
la v správnom čase.  

     Nechajme preto 

Vianoce až na decem-

ber, teraz v októbri je 

mesiac úcty k starším. 

Vedeli ste, že v októbri 

je svetový deň chôdze, 

zvierat, či zraku? Ale-

bo, že 16.10. bol sve-

tový deň boja proti 

McDonald´s? A je ešte 

viac takých podobných 

svetových, či medziná-

rodných dní.  

     Ale v dnešnom čísle 

nenájdete o tom boji 

proti McDonald´s, ale 

nájdete iné zaujímavé 

     Už tu máme mesiac 

október, ešte nevidieť 

a už sú tu Vianoce. 

Však si pozrite, skoro 

všade v obchodoch sa 

už vyzdobujú vianočné 

ozdoby a predávajú sa 

už aj vianočné cukro-

vinky či vianočné bale-

nia. Každým rokom je 

to skôr, až nakoniec   

sa  dostaneme k janu-

ári, kedy budeme ku-

povať vianočné darče-

ky. Kam sa podel duch 

Vianoc? Ten vždy mal 

na starosti, aby sa via-

nočná atmosféra kona-

články zo sveta Nepo-

čujúcich.  

      Napríklad som do-

posiaľ nepočula o Ne-

počujúcom Jánovi Val-

čuhovi z Klokočova. 

Aký talent sa v ňom 

skrýva? Alebo čo pre 

nás Nepočujúcich pri-

pravila Slovenská tele-

vízia? O tom a ešte 

ďalšom sa dočítate      

v tomto čísle, tak si 

nenechajte ujsť.  

     Príjemné, aj keď 

sychravé dni všetkým 

čitateľom želá  

Vaša Veronka 

Milí priatelia!  
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Chcela by som byť fotomodelkou 

v zahraničí, ale chcem sa aj veno-

vať všetkému, čo ma baví, naprí-

klad tanec, lyžovanie.“ 

Prečo si sa prihlásila na Miss?  

„Môj bývalý spolužiak ma stále pre-

sviedčal, aby som išla na Miss, už 

od základnej školy. Nikdy s tým 

neprestal. A preto som sa teraz 

rozhodla, že pôjdem. Vôbec som 

nečakala, že vyhrám a to vďaka 

môjmu bývalému spolužiakovi ako 

aj niektorým Nepočujúcim.“ 

Čo si dostala k výhre?  

„Dostala som korunku, kozmetiku, 

dva prstene, peniaze, voňavku 

značky FM a kvety.“ 

 

Čo ťa v budúcnosti čaká? 

„Najbližšie nabudúci rok pôjdem na 

súťaž Miss Nepočujúca sveta. 

V budúcnosti by som sa chcela 

venovať trénovaniu v lyžovaní. 

A chcela by som, aby aj manžel 

a deti (dcéra alebo syn) sa veno-

vali športu podobne ako ja. 

Ďakujeme za rozhovor a držíme Ti 

palce, nech sa Ti darí. 

 

Veronika Vojtechovská  

 

 

 Pri Medzinárodnom dni 

Nepočujúcich 2011 ešte chvíľku 

zostaneme. Skontaktovali sme 

sa s Miss Nepočujúcou Sloven-

ska, Michaelou Kostelanskou. 

19-ročná kráska z Považskej 

Bystrice nám poskytla rozho-

vor.  

 

Miška, gratulujem ti, stala si 

sa Miss Nepočujúcou Slovenska 

2011. Aký máš pocit z tej vý-

hry?  

„My sme prišli už v utorok. Do piat-

ka sme trénovali. Vôbec som neča-

kala, že vyhrám 1. miesto. Nemys-

lela som na to, či vyhrám alebo 

nie. A keď som vyhrala, bola som 

prekvapená a mala som radosť.  

Nikdy na to nezabudnem.“  

 

Povedz nám niečo o sebe. 

„Mám 19 rokov, bývam 

pri Považskej Bystrici v dedine Pod-

manín. Študujem kaderníctvo na 

strednej odbornej škole pre žiakov 

so sluchovým postihnutím na Koce-

ľovej ulici v Bratislave kaderníctvo. 
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Rozhovor s Miss Nepočujúcou Slovenska 2011 

Klub nepočujúcich rodičov v rodinnom centre Prešporkovo 

      Rodinné centrum Prešporkovo je 

občianske združenie, ktoré má za 

cieľ prekonať spoločenskú izoláciu 

matiek počas materskej dovolenky 

a vytvoriť alternatívu k stereotypu 

každodenných povinností. 

     V Prešporkove deti majú mož-

nosť sa hrať so svojimi rovesníkmi 

a vidieť svoje mamičky v iných úlo-

hách než doma. Pár s lov 

o Prešporkove: 

 vytvorilo sa v roku 2004; 

 zakladateľkami boli K. Králiková, 

M. Vojtková a A. Mikulová; 

 krstným otcom Prešporkova je 

Maroš Kramár; 

 od roku 2010 vznikol  

v Prešporkove klub Nepoču-

júcich rodičov. 

      Majú tu možnosť Nepočujúce 

mamičky a mamičky s Nepočujúcimi 

deťmi pravidelne sa stretávať. Klub 

Nepočujúcich rodičov sa uskutočňu-

je na podporu aktivít pre nepočujú-

cich (programy pre deti, kurzy, zá-

bavné hry pre najmenších, prednáš-

ky, posedenia). Nepočujúce mamič-

ky sa zapájajú do činnosti centra 

Prešporkovo, hrajú divadielko pre 

deti na spoločných akciách Prešpor-

kova, robia výzdobu priestorov, po-

máhajú pri výrobe pomôcok 

a podobne.  

     Mamičky platia 1 € za vstup 

 do centra alebo permanentku (7 

vstupov) za 5 €. Ak sa niekto chce 

stať členkou, tak musí mať nejakú 

zodpovednosť v Prešporkove, napr. 

vymyslieť nejaký program, vypraco-

vať projekty, propagovať letákmi, a 

podobne...Ponúkame Vám rozho-

vor s Denisou Gálovou, bez ktorej 

by tento klub neexistoval. 



Denka, v rodinnom centre Pre-

šporkovo sa zariadil klub nepo-

čujúcich mamičiek a mamičiek s 

nepočujúcimi deťmi. Bol to tvoj 

nápad? Prečo si sa tak rozhod-

la? 

„Zariadil sa klub nepočujúcich ma-

mičiek a ich detí pred rokom. Áno, 

bol to môj nápad, myšlienka mi pri-

šla práve vtedy, keď som žila v No-

vých Zámkoch. Tam žijú najmä 

starší nepočujúci. Navštívili sme s 

malou dcérkou materské centrum 

v Nových Zámkoch, nemala som z 

toho dobrý pocit, lebo počujúci čle-

novia z centra na mňa pozerali inak 

kvôli môjho handicapu. Takže ne-

skoršie som sa rozhodla  a napísala 

email bývalej štatútarke 

p.Králikovej, ktorá založila  rodinné 

centrum Prešporkovo pred 6 rokmi, 

pre spoluprácu skupiny nepočujú-

cich rodičov a ich detí.“ 

 

Čo je cieľom klubu nepočujúcich 

mamičiek? 

„Hlavným cieľom nášho centra je 

stretávať sa s nepočujúcimi rodičmi 

a ich deťmi, vymeniť skúsenosti, 

názory,  povzbudiť ich a organizovať 

bohatý výber aktivít pre rodičov aj 

pre detí, vytvoriť príjemnú atmosfé-

ru, kde nepočujúce i počujúce deti 

si môžu naviazať nové kontakty, 

zabraňovať nude aktivovaním ich k 

tvorivosti. A takisto aj prekonávanie 

komunikačných bariér v rámci spo-

ločnosti počujúcich i nepo-

čujúcich.“ 

 

Prečo sa ten klub zariadil prá-

ve v centre Prešporkovo?  

„RC Prešporkovo je v centre mesta 

– v Starom meste. Preto som si 

zvolila RC  Prešporkovo v centre, 

aby nepočujúci rodičia s deťmi 

nemuseli cestovať tak ďaleko od 

svojho bydliska. Cesta do centra 

je veľmi jednoduchá a je to blízko 

napr. k Petržalke alebo aj 

k Dúbravke.“ 

Kto sa môže pripojiť do klubu 

nepočujúcich? Aké sú pod-

mienky?  

„Do klubu sa môžu pripojiť nepo-

čujúci rodičia i počujúci rodičia, 

ktorí majú deti so sluchovým pos-

tihnutým alebo počujúce deti, kto-

ré ovládajú posunkový jazyk. „ 

 

Koľko nepočujúcich mamičiek 

a mamičiek s nepočujúcimi 

deťmi chodí do tohto klubu? 

„Do klubu minulý rok chodili asi 5-

6 nepočujúcich, tento rok chodí 8-

10 nepočujúcich. Chodia aj na 

kurz "Zábavné hry pre predškolá-

kov" v oblasti dramatickej výchovy 

je to každý piatok poobede, tento 

kurz učím ja.“ 

 

Robíte aj spoločné akcie s po-

čujúcimi mamičkami a deťmi, 

ktoré chodia do Prešporkova? 

Aká je medzi vami komuniká-

cia?  

„Áno, robíme aj spoločné akcie s 

počujúcimi mamičkami a deťmi 

napr. Deň detí, divadielko, oslava 

na narodeniny RC Prešporkovo, 

karneval atď. Niekedy robíme akcie 

len pre nepočujúcich, tento rok 

sme si prvýkrát oslavovali narode-

niny detí nepočujúcich rodičov. Po-

zvali si svojich kamarátov, s ktorý-

mi sa často stretávajú tu v Pre-

šporkove. So štatútarkami sa dobre 

spolupracuje, vymýšľame si nápady 

a spolu sa pripravujeme na akcie. 

S počujúcimi (členmi aj sympati-

zantmi komunikujeme v prirodze-

nom prostredí, snažia sa naučiť 

posunkový jazyk). Vďaka mojej 

kolegyne L. Černákovej sa neustále 

kontaktujeme každý deň. Myslím, 

že o našom rodinnom centre Pre-

šporkovo, už vedia viacerí, že aj 

nepočujúci k nám často chodia.“ 

 

Ďakujem za rozhovor a želám Pre-

šporkovu všetko dobré. 

Veronika Vojtechovská 

Foto: archív D.G. 
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Nové knihy z oblasti zdravotníctva 

V dňoch 6. – 9.10.2011 sa 

v Prahe konal festival bollywood-

ského filmu. Tento rok je už de-

viaty ročník. Prostredníctvom tohto 

festivalu chcú informovať o vývoji 

filmového priemyslu z Indie. Ok-

rem tohtoročných filmov, ktoré sa 

budú premietať v rámci tohtoroč-

ného festivalu je aj film Mozhi 

(Jazyk). Časť tohto filmu sa 

odohráva v posukovom jazyku. 

Je to romantická komédia  

     Je veľmi dobré, keď sa hovorí 

o ľuďoch s poruchou sluchu. Keď 

si predstavíme situácie, kedy na-

rážajú nepočujúci na problémy 

v komunikácii. O to smutnejšie je, 

keď problémy nastanú aj 

v zdravotníckych zariadeniach. 

Tam ľudia zápasia so svojou cho-

robou a životom. Nepočujúci si 

okrem nich musia zápasiť aj 

s problémom v komunikácii. V 

Prešovskej univerzite v Prešove 

v roku 2010 vznikli publikácie 

vďaka projektu Komunikácia      

so sluchovo postihnutými 

v ošetrovateľskej praxi.  Priblížime 

vám ich:  

 

Autori: Eliašová Anna, Derňárová 

Ľubica a kolektív 

Názov knihy: Komunikácia 

zdravotníckeho pracovníka so 

sluchovo postihnutými 

     Knižka vo formáte A5 v pevnej 

väzbe je rozdelená na dve časti. 

Prvá časť je zameraná na teóriu 

sluchového postihnutia, na deti 

s poruchou sluchu, na komuniká-

ciu medzi zdravotníkom, pacien-

tom a s osobou s poruchou slu-

chu. Píše sa tam o výsledkoch 

prieskumu komunikačných zruč-

ností zdravotných sestier 

a pôrodných asistentiek vo vybra-

ných zdravotníckych zariadeniach.   

 Druhá, špeciálna, časť je  

zameraná na vybrané urgentné     

stavy a ako poskytnúť prvú pomoc. 

Následne poukazuje na štyri vybrané 

modelové situácie komunikácie zdra-

votníckeho záchranára s osobou 

s poruchou sluchu pri poskytovaní 

prvej pomoci prostredníctvom obráz-

kových ukážok niektorých posunkov. 

 

Autori: Derňárová Ľubica a kolektív 

Názov knihy: Manuál komuniká-

cie zdravotníckeho pracovníka so 

sluchovo postihnutými 

 Manuál približuje zdravotným 

pracovníkom spôsoby komunikácie 

medzi zdravotníkmi a osobou 

s poruchou sluchu. Obsahom tohto 

manuálu je história starostlivosti 

o osoby s poruchou sluchu, mýty 

o nepočujúcich, komunikačné systé-

my ľudí s poruchou sluchu (s väčším 

zameraním na neverbálnu komuniká-

ciu ako sekundárnu formu tohto sys-

tému) a zásady komunikácie s ľuďmi 

s poruchou sluchu. Väčšia časť 

manuálu je zameraná na posun-

ky, ktoré sú zoradené podľa výz-

namu, ktoré sú najčastejšie pou-

žívané v komunikácii medzi zdra-

votníckym pracovníkom a osobou 

s poruchou sluchu. Sú to naprí-

klad tieto oblasti:  

 posunky so zameraním na 

zdravotnícku terminológiu, 

 posunky znázorňujúce jednotli-

vé časti ľudského tela, 

 posunky znázorňujúce vybrané 

ochorenia, 

 posunky znázorňujúce vybrané 

opytovacie zámená, 

 posunky znázorňujúce dni 

v týždni, 

 posunky znázorňujúce mesia-

ce, 

 prstová abeceda jednoručná, 

 prstová abeceda dvojručná. 

 

Veronika Vojtechovská 

 

V Prahe premietali film o nepočujúcej Indke   



o móde, líčení a obúvaní. Nezabúda 

sa aj na deti a starostlivosti o nich. 

Na Jednotke sa vysiela naživo 

od 12.00 do 13.30. A na nasle-

dujúci deň sa opakuje vysiela-

nie o 9.00 do 10.30 a to už 

s tlmočením do slovenského 

posunkového jazyka.  Tešíme sa, 

že Slovenská televízia sa rozhodla 

niečo urobiť v prospech nás, Nepo-

čujúcich. Momentálne tlmočí Agá-

ta Čermáková, od novembra sa 

bude striedať s Ľubicou Šarino-

vou. Tlmočníčky budú tlmočiť den-

ne, okrem víkendov, čiže každý deň 

budú mať Nepočujúci možnosť vi-

dieť Dámsky klub v dopoludňajších 

hodinách.  

 V mene všetkých Nepočujú-

cich ďakujeme STV za to, že myslí 

na nás, Nepočujúcich 

a tlmočníčkam, že sa rozhodli vziať 

túto úlohu do svojich rúk 

a prostredníctvom ich rúk tak majú 

možnosť Nepočujúci vnímať reláciu 

vo svojom jazyku, jazyku posun-

kovom.   

 

 Kto sa chce stať členom 

Dámskeho klubu, môže to urobiť 

na Facebooku, kde môžu získať 

kozmetický balíček alebo knihu 

ako darček. Všetci Nepočujúci a ich 

priatelia, nebojte sa, môžete písať 

svoje otázky lekárom, odborníkom, 

kľudne pripíšte, že ste Nepočujúci, 

nech v klube vidia, že aj vy sledu-

jete túto reláciu.  

 

Veronika Vojtechovská  

 Jedného rána som si zapla 

televíziu. A kto sa na mňa tak 

pekne usmieval? Tlmočníčka po-

sunkového jazyka. Myslela som si, 

že sledujem Televízny klub Nepo-

čujúcich. Ale bolo to úplne niečo 

iné. Bol to Dámsky klub! Videli ste 

už túto novovzniknutú reláciu na 

Slovenskej televízii? Kedysi sa 

vysielal Dámsky magazín, ale ten 

sa žiaľ zrušil. Od 3. októbra 

2011 sa začal nanovo vysielať 

Dámsky klub. Témy v Dámskom 

klube sú rôzne a zaujímavé. Týka 

sa to varenia, lekárskej prevencie, 

chorôb, porúch. Hovorí sa tam aj 
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Zaujímavosti 

Dámsky klub v posunkovom jazyku 

 

 

 

 

 

 

 

o Karthikovi a Vijiovi a ich trampo-

tách s láskou. Jedného dňa sa Kar-

thik na ulici zoznámi s nepočujúcou  

dievčinou Archanou. Zamiluje sa do 

nej a od jej priateľky Sheely sa za-

čne učiť posunkový jazyk. Po čase 

požiada Karthik Archanu o ruku, 

ale ona ho odmietne, pretože sa 

bojí o spojenie dvoch odlišných 

svetov. Medzitým sa Viji a Sheela   

sa zamilujú a vezmú sa. Aj Karthik  

s Archanou by mohli byť tiež šťast-

ní? Dokáže Archana prekonať svoj   

strach? 

Film bol natočený v roku 

2007 a trvá 152 minút. Viac infor-

mácií o tomto festivale a filme ná-

jdete na www.bollywood.cz/

program/mozhi/.   

Ukážku z filmu v posu-

nkovom jazyku môžete nájsť na: 

w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=Iw8jMLO_bVQ&feature=related 

 

 

Veronika Vojtechovská 

http://www.bollywood.cz/program/mozhi/
http://www.bollywood.cz/program/mozhi/
http://www.youtube.com/watch?v=Iw8jMLO_bVQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Iw8jMLO_bVQ&feature=related


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 

zložení 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 môžete 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 môžete 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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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 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 prekáža na webstrán-

ke www.nepocujuci.sk? 

 Aké máte návrhy, pripomien-

ky a nápady k webstránke 

www.nepocujuci.sk? 

     Svoje návrhy, pripomienky 

môžete poslať písomne alebo pri-

l o ž 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-

žeme 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  

 

   Dňa 8.10.2011 sa v  priestoroch 

Myslímu zišli porotcovia: BcA. 

Zuzana Hájková, PaedDr. Ro-

man Vojtechovský a MgA. Mi-

chal Hefty, aby hodnotili príbehy 

Nepočujúcich v slovenskom posun-

kovom jazyku. Do súťaže sa pri-

hlásilo 12 Nepočujúcich 

a z toho 8 boli deti a mládež. 

Každý si mohol zvoliť sám koľko 

príbehov chce predviesť. Väčšina 

súťažiacich poslala svoje príbe-

hy do OZ Myslím, ktoré natočili 
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Súťaž o vyprávaní príbehu v slovenskom posunkovom jazyku 

          

OZ Myslím 

                 Návrh, pripomienky k webstránke 

kamerou pred súťažou. Porotco-

via si prezreli všetky nahrávky. 

Poobede prišli tí súťažiaci, ktorí 

chceli predviesť svoj príbeh naživo. 

Osobne teda prišli Veronika Vojte-

chovská a Marcel Krištofovič. Obaja 

mali pripravené dva príbehy, ktoré 

predviedli porote. 

 Po ich vystúpení rozhodo-

vala porota o poradí výhercov. Ne-

bola to jednoduchá úloha, pretože 

viacerí mali pekné príbehy, no ob-

čas sa  v nich vyskytli nedostatky.  

Z dôvodu týchto chýb porota sa 

rozhodla neudeliť 1., 2., 3. miesto, 

ale hodnotila 5 najlepších príbehov 

v dospelej kategórii, taktiež hodno-

tila 3 najlepšie príbehy v detskej 

kategórii. Po hodnotení si prítomní 

prevzali darčeky. Ďalší týždeň čle-

novia OZ Myslím osobne odovzdali 

darčeky deťom, ktoré sa prihlásili 

zo ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím na Drotárskej. Deti 

prihlásené z Nitrianskeho kraja 

odovzdá občianske združenie ceny 

v blízkej budúcnosti.  

 Súťaž sa uskutočnil vďaka 

podpore Ministerstva kultúry 

a Bratislavského samosprávneho 

kraja. Vecné dary a darčekové pou-

kážky sme získali od rôznych firiem 

(viď logá na ďalšej strane). 

Angela Hefty 

Divadelné predstavenie  

Prvý krát sa bude konať na Slovensku divadelné predstavenie s titulkami. Neveríte? V divadle Aréna sa presved-

číte. Prvé predstavenie bude s názvom ZEM. Pozrite sa na predošlú stranu Myslímoviniek. 

Veronika Vojtechovská 

http://www.nepocujuci.sk
http://www.nepocujuci.sk
http://www.nepocujuci.sk
mailto:vojtechovsky.roman@gmail.com
mailto:vojtechovsky.roman@gmail.com
mailto:vojtechovsky.roman@gmail.com
mailto:vojtechovsky.roman@gmail.com


Najlepšie príbehy - kategória:  Dospelí 

Najlepšie príbehy - kategória:  Deti 

 Na súťaž sa prihlásili 3 dospelí Nepočujúci a 8 

Nepočujúcich detí.  

Zoznam mien: 

Dospelí: 

Lukáš Fabišík, 

Marcel Krištofo-

vič, Veronika Voj-

techovská  

Deti: 

Martina Antušeková, Lenka Berezická, Matúš Čechov-

ský, Laura Heráková, Miriam Lipovská, Diana Majer-

čáková, Renáta Majerčáková, Katarína Pirščová  

Porotcovia: 

Michal Hefty, Roman 

Vojtechovský, Zuzana 

Hajková 
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Výsledky súťaže „Rozprávanie príbehov v (slovenskom) posunkovom jazyku“ 

sa v tento deň zameriavajú na všetky jazyky a na 

podporu jazykov, ktoré sú menej používané a me-

nej vyučované, ako aj na jazyky migrantov a na 

posunkový jazyk“ (European Day of Languages, 

[2011-10-6]). Takže rada Európy a Európska únia 

na posunkový jazyk veru nezabúda. 

Zaujímavé, že na webstránke Európskeho 

dňa jazykov  (http://edl.ecml.at/FAQ/

FAQsonsignlanguage/tabid/2741/language/en-GB/

Default.aspxv) v okienku FAQs, čiže často kladené 

otázky, sú otázky a odpovede len o posunkovom 

jazyku. Je to pekné :-) 

Roman Vojtechovský  

26. september je každoročne 

v Európe venovaný rozmani-

tosti jazykov, ktorými sa na 

našom kontinente v Európe 

hovorí. Európsky deň jazykov sa už od roku 2001 

zameriava na spoločné bohaté jazykové dedičstvo a 

motivuje ľudí k štúdiu cudzích jazykov. Rešpektova-

nie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti a jazykové 

vzdelávanie pre všetkých sú základnými princípmi 

Rady Európy a Európskej únie. 

Zo spoločného vyhlásenia Rady Európy 

a Európskej komisie sme sa dozvedeli, že „aktivity 

Európsky deň jazykov nezabúda ani na posunkový jazyk 

 

Meno a priezvisko Názov príbehu 

Veronika Vojtechovská Radosť z hudby 

Lukáš Fabišík Kovboj 

Marcel Krištofovič Deafman 

Veronika Vojtechovská 
Svet Nepočujúcich            

v ohrození? 

Lukáš Fabišík Futbal 

Meno a priezvisko Názov príbehu 

Katarína Pirščová Na vzhľade záleží 

Renáta Majerčáková Pes a mačka 

Laura Heráková Vlasy 



 je od narodenia nepočujúci, je 

slobodný a má 35 rokov; 

 býva na severe Slovenska 

v obci Klokočov (okres Čadca); 

 navštevoval základnú školu 

pre nepočujúcich v Kremnici, 

potom sa vyučil za záhradníka 

n a  u č ň o v s k e j  š k o l e 

v Bratislave na Koceľovej ulici; 

 býva v rodinnom dome 

s  p o č u j ú c i m i  r o d i č m i 

a nepočujúcim starším bratom, 

v dome má chránenú dielňu; 

 v e n u j e  s a  v y š í v a n i u 

a košikárstvu; 

 k vyšívaniu sa dostal už 

v škole vďaka svojej mame, 

mal aj výstavu v meste Tur-

zovka asi v roku 2007, podľa 

neho práca bola náročná, hlav-

ne na čas a neocenená, veľmi 

málo sa predalo; 

 momentálne vyšíva menej; 

 z vyšívania prešiel na rybárče-

nie, ale bol sám, bez kamará-

tov, nikto nerozumel jeho po-

sunkom, tak s tým aj prestal; 

 vo februári roku 2011 sa na 

kurze naučil pliesť košíky 

z pedigu (drevo z palmy), pletie 

aj ošatky,  tácky, vázy 

a dekorácie; 

 v košikárstve podporuje jeho 

mama, potom si spoločne uro-

bili   e-learningové testy, ktoré 

obhájil pred komisiou, tým si 

vybavil živnosť a zariadil si 

chránenú dielňu; 

 chcel by za pomoci rodiny svoj 

zámer rozvíjať aj na inú nená-

ročnú výrobu z prútia vŕby 

a jednoduchých výrobkov 

z dreva; 

 výrobky predáva po trhoch, ale 

chcel by získať odberateľa aj 

v predajniach suvenírov; 

 výstavu košíkov mal v obci Klo-

kočov v júni v roku 2011. 

 

Veronika Vojtechovská 

Foto: archív J. V. 
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Zaujímavosti 

Niekoľko výtvorov Jána Valčuhu 

Ján Valčuha - nepočujúci košikár           
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Strana 13 Zaujímavosti 

Dňa 23.9.2011 by mala 

v bratislavskom Poluse odznieť 

pieseň Zvukoprázdno, ktorá by 

verejnosti priblížila svet Nepočujú-

cich z úst speváka Kulyho. Avšak 

Kuly zo skupiny Desmod nemohol 

spievať, keďže ochorel a nemal 

hlas, namiesto neho znela pieseň 

z reproduktorov a do pesničky 

klasicky pretlmočil Róbert Šarina.  

V mene občianskeho zdru-

ženia Myslím – centrum kultú-

ry Nepočujúcich aj v mene ko-

munít Nepočujúcich na Sloven-

sku sa chceme poďakovať spo-

ločnosti Slovak Telekom, ktorá 

sa hudobne spojila so skupi-

nou Desmod. Zároveň sa chce-

me poďakovať skupine Des-

mod, ktorá prejavila ochotu 

spievať túto pieseň o svete Ne-

počujúcich, o ktorom bude na-

ša slovenská spoločnosť ne-

ustále počuť. 

Zároveň by sme chceli pripo-

mienkovať na nedostatky či poru-

šenia tlmočenia zo strany tlmoční-

ka. Boli to napríklad, keď na za-

čiatku odznela pesnička, tlmočník 

naďalej stál a netlmočil úvodnú 

hudbu, hoci počujúci majú mož-

nosť úvodnú pesničku počúvať. 

Ďalej keď medzi textami piesne 

zaznela len hudba bez textu, me-

dzitým tlmočník oznámil, že toto  

podujatie sa konalo vďaka spoloč-

nosti Slovak Telekom a pod., ale 

pieseň takto neznela. V závere 

piesne opäť zaznela hudba bez 

textu a tlmočník svojim spôsobom 

propagačne oznámil, že pieseň 

Zvukoprázdno máme možnosť 

vypočuť „očami― až 20.10., ale 

opäť takto 

neznela pie-

seň. 

M ô -

žeme si 

klásť otáz-

ku, prečo  

do púš ť a j ú 

chyby títo tlmočníci? Tlmočník je 

osoba, ktorá za odmenu spre-

vádza jednoznačne zmysel 

zdieľania z východiskového 

jazyka do jazyka cieľového  

Je mostom medzi počujúcim a 

nepočujúcim účastníkom ko-

munikácie a ich dvoma odliš-

nými jazykmi a kultúrami. Sám 

nič nevysvetľuje, nepridáva 

ani neuberá. Tlmočí verne spô-

sob vyjadrenia, nemení výz-

nam ani obsah zdieľania. Tl-

močník sa nesnaží 

b y ť  a k t í v n y m 

účastníkom komu-

nikácie. 

 Pevne dúfa-

me, že do takýchto 

prípadov sa nebudú 

dopúšťať tlmočníci. 

A tešíme sa na repete. 

 

Roman Vojtechovský 

Foto: Myslím 

Pieseň Zvukoprázdno odznela v Poluse 
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Školiaci autobus v Českej republike 

     Unie neslyšícich Brno v spolupráci s firmou Telefo-

nica Czech Republic na mesiac október pripravila 

školiaci autobus, ktorý bol plný nových komuni-

kačných technológií a pomôcok pre ľudí 

s poruchou sluchu. Tento dvojposchodový červený 

autobus, typický pre Londýn, precestoval celú Českú 

republiku a upozornil tým aj na problematiku komuni-

kácie Nepočujúcich. Tento školiaci autobus naštartoval 

3.10.2010, zástavkami boli školy pre deti a mládež 

s poruchou sluchu, kluby pre Nepočujúcich a jednotlivé 

pobočky Unie Neslyšícich  v jednotlivých mestách: Pl-

zeň, Praha, Jihlava, Břeclav, Brno, Olomouc, Valašské 

Meziřičí, Ostrava, Liberec, Pardubice, Hradec Králové. 

Poslednou zástavkou bol Medzinárodný veľtrh zdravot-

níckej techniky, rehabilitácie a zdravia Rehaprotex 

2011 v Brne. Z  autobusu sa stal výstavný stánok, kde  

si mohli záujemcovia nahliadnuť nielen do autobusu, 

ale aj do sveta Nepočujúcich. *Videogalériu školiaceho 

autobusu nájdete na: http://www.neslysici.net/

videogalerie.php.  

Veronika Vojtechovská 

Foto:  http://www.youtube.com - TKCNUB 

http://www.neslysici.info/index.php?ID=863   

http://www.neslysici.net/videogalerie.php
http://www.neslysici.net/videogalerie.php
http://www.youtube.com
http://www.neslysici.info/index.php?ID=863
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Z histórie 

Ďalšie tradičné aktivity pre osoby s poruchou sluchu 

Poslaním tejto súťaže je:  

a) aktivizovať a vyhľadávať talentovaných žiakov s PS  

v jazykových zručnostiach a v matematike, 

b) vyvolať hlbší a systematický záujem žiakov s PS      

o jazykové zručnosti a o matematiku,  

c) umožniť žiakom s PS prezentovať svoje nadanie v 

jazykových zručnostiach a v matematike,  

d) vytvárať pre žiakov s PS konkurenčné prostredie na 

vzájomné porovnávanie svojich schopností, zručnos-

tí a vedomostí formou súťaženia v jazykových zruč-

nostiach a v matematike,  

e) vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnan-

cov podnetné prostredie na hodnotenie a porovnáva-

nie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jed-

notlivých školách.  

 Podmienkou účasti žiakov v tejto súťaži je slu-

chové postihnutie žiaka, na základe ktorého mu bol 

pridelený preukaz „ZŤP―.  

 

3.  Chemicko-prírodopisná olympiáda SP žiakov 

základných škôl v SR – traduje sa od roku 2004. 

Koná sa v máji. Organizátorom tejto olympiády je Zá-

kladná škola s materskou školou pre žiakov so SP 

internátna na Drotárskej ceste v Bratislave. Vy-

hlasovateľom tejto olympiády je Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. 

Chemicko-prírodopisná olympiáda je súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzuje sa na 

školskú výučbu a rozvíja ju na princípe dobrovoľnej 

záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu 

na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich 

súťaživosti a prispieva k vytváraniu trvalej potreby ce-

loživotného vzdelávania.  

 

Použitá literatúra: 

Slovenská republika. Organizačný poriadok - Celoslo-

venské zimné športové hry pre sluchovo postihnu-

tých. In Organizačný poriadok MŠVVaŠ SR. 2010. 

Dostupné tiež na WWW: <http://www.minedu.sk/

index.php?lang=sk&rootId=7291>. 

Slovenská republika. Organizačný poriadok celoštátnej 

súťaže žiakov so sluchovým postihnutím v jazyko-

 V tomto článku uvádzame ďalšie tradičné akti-

vity pre osoby s poruchu sluchu (PS), presnejšie pre 

žiakov s poruchou sluchu, pre ktoré organizujú základ-

né školy pre žiakov so sluchovým postihnutím (SP). Sú 

to: 

1.  Celoslovenské zimné športové hry pre SP – 

tradujú sa od roku 2005. Organizátorom týchto hier je 

Základná škola pre žiakov so SP Viliama Gaňu 

v Kremnici. Vyhlasovateľom športových hier je Minis-

terstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťaží sa 

v zimnom období každý rok v športovom areáli Skalka 

alebo v stredisku Krahule pri Kremnici. 

 Celoslovenské zimné športové hry pre SP sú 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadvä-

zujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dob-

rovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú 

motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na 

základe ich súťaživosti a prispieva k vytváraniu trvalej 

potreby celoživotnej pohybovej aktivity. Ich poslaním 

je aj vyhľadávať talentovaných žiakov v športe, podpo-

rovať ďalšie rozvíjanie ich nadania a talentu, zároveň 

zabezpečiť úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky 

na medzinárodných športových súťažiach.  

 

2.  Celoštátna vedomostná súťaž pre SP žiakov v 

jazykových zručnostiach a v matematike s medzi-

národnou účasťou - určená pre žiakov s PS 2. stupňa 

základných škôl na území Slovenska i pre žiakov s PS 

základných škôl zo zahraničia.  

 Celoštátna vedomostná súťaž pre SP žiakov 

prebieha v apríli od roku 1999. Pôvodne v súťaži me-

rali vedomosti najlepší žiaci základných škôl pre žiakov 

so SP z Bratislavy (Drotárska a Hrdličkova), Lučenca, 

Kremnice, Levoče a Prešova, ba i žiaci s PS integrova-

ných v základných školách bežného typu na Slovensku. 

Neskôr sa pridala medzinárodná súťaž žiakov so SP, 

ktorá už prebieha od roku 2005. Na nej častejšie cho-

dia žiaci s PS z Česka a Maďarska. 

 Organizátorom súťaže je Spojená škola inter-

nátna na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Vyhlasova-

teľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR. 
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vých zručnostiach a v matematike s medzinárodnou 

účasťou. In Organizačný poriadok MŠVVaŠ SR. 

2010. Dostupné tiež na WWW: <http://

w w w . m i n e d u . s k / i n d e x . p h p ?

lang=sk&rootId=7291>. 

Slovenská republika. Organizačný poriadok Chemicko

-prírodopisnej olympiády sluchovo postihnutých 

žiakov základných škôl v Slovenskej republike. In 

Organizačný poriadok MŠVVaŠ SR. 2010. Dostupné 

tiež na WWW: <http://www.minedu.sk/index.php?

lang=sk&rootId=7291>. 

 

 

Roman Vojtechovský 

 

Ako naučiť Nepočujúceho rozprávať? 

Jeden Nepočujúci pán našiel v novinách inzerát: 

‖Naučíme Nepočujúcich hovoriť. Trojtýždňový kurz, 

garantované výsledky!‖ 

Rozhodol sa, že to skúsi. Dostavil sa na miesto, za-

platil a vošiel do ordinácie. Lekár mu posunkovým 

jazykom vysvetlil, aby sa postavil rozkročmo, ruky 

dal k telu a zavrel oči.  

Keď to pán urobil, lekár sa zahnal a poriadne ho ko-

pol do rozkroku. 

‖Áaaaaaaaaaaaaaaaa!‖ zreval muž. 

Lekár sa usmial a povedal: ‖Krásne! Príďte zajtra, 

naučíme vás B!‖ 

 

Havária dvoch Nepočujúcich 

Nepočujúci s hlúpym človekom 

Poznáte ten vtip, ako sa bavia Nepočujúci s hlúpym 

človekom? 

„Nie.― 

„Čože?― 

„Nie!― 

„Čože???― 

Ako znásilniť Nepočujúcu 

- „Čo musíte urobiť skôr, ako znásilnite Nepočujúcu?― 

- „Polámať jej ruky, aby to nevykecala.― 

 

Nepočujúci na ostrove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ty si tiež Nepočujúci? 

 

Kochleárny implantát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasmejme sa 



  

vtipy.vychytane.sk/

p /1288 /h l u chy - s -

blbym.html  

www.webzabava.sk/

vtipy/kamenaky/183  

www.bomba.sk/texty/

detail/Zn%C3A1silnen 

ie+hluchonemej?id= 

35764  

dmccartoon.blogspot. 

com 

Veronika  

Vojtechovská 

 

Nepokojná noc v španielskom meste Soria 
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Vtipy/Posunky 

štátov a miest 

Zagreb 

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 

               Pri Chorvátsku ešte chvíľu zostaneme.  

Rijeka Split Osijek 

Zadar 

V týchto dňoch v Sorii neboli titulky, alebo nemali tlmočníkov posunkového jazyka v televízii.  

http://vtipy.vychytane.sk/p/1288/hluchy-s-blbym.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/1288/hluchy-s-blbym.html
http://vtipy.vychytane.sk/p/1288/hluchy-s-blbym.html
http://www.webzabava.sk/vtipy/kamenaky/183
http://www.webzabava.sk/vtipy/kamenaky/183
http://www.bomba.sk/texty/detail/Zn%C3%A1silnenie+hluchonemej?id=35764
http://www.bomba.sk/texty/detail/Zn%C3%A1silnenie+hluchonemej?id=35764
http://www.bomba.sk/texty/detail/Zn%C3%A1silnenie+hluchonemej?id=35764
http://www.bomba.sk/texty/detail/Zn%C3%A1silnenie+hluchonemej?id=35764
http://dmccartoon.blogspot.com/
http://dmccartoon.blogspot.com/
http://www.mapsofworld.com/


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. 


