľa nejakého 

papiera zo zákona.  

      „No hádam, ţe všetko prebeh-

lo v poriadku a teraz uţ asi zostá-

va rozhodnutie, ktoré nám zrejme 

pošlú―, pomyslela som si.  

Kompenzačné pomôcky, ktoré 

manžel v uvedenom spise 

vlastní 

     Môj manţel dostal doporučenú 

zásielku z úradu práce. Ţeby roz-

hodnutie? A čo potom ja? Prečo ja 

nemám?  

     Hneď ma v tej chvíli napadlo: 

„Čo zase chcú? Čo im chýba?―  

     Otvorili sme to a po prečítaní 

som myslela, ţe ma šľak trafí. Vý-

zva na doloţenie potrebných do-

kladov do 8 dní odo dňa doručenia 

tejto  výzvy.  

     „Čo zase?―, pomyslela som si. 

Píše sa tu, ţe manţelovi bol kedysi 

poskytnutý peňaţný príspevok na 

kúpu pomôcky, lepšie povedané 

vibračného budíka a signalizácií 

bytového a telefónneho zvončeka. 

Treba predloţiť nejaký doklad, ţe 

pomôcky, ktoré manţel vlastní sú 

nefunkčné a nedajú sa opraviť. 

„Bez dokladu nebude moţné Vašu 

ţiadosť a ţiadosti Vašej manţelky 

objektívne posúdiť, nakoľko Vaša 

manţelka poţiadala o poskytnutie  

peňaţného príspevku na kúpu po-

môcky,..., táto pomôcka je účelo-

vo totoţná s pomôckou, ktorá 

Vám bola poskytnutá z finančných 

prostriedkov Okresného úradu 

v Lučenci.― 

      Tie jeho pomôcky sú spred 15 

rokov a uţ nefungujú. A kde zo-

hnať doklad o nefunkčnosti, to tu 

nepíšu. Ešte dobre, ţe manţelovi 

pamäť slúţi. Hneď zalarmoval svo-

ju mamu, aby vyhľadala nejaké 

doklady o kúpe tých pomôcok 

a skontaktovala sa s firmou, kde 

boli pomôcky kúpené. Cez víkend 

sme museli odcestovať do Lučen-

ca, aby sme vyzdvihli doklad 

o nefunkčnosti starých pomôcok.  

7. návšteva: Vyradenie manže-

lových kompenzačných pomô-

cok 

     Uţ som nemala náladu ísť na 

Vazovovú odovzdať tieto doklady, 

tak tam šiel môj manţel. Nejaký 

pán si to pozrel, pohľadal nejaký 

spis, ktorý potreboval, no nako-

niec sa vrátil s prázdnymi rukami 

a povedal:  

„V poriadku, tieto doklady doloţí-

me.― To je všetko? No, čo bude 

nabudúce?  

8. návšteva: Telefonát 

Nebola to síce návšteva, ale volali 

nám z úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. Aké šťastie, ţe 

som bola momentálne v práci, aby 

som mohla dať svoj mobil počujú-

cej osobe. Počujúca osoba mi tl-

močila, o čo sa jedná. Ţe vraj 

mám do štvrtej poobede prísť na 

úrad podpísať nejakú zápisnicu, 

aby nám mohli poslať peňaţný 

príspevok. No konečne! Ale v ten 

deň som nemohla, pretoţe som 

bola v práci. Povedala som, ţe 

v piatok by som prišla. No oni na 

to, ţe vo štvrtok a v piatok majú 

dovolenku a v pondelok je sviatok. 

Poslať zápisnice by nebolo moţné, 

stratila by sa právoplatnosť. Tak 

som im teda navrhla, ţe v utorok 

ráno. No, nepotešili sa tomu, ale 

súhlasili s tým, ţe presne na ôsmu 

treba prísť, pretoţe majú veľa prá-

ce. Môj manţel vtedy, keď mi tele-

fonovali, bol na ministerstve zdra-

votníctva. Aj jemu tieţ volali, len-

ţe nedvíhal, pretoţe nemohol. Veď 

ani on nepočuje. Keď sme sa teda 

s úradníčkou dohodli, spýtala som 

sa prostredníctvom počujúcej oso-

by, prečo volá na mobil, či nevie 

ţe som nepočujúca. Viete, čo na 

to odpovedala?  

     „Viem, ţe je nepočujúca, len 

som skúšala, či náhodou niekto 

nezdvihne mobil.―  

9. návšteva: Podpis, podpis a 

zase podpis 

     Tak sme teda s manţelom 

v utorok hneď ráno prišli na úrad. 

Mala uţ prichystané spisy. Na kaţ-

dú časť kompenzačných pomôcok 

jeden papier, ţe sme prevzali roz-

hodnutia a komplexný posudok.      

     Hurá, uţ len počkať, kedy nám 

prídu peniaze a môţeme si kúpiť 

kompenzačné pomôcky, ktoré tak 

potrebujeme.  

     No, bavil by Vás taký postup 

vybavovania? Ja som uţ rada, ţe 

to máme za sebou. Uţ len nám 

ostáva počkať na peniaţky, kúpiť 

pomôcky a prísť na úrad doloţiť 

faktúru o ich kúpe.  

Veronika Vojtechovská 



Rezolúcia 

Medzinárodné sympózium "Vzdelávanie prostredníctvom posunkového jazyka" 

26. – 28. august 2010, Saarbrücken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie prostredníctvom posunkového jazyka 

 

Nemecká asociácia Nepočujúcich (DGB), Rakúska asociácia Nepočujúcich (ÖGLB) a Švajčiarska asociácia 

Nepočujúcich (SGB-FSS) sa spoločne zišli na prvé medzinárodné sympózium "Vzdelávanie prostredníctvom po-

sunkového jazyka." 

 

Vládne orgány Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, ako aj všetky regionálne vlády a správne orgány sa 

týmto zaväzujú na začatie a podporu vzdelávacích systémov, ktoré priznáva nepočujúcim občanom  rovnaké pod-

mienky ako počujúcim občanom.  Nepočujúci ľudia musia mať zabezpečené rovnaké moţnosti k vzdelávaniu 

a celoţivotnému vzdelávaniu ako ostatní občania. Tri národné asociácie Nepočujúcich poţadujú okamţité zavede-

nie týchto princípov do zákonných noriem,  aby Nepočujúci občania mohli vyuţívať existujúce práva na ekviva-

lentné vzdelávacie  príleţitosti. Tým by boli zabezpečené podmienky pre aktívnu účasť vo verejnom a súkromnom 

ţivote. 

 

1. Jazyk pre všetkých 

 
Nemčina, ako väčšina jazykov, je nevyhnutná aj pre Nepočujúcich, a vizuálny posunkový jazyk je ich pri-

rodzený spôsob komunikácie a ich nástroj myslenia. Preto musí byť zabezpečené komplexné dvojjazyčné vzdelá-

vanie, posunkový jazyk sa musí stať neoddeliteľnou a povinnou súčasťou učebných osnov. Výučba posunkového 

jazyka pedagogických zamestnancov musí byť monitorovaná prostredníctvom ich certifikácie. 

 

Národné posunkové jazyky (nemecký posunkový jazyk - DGS, rakúsky posunkový jazyk - OGS, švajčiar-

sko-nemecký posunkový jazyk - SDGS) musia byť uznané ako plnohodnotné jazyky. Učenie sa tohto jazyka musí 

byť podporované a infraštrukturálne zabezpečené. Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnu-

tím k tomu patrí aj podpora na jazykovej a kultúrnej identity Nepočujúcich a komunity pouţívateľov posunkového 

jazyka v spoločnosti týchto štátov.  

 
Na ochranu a podporu posunkového jazyka a kultúry Nepočujúcich v troch nemecky hovoriacich krajinách 

by mal byť zaloţený inštitút, podobne ako Goethe inštitút. 
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Medzinárodné sympózium "Vzdelávanie prostredníctvom posunkového jazyka" 

Posunkový jazyk je kľúčom k vzdelaniu 

1. Jazyk pre všetkých 

2. Vzdelávanie pre všetkých 

3. Informácie pre všetkých 

4. Implementácia existujúcich právnych predpisov a smerníc 

 

Spoločne dosiahneme zákonné právo na vzdelávanie v posunkovom jazyku 



2. Vzdelávanie pre všetkých 

 
Kaţdá Nepočujúca osoba musí mať právo na vzdelávanie v akejkoľvek forme a právo na slobodný výber 

z rôznych ponúk edukácie. To sa nevzťahuje len na základné vzdelávanie, ktoré vedie k prvej profesionálnej kva-

lifikácií, ale aj na ďalšie vzdelávacie moţnosti, ktoré by mohli rozvíjať a zosilniť profesiu, alebo aj na pokračovanie 

vo svojom vzdelávaní. Vláda musí podporovať Nepočujúcich ľudí v úsilí vzdelávať sa. Napríklad včasné interven-

cie, školu, učenie, vysokoškolské štúdium a kontinuálne vzdelávanie, ako aj celoţivotné vzdelávanie vo všetkých 

fázach ţivota. 

 
Existuje vysoká potreba Nepočujúcich a počujúcich tlmočníkov posunkového jazyka vo vzdelávacej oblas-

ti. Zabezpečenie ich financovania musí byť prioritou. Titulkovanie výchovno-vzdelávacích filmov a pouţitie vizuál-

nych učebných materiálov musia byť zabezpečené. 

 
Inkluzívne vzdelávanie by malo byť zvaţované len po individuálnom posúdení a odporúčaní s ohľadom na 

dieťa. Nepočujúci odborníci musia konzultovať pri  týchto individuálnych hodnoteniach. Nepočujúce a nedoslýcha-

vé detí by mali byť všetkými prostriedkami podporované, aby vytvárali kontakty s inými nepočujúcimi deťmi 

a dospelými. Ich prístup k posunkovému jazyku musí byť zabezpečený. 

 
Pri návrhu a zabezpečení kvality všetkých vzdelávacích opatrení pre Nepočujúce deti, mládeţ a dospelých 

musia brať do úvahy aj skúsenosť a odborná spôsobilosť Nepočujúcich odborníkov. Vzdelávanie pre nás nesmie 

byť plánované bez nás. 

 

Inklúzia nie je jednosmerná ulica. Posunkový jazyk by mal byť zavedený do vzdelávacích inštitúcií ako 

cudzí jazyk a mal by byť sprístupnený počujúcim rodičom a deťom, mládeţi i dospelým.  

 

3. Informácie pre všetkých 

 

Všetky informácie, ktoré sú spoločensky relevantné, musia byť plne sprístupnené pre Nepočujúcich ľudí 

bez bariér. Jedná sa o všeobecné informácie z médií, rovnako ako konkrétne informácie o moţnostiach vzdeláva-

nia a najmä práv Nepočujúcich. Nepočujúci ľudia musia mať neobmedzený prístup ku všetkým politickým infor-

máciám. To je jediný spôsob, aby sa aktívne podieľali na politickej úrovni a uplatňovali si svoje práva. 

 

Informácie o moţnostiach posunkového jazyka musia byť odovzdané politikom, novinárom, ako k širšej 

spoločnosti, rodičom Nepočujúcich detí neutrálnym spôsobom.  

 

Výskum a vzdelávanie v akademickej oblasti "Deaf Studies", je potrebné rozšíriť, pretoţe to je dôleţitý 

faktor k posilneniu Nepočujúcich a komunity pouţívateľov posunkového jazyka.  

 
4. Implementácia existujúcich právnych predpisov a smerníc 

 

Implementácia všetkých existujúcich právnych predpisov a smerníc, ktoré posilnia pozíciu Nepočujúcich, 

ich jazyky a ich komunity, by mali byť podporované. 
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Zo sveta 
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Dôleţitá je Charta základných práv EÚ, Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, rovna-

ko ako ďalšie relevantné národné, miestne právne a administratívne opatrenia a smernice. 

 
30. 08. 2010 

Podpisy: 

Rudolf Sailer 

prezident Nemeckej asociácie Nepočujúcich 

Mag. a Helene Jarmer 

prezident Rakúskej asociácie Nepočujúcich 

Roland Hermann 

prezident Švajčiarskej asociácie Nepočujúcich 

 

Túto rezolúciu v origináli nájdete na: http://www.eud.eu/uploads/ifk_resolution_100830_eng.pdf  

 

Preloţila  Veronika Vojtechovská, Linda Zajcsek 

Kongres ICSD v Ríme 

 43. svetový kongres ICSD (Medzinárodný vý-

bor športu Nepočujúcich) sa mal konať na Slovensku 

pri príleţitosti konania 17. Zimných deaflympijských 

hier vo Vysokých Tatrách. Ţiaľ, 17. Zimná deaflympiá-

da skrachovala. A tak od 13. - 15.9.2011 sa konal 

kongres ICSD v Ríme v Taliansku.  

 Ako to tam asi prebiehalo si mnohí môţu po-

zrieť prostredníctvom internetovej televízie H3. My si 

vyberáme informácie, ktoré sú podstatné pre naše 

Slovensko a našich nepočujúcich športovcov.  

 

 Slovenskí delegáti sa tieţ zúčastnili kongresu: 

Slovenská asociácia zväzov nepočujúcich športo-

vcov (SAZNŠ) spolu so Slovenským deaflympij-

ským výborom (SDV) a Slovenská federácia ne-

počujúcich športovcov (SFNŠ). SFNŠ sa stali člen-

mi ICSD a EDSO.  Zároveň zrušili zákaz  účasti našich 

športovcov na medzinárodných športových súťaţiach. 

Slovenskí športovci sa teda môžu opäť zúčastňo-

vať zahraničných turnajov. SAZNŠ a SDV boli z 

členstva vylúčení.  

 

 Kde sa budú konať deaflympijské hry v roku 

2013 a v roku 2015 je otázne. V roku 2013 sa mali 

konať v Aténach v Grécku a v roku 2015 vo Vancouve-

ri v Kanade, ţiaľ, 

padlo to. Ostáva na-

ďalej otázkou, kde sa 

to bude konať. Rok 

2013 môţe patriť Bu-

dapešti v Maďarsku. 

Musia však doloţiť 

potrebné dokumenty. 

A potom sa o tom 

rozhodne na kongre-

se EDSO (Európska organizácia športu Nepočujúcich), 

ktorý sa bude konať v novembri 2011. Komu bude 

patriť rok 2015, je ešte stále otázkou.  

 Kandidátmi na organizovanie letných deaflym-

pijských hier v roku 2017 boli Buenos Aires 

(Argentína), Ankara (Turecko), Barcelona 

(Španielsko). O víťazovi je rozhodnuté. V roku 2017 

sa deaflympijské hry budú konať v Ankare v Tu-

recku. 

 

 

Veronika Vojtechovská    

  

http://www.eud.eu/uploads/ifk_resolution_100830_eng.pdf
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Z histórie 

Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov  

zbor, ktorý pripravoval a riadil spartakiádne vystúpenie 

a športové súťaţe, vypracoval propozície pre ďalší roč-

ník týchto hier. Usporiadateľom bola poverená vţdy 

niektorá škola pre ţiakov so sluchovým postihnutím. 

 

Prehľad jednotlivých ročníkov Celoštátnych špor-

tových hier sluchovo postihnutých žiakov podľa 

miesta konania na území Československa: 

1965 – Praha (Zväz invalidov) 

1966 – Ivančice 

1967 – Kremnica 

1968 – Praha (Zväz invalidov) 

1969 – Prešov 

1970 – Bratislava (Hrdličkova) 

1971 – Valašské Meziříčí 

1972 – Svätý Kopeček (Olomouc) 

1973 – Kremnica 

1974 – Ivančice 

1975 – Plzeň 

1976 – Levoča 

1977 – Praha (Holečkova) 

1978 – Lučenec 

1979 – Liberec 

1980 – Prešov 

1981 – Hořičky (okres Náchod v Královohradeckom 

kraji) (Pardubice) 

1982 – Brno 

1983 – Bratislava (Hrdličkova) 

1984 – Svätý Kopeček (Olomouc) 

1985 – Valašské Meziříčí 

1986 – Levoča 

1987 – Kyjov 

1988 – Lučenec 

1989 – Praha (Ječná) 

1990 – Plzeň 

1991 – Bratislava (Drotárska) 

1992 – Liberec 

1993 – Ostrava 

1994 – Banská Bystrica (Kremnica) 

1995 – České Budějovice  

 

      C e l o š t á t n e 

športové hry slu-

chovo postihnutých 

ţiakov v bývalom 

Československu, 

v súčasnej Sloven-

skej republike sú 

vyvrcholením celo-

ročnej prípravy ţia-

kov so sluchovým 

postihnutím. Nadväzujú na vzdelávaciu oblasť Zdravie 

a pohyb na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, 

ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania 

a talentu ţiakov so sluchovým postihnutím na základe 

ich súťaţivosti a prispieva k vytváraniu trvalej potreby 

celoţivotnej pohybovej aktivity. 

V súčasnosti ţiaci so sluchovým postihnutím 

súťaţia v ľahkej atletike chlapcov a dievčat, 

v basketbale dievčat, vo futsale chlapcov a v stolnom 

tenise dievčat. Vtedy sa súťaţilo v hádzanej dievčat, 

v brannom preteku chlapcov a dievčat a v plávaní 

chlapcov a dievčat. 

Vyhlasovateľom Celoštátnych športových hier 

sluchovo postihnutých ţiakov je Ministerstvo školstva 

SR. Spoluvyhlasovateľmi Celoštátnych športových hier 

sluchovo postihnutých ţiakov sú krajské školské úrady 

v pôsobnosti, ktorých sú jednotlivé základné školy pre 

ţiakov so sluchovým postihnutím a organizátormi sú 

základné školy pre ţiakov so sluchovým postihnutím.  

 

História uskutočnenia Celoštátnych športových 

hier sluchovo postihnutých žiakov. Začalo sa to, 

keď sa 22. mája 1964 schádzali do Ivančíc chlapci 

a dievčatá zo Základnej deväťročnej školy internátnej 

pre nepočujúcich Vo Valašskom Meziříčí a Základnej 

škole internátnej pre deti so zvyškami sluchu na Svä-

tom Kopečku pri Olomouci, aby sa stretli s ivančickými 

nepočujúcimi v atletike, futbale, hádzanej a stolnom 

tenise. Nikto ešte netušil, ţe vlastne sa vytvoril základ 

pre akciu. Skúsenosti z týchto hier bolo pouţité pri ce-

loštátnej spartakiáde v Prahe. Cvičiteľský   

http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_N%C3%A1chod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lovohradeck%C3%BD_kraj
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Prehľad nadväzujúcich jednotlivých roční-

kov Celoštátnych športových hier sluchovo pos-

tihnutých žiakov podľa miesta konania na úze-

mí Slovenska: 

1996 – Levoča 

1997 – Lučenec 

1998 – Bratislava (Hrdličkova) 

1999 – Prešov 

2000 – Bratislava (Drotárska) 

2001 – Kremnica 

2002 – Levoča 

2003 – Lučenec 

2004 – Bratislava (Hrdličkova) 

2005 – Prešov 

2006 – Bratislava (Drotárska) 

2007 – Levoča 

2008 – Lučenec 

2009 – Bratislava (Hrdličkova) 

2010 – Prešov 

2011 – Bratislava (Drotárska) 

 

Pouţitá literatúra: 

1.  XIII. Celostátní sportovní hry sluchově postiţené 

mládeţe. Praha – 20.-23.6.1977. 

2. XIV. Celoštátne športové hry sluchovo postihnutej 

mládeţe. Lučenec, 21.-26. júna 1978. 

3. Slovenská republika. Organizačný poriadok Celo-

štátnych športových hier sluchovo postihnutých 

ţiakov v Slovenskej republike. In Organizačný 

poriadok Celoštátnych športových hier sluchovo 

postihnutých žiakov v Slovenskej republike. 

2010, s. 1-4. Dostupné tieţ na WWW: 

<www.minedu.sk/data/ 

USERDATA/RegionalneSkolstvo/Sutaze/Sutaze_S

pecS/08_OP_SPZ.pdf> 

4.     WAGNEROVÁ, Tereza. Osobný e-mail. [2011-9-9] 

 

Roman Vojtechovský 

 

Ruky, ktoré ukáţu pár viet 

opíšu nám inak tento svet 

môţeme im ticho závidieť 

túţby napísané na papier 

oči, ktoré čítajú nám z pier 

vidia veci aké iní nie 

ţivot plný predsudkov 

dá sa zvládnuť aj bez slov 

stačí iba málo chcieť 

 

ţelám všetkým vám 

nikdy nebyť sám 

dobrých priateľov všetkým vám ţelám 

uţ nič nepoviem 

ja to dávno viem 

jediné čo chcem 

nikdy nebyť sám 

 

naučme sa skladať zo znakov 

aj bez všetkých cudzích jazykov 

to čo chceme povedať iným 

skúsme v tichu s rukou na hrudi 

hľadať iný pohľad na ľudí 

vypnúť zvuky obyčajných dní 

 

ţivot plný predsudkov 

dá sa zvládnuť aj bez slov 

stačí iba málo chcieť 

 

ţelám všetkým vám 

nikdy nebyť sám 

dobrých priateľov vám ţelám 

uţ nič nepoviem 

ja to dávno viem 

jediné čo chcem 

nikdy nebyť sám 

 

zaţime to spolu 

letieť hlavou dolu 

svetom zvukoprázdna 

v hlavách znejú hlasy 

s tichom hluk zápasí  

večne hudba hlasná 

 

Zvukoprázdno (text piesneod skupiny Desmod) 
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Posunky štátov           

a miest 

Brugge 

Bosna a Hercegovina Sarajevo 

Chorvátsko Dubrovník 

Vlajky: http://www.mapsofworld.com, posunky z CD: Signs for Countries in Europe & Beyond. [CD-ROM]. EFSLI, 2008.  

Veronika Vojtechovská, Roman  Vojtechovský 

Posunky štátov, hlavných a známych miest 

Belgicko, Bosna a Hercegovina a Chorvátsko sú druhou etapou našej cesty.  

Belgicko Antverpy Brusel 

http://www.mapsofworld.com/


Občianske zdruţenie Myslím—centrum kultúry 

Nepočujúcich v letných mesiacoch pripravuje in-

tenzívne kurzy slovenského posunkového jazyka 

pre záujemcov.  

 Pripravuje aj konverzačné kurzy pre tých, 

ktorí uţ 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. 


