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Najdôležitejšie
body:

Milí priatelia!
V rukách držíte

Existuje

však

Vám rozhovor s ňou.

 Aktivity v Myslíme

ďalšie číslo plné zaují-

aj nepekná vlastnosť,

M y s l í m —

mavých

informácií.

a to závisť. Nepokazme

centrum kultúry Nepo-

Tieto tri mesiace boli

si predsa vzťahy práve

čujúcich sa tiež dostalo

plné

t o ut o

medzi

zážitkov

počas

v l a s t no s ť o u

nominovanými

jednotlivých akcií, kto-

a tešme sa spoločne

v súťaži Cena nadácie

ré sa konali.

s nimi a zároveň to

Orange.

K

tomu

aj

môže

byť

impulzom

Žiaľ,

ocenenie

množstvo zaujímavých

a inšpiráciou mnohým

si nezískalo, ale to, že

noviniek, ako je otvo-

z vás, ktorí chcú v ži-

bolo

renie

vote niečo dokázať.

veľkým úspechom.

kaviarne,

kde

majiteľkou je nepočujúca.

Ako

aj

dokázala

Tešme

je
sa

aj dlhými rokmi driny

z úspechov navzájom,

vo Veľkom Krtíši, ktorý

pani

riaditeľka

pretože

riadi nepočujúci mla-

pre

deti s poruchou

dík. Sú to naozaj úspe-

sluchu,

chy,

ocenenie Slovenka ro-

ktoré

mnohých.

Kebab

Ako

nominované,

potešia

ka

ktorá

2012.

školy
získala

práve
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Myslím
Festival urban E.T.

V dňoch

vého jazyka

ako napríklad, či je posunkový ja-

1. – 3. júna sa

pre

zyk medzinárodný, či majú nepo-

konal

mest-

verejnosť:

čujúci

festival

pokiaľ mali

s počujúcimi. Je dôležité, aby or-

ľudia

ganizácie

ský
urban

E.T.

širokú

záu-

v Rači. Cieľom

jem,

hlavného orga-

sa

nizátora – ob-

zopár

čianskeho zdru-

sunkov

ženia urban E.T. – bolo poukázať

členov Myslím. Ďalej si

širokej verejnosti, ako sa dá zmys-

mohli

luplne

spomenutej

veľký úspech mal leták s

mestskej časti. Návštevníci festiva-

prstovou abecedou. Deti

lu mohli zažiť a vyskúšať rôzne hry

aj dospelí si mohli urobiť

spoločenského charakteru, oddých-

na

nuť si pod slnečníkom vyjadriť svoj

plátno

názor na situáciu v živote mestskej

farbami a tak symbolicky

časti Rača a podobne. Na tomto

podporiť posunkový ja-

festivale nechýbalo ani občian-

zyk. Odtlačky rúk sa teši-

ske združenie Myslím – cen-

li veľkej obľube hlavne u detí.

tráviť

čas

v

trum kultúry Nepočujúcich. Čle-

zobrať

vopred

prácu

a ako

komunikujú

zameriavajúce

sa

na

mohli

osoby s poruchou sluchu takto ve-

naučiť

rejne prezentovali a poukázali širo-

pood

kej

verejnosti

na

problematiku

a potreby osôb so sluchovým pos-

letáčiky,

pripravené

odtlačky

rúk

Okoloidúci

s

záujemcovia

tihnutím v spoločnosti.
sa

Angela Hefty

novia Myslím sa pripravili mini-

mierne zaujímali o živote a kultúre

Foto: Michal Hefty

kurzom slovenského posunko-

Nepočujúcich. Pýtali „klasické“ otázky

Vizuálne dni
Vizuálne dni sú prezentácie
takého druhu, kde sa široká verej-

čianske združenie Myslím – cen-

tovená brožúrka, kde si záu-

trum kultúry Nepočujúcich.

jemcovia môžu prečítať zopár

nosť môže oboznámiť s kultúrou,

Stretnúť sa s členmi ob-

informácii o komunite Nepoču-

svetom a jazykom komunity Nepo-

čianskeho združenia a zoznámiť sa

júcich, prezrieť si zopár posun-

čujúcich. V rámci verejných work-

so slovenským posunkovým jazy-

kov podľa nafotených obráz-

shopov široká verejnosť sa môže

kom komunity Nepočujúcich môžu

kov. Tento náš projekt podporil

naučiť zopár základných posunkov

záujemcovia v roku 2012 na nasle-

aj herec Ady Hajdu a aj hereč-

prirodzeného jazyka komunity Ne-

dovných

ka Bibiána

počujúcich. Okrem toho sa môžu

festivale urban E.T., Bratislava

rými členovia Myslím nafotili

oboznámiť so životom, zvykmi ko-

Rača, ktorý sa konal 1. - 3. júna

spoločne fotografie na brožúr-

munity Nepočujúcich a prezrieť si

2012 (pozri článok vyššie) a na

ky. Prinášame Vám príjemné

aktivity, publikácie, ktoré sú veno-

výstave

momenty z fotenia vo fotogalé-

vané tejto špecifickej skupine. Záu-

stavisko

jemcovia si počas akcie môžu urobiť

27.9. – 29.9. 2012.

aj

odtlačky rúk. Takéto

verejné

workshopy organizuje tento rok ob-

akciách:

na

mestskom

NON-HANDICAP,
Incheba,

K prezentácii

vý-

Bratislava

Ondrejková,

s kto-

rii.

a propa-

Angela Hefty

gácii týchto podujatí bola zho-

Foto: Angela Hefty a Dušan Beláň
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Myslím
Fotogaléria momentov fotenia

Visegrad graffiti festival v Lučenci
Nezisková organizácia Deti a škola n.o. orga-

níčka Barbora Paulovičová.

nizovala stretnutie škôl deti s poruchou sluchu Vy-

Neskôr 31. mája 2012

šegrádskych krajín. Cieľom projektu „Visegrad graffiti

sa všetky školy z Vyšegrád-

festival“ bolo v rámci kultúrnej spolupráce dávať prí-

skych krajín spoločne stretli

ležitosť Nepočujúcim deťom zo 4 štátov vyjadriť svoj

v Leviciach v Atlantis Science

názor na určitú tému. Téma projektu sa zameriavala

Centre. Na tomto stretnutí sa

na ochranu životného prostredia nášho spoloč-

zúčastnili deti so sluchovým

ného regiónu. V rámci výzvy si deti s poruchou slu-

postihnutím spomenutej školy

chu z jednotlivých škôl mohli zhotoviť obrázky na

z Hrdličkovej ulice: Linda Pu-

spomenutú tému s ľubovoľnou technikou a tak vyjad-

žová, Peter Šramka, Diana

riť svoj názor umením o ochrane životného prostre-

Maliková, Marián Koník, Patrik

dia.

Oravec a Amália Lepótová. Na stretnutí sa zúčastnila aj
Po zhotovení týchto obrázkov nasledovala

výstava, ktorú za slovenskú stranu uskutočnilo na
pracovisku v Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich

Základná

škola

internátna

pre

SP

Viliama

Gaňu

z Kremnice za projekt „Deaf science in V4“.
Z ostatných krajín tam boli deti z nasledovných

(ktorá vystupovala ako part-

škôl a inštitúcií: Špeciálna mater-

nerská organizácia) na Lubin-

ská, základná škola, špeciálna

skej ulici v termíne od 18.5. do

odborná škola, zlúčené špeciálno

25.5.2012. Na

akciu

– pedagogické metodické cen-

zasielali svoje práce deti zo

trum, detský domov, internát Dr.

Spojenej školy internátnej

Bél a

z

ulici

(Maďarsko), Materská, základná

v Bratislave. Výtvarné práce

a stredná škola so sluchovým

hodnotila nepočujúca výtvar-

postihnutím - Valašské Mezíříčí

túto

Hrdličkovej

Törö ka

–

Bud ape š ť

Strana 4

Myslím
(Česká republika), ECHO

ťažkosti s pochopením. Zamest-

– Fond na pomoc nedoslý-

nanci centra poukazovali deťom

chavým

každej

-

Varšava

(Poľsko).

najzaujímavejšie

stroje, pritom im dávali otázky,

Atlantis science
center

školy

(ktoré

ako by riešili logické hry, ktoré

nájdeme

deti aj vyskúšali a mali z toho

tiež v Bratislave) zabezpe-

príjemný zážitok. Potom nasle-

čuje interaktívnu výstavu

dovalo spoločné maľovanie stien

pre deti a mládež: hry na

budovy. Po obede každý dostal

báze učiva základnej školy

darček a s novými zážitkami sa

z predmetov matematiky,

vracal domov.

fyziky a chémie. Hravou
formou vysvetľuje veci, s ktorými majú detí v škole

Angela Hefty

Cena Nadácie Orange
Cena Nadácie Orange je

nej oblasti. Medzi pozvanými

predstavili v každej kategórii 5 no-

ocenenie, ktoré je jediné svojho

bol aj Myslím – centrum kultúry

minovaných organizácii vo forme

druhu na Slovensku. Jeho cie-

Nepočujúcich

ho

krátkych fotoshotov. Do najlepších

ľom je prispievať k systematic-

Michal Hefty, a Effeta zastupovali

5 v oblasti vzdelávania sa dostal aj

kému rozvoju filantropie a cha-

Anna Šmehilová st. spolu s Annou

Myslím, ale žiaľ do najlepších 3 sa

rity na Slovensku v troch hlav-

Šmehilovou ml. Ako sme sa dostali

nám nepodarilo prebojovať. Ostala

ných oblastiach podpory – so-

na galavečer? Približne dva mesia-

nám

ciálnej inklúzii, vzdelávaní a re-

ce pred touto udalosťou sa objavila

vďační. Touto cestou sa nám do-

gionálnom a komunitnom rozvo-

výzva

stránke

stala možnosť vidieť to, že aj poču-

ji.

www.nadaciaorange.sk, kde mohli

júci vedia na základe našich prác

Dňa 18. apríla sa zišli zá-

organizácie nominovať svoju orga-

oceniť našu snahu zlepšiť osvetovú,

stupcovia tretieho sektora. Stretli sa

nizáciu alebo organizáciu druhých

vzdelávaciu

na

galavečeri

v nasledujúcich oblastiach: sociál-

v oblasti osôb so sluchovým postih-

v historickej budove Národnej rady

nej inklúzii, vzdelávaní a regionál-

nutím.

SR

námestí

nom a komunitnom rozvoji. OZ

v Bratislave. Cieľom bolo odovzdá-

Myslím sa prihlásilo v oblasti vzde-

zrieť

vať

spomenuté ceny Nadácie

lávania, vďaka kurzom slovenské-

index.php?id_cat=58&rs=508

Orange, ktorej zámerom je pod-

ho posunkového jazyka, ktorým sa

poriť tie organizácie, ktoré sa

intenzívne venuje a Effeta v oblasti

venujú dlhodobo pre rozvoj da-

sociálnej inklúzie. Na galavečere

slávnostnom
na

Župnom

zastupoval

Nadácie

na

nominácia,

za

ktorú

a kultúrnu

sme

činnosť

Fotogalériu si môžete pona:

www.nadaciaorange.sk/

Michal Hefty

www.nepocujuci.sk
Určite ste si všimli, že od prvého mája sa
„osviežila“ webová stránka www.nepocujci.sk.

mácii.
Technicky nám tvorbu novej stránky zabezpečo-

Snažili sme sa to urobiť z dôvodu, že stará

vala firma MANETI, s.r.o., ktorá sa špecializuje na tvor-

stránka už technicky a obsahovo nezodpovedala ras-

bu webových stránok. Nová webová stránka sa nesie

túcim sa požiadavkám a zvyšujúcim sa počtom infor-

vo farbách tyrkysovej a zelenej odtiene.
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Myslím

Nové logo symbolizuje rôzne ruky posunkujúcich Nepočujúcich a počujúcich používateľov slovenského posunkového jazyka.
Nová webová stránka je lepšia v nasledovných
ohľadoch:



má jasnejšiu štruktúru v jednotlivých
rubrikách,



pridali sa špecifickejšie členenia jednotlivých rubrík,



rozšírili sa niektoré rubriky,



má výrazne vydvihnuté novinky prostredníctvom

prezentácie

a noviniek

najnovšie pridané aktivity,



Dúfame, že sa Vám naša nová webová stránka
bude páčiť. Prajeme Vám príjemné listovanie na stránke.

farebné rozlíšenie dáva dobrú orientá-

Michal Hefty

ciu v akciách.

Jazykovedná konferencia v Trnave a jazykovedný príspevok
Po 3-krát ako každoročne sa aktívne Roman

ným na území Čiech a slovenským posunkovým

Vojtechovský zúčastnil na medzinárodnej konferencii

jazykom odlišné až v 79,5 %. Lexémy boli podob-

študentov a doktorandov Rara Avis na pôde Filozofic-

né v 9,9 %; lexémy, ktoré sa zhodovali, bolo ziste-

kej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

ných len 10,6 %. Pri komparácii medzi lexémami

Tentoraz

Prednášal

českým posunkovým jazykom používaných na úze-

o interpretácii výskumu komparácie posunkovej

mí Moravy (t.j. u moravských variantov posunkov

zásoby slovenského a českého posunkového

českého posunkového jazyka) a lexém slovenské-

jazyka pre oblasť rodina.

ho posunkového jazyka bola zistená zhodnosť v

to

bolo

26.

apríla.

Autor interpretoval výsledky výskumu kom-

5,1 %, podobnosť v 26,9 % a odlišnosť v 68 %.

parácie posunkovej zásoby slovenského a českého

Okrem účasti na konferencii Roman Vojtechov-

posunkového jazyka pre oblasť rodina vychádzajúce

ský poslal jazykovedný príspevok do zborníka XXI. ko-

z jeho bakalárskej práce Filozofickej Fakulty Univerzi-

lokvia mladých jazykovedcov, ktorý znel: Tvary ruky

ty Karlovej v Prahe. Spomínal o lexémach (pozn. le-

ako fonémy v slovenskom posunkovom jazyku.

xéma = základná jazyková jednotka, ktorá je nosite-

Autor výskumom zmapoval (zatiaľ) 62 tvarov ruky

ľom vecného významu) z oblasti rodina, ktoré boli

ako foném v slovenskom posunkovom jazyku. Tvar

zachytené elicitáciou (=získavanie jazykových dát

ruky ako jeden z troch parametrov manuálnej zložky

priamo od nepočujúcich informantov) a analyzované

posunku znázorňuje formu ruky pri danom posunku. Pre

z hľadiska ich frekvencie, motivovanosti, jazykovej

lepší prehľad autor uviedol dve tabuľky podľa základných

povahy a vplyvu slovenského jazyka. Ukázal výsledky

(14) a odvodených (48) tvarov ruky a zaznamenal ich

komparácie medzi slovenskými a českými lexémami

špeciálnymi symbolmi na zaznamenávanie notácie tva-

posunkového jazyka z hľadiska ich artikulácie, čiže

rov rúk. Zároveň popísal každý jednotlivý tvar ruky.

boli zamerané na tvar ruky/rúk, ich pohyb a miesto
artikulácie. Zistil, že lexémy z oblasti rodina sú
medzi českým posunkovým jazykom používa-

Roman Vojtechovský
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Myslím

(Česká republika), ECHO – Fond na pomoc nedoslýchavým - Varšava (Poľsko).

Angela Hefty

Atlantis science center (ktoré nájdeme tiež
v Bratislave) zabezpečuje interaktívnu výstavu pre detí
a

mládež:

hry

na

báze

učiva

základnej

školy

z predmetov matematiky, fyziky a chémie. Hrovou
formou vysvetľuje vecí, s ktorým majú detí v škole
ťažkosti s pochopením. Zamestnanci centra poukazovala deťom každej školy najzaujímavejšie stroje, pritom im dávali otázky ako by riešili logické hry, ktoré
deti aj vyskúšali a mali z toho príjemný zážitok. Potom
nasledovalo spoločné maľovanie stien budovy. Po obede každý dostal darček a s novými zážitkami sa vracal
domov.

Cena Nadácie Orange
trum kultúry Nepočujúcich za-

fotoshotov.

ocenenie, ktoré je jediné svojho

stupoval

v oblasti

druhu na Slovensku. Jeho cie-

a Effeta zastupovali Anna Šmehilo-

Myslím. Ale žiaľ do najlepších 3 sa

ľom je prispievať k systematic-

vá st. spolu s Annou Šmehilovou

nám nepodarilo prebojovať. Ostala

kému rozvoju filantropie a cha-

ml. Ako sme sa dostali na galave-

nám

rity na Slovensku v troch hlav-

čer? Približne dva mesiace pred

vďačný. Touto cestou sa nám do-

ných oblastiach podpory – so-

touto udalosťou sa objavila výzva

stala možnosť vidieť to, že aj poču-

ciálnej inklúzii, vzdelávaní a re-

Nadácie

stránke

júci vedia na základe našich prác

gionálnom a komunitnom rozvo-

www.nadaciaorange.sk, kde mohli

oceniť našu snahu zlepšiť osvetovú,

ji.

organizácie nominovať svoju orga-

vzdelávaciu

Dňa 18. apríla sa zišli zá-

nizáciu alebo organizáciu druhých

v oblasti osôb so sluchovým postih-

stupcovia tretieho sektora sa stretli

v nasledujúcich oblastiach: sociál-

nutím.

na

galavečere

nej inklúzii, vzdelávaní a regionál-

v historickej budove NR SR na Žup-

nom a komunitnom rozvoji. Myslím

zrieť

nom námestí v Bratislave. Cieľom

sa prihlásil na oblasť vzdelávania,

index.php?id_cat=58&rs=508

bolo odovzdávať spomenuté ce-

vďaka kurzom slovenského posun-

ny Nadácie Orange, ktorej zá-

kového jazyka ktorým sa intenzív-

merom je podporiť tie organizá-

ne venuje, Effeta na oblasť sociál-

cie, ktoré sa venujú dlhodobo

nu inklúziu. Na galavečere predsta-

pre rozvoja danej oblasti. Medzi

vili v každej kategórii 5 nominova-

pozvanými bol aj Myslím – cen-

ných organizácii vo forme krátkych

Cena Nadácie Orange je

slávnostnom

ju

Michal

na

Hefty,

Do

najlepších

vzdelávania

nominácia,

za

sa

dostal

ktorú

a kultúrnu

5

sme

činnosť

Fotogalériu si môžete pona:

www.nadaciaorange.sk/

Michal Hefty

www.nepocujuci.sk
Určite ste si všimli, že od prvého mája sa
„osviežila“ webová stránka www.nepocujci.sk.
Snažili sme sa to urobiť z dôvodu, že stará
stránka už technicky a obsahovo nezodpovedala rastúcim sa požiadavkám a zvyšujúcim sa počtov informácii.

Technicky nám tvorbu novej stránky zabezpečovala firma MANETI, s.r.o., ktorá sa špecializuje na tvorbu webových stránok. Nová webová stránka sa nesie
vo farbách tyrkysovej a zelenej odtiene.
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Myslím

Nové logo symbolizuje rôzne ruky posunkujúcich Nepočujúcich a používateľov slo-

Dúfame, že sa Vám naša nová webová stránka bude

venského posunkového jazyka.

páčiť. Prajeme Vám príjemné listovanie na stránke.

Nová webová stránka je lepšia v nasledovných
Michal Hefty

ohľadoch:



má jasnejšiu štruktúru v jednotlivých
rubrikách,



pridali sa špecifickejšie členenie jednotlivých rubrík,



rozšírili sa niektoré rubriky,



má výrazne vydvihnuté novinky prostredníctvom

prezentácie

a noviniek

najnovšie pridané aktivity,



farebné rozlíšenie dáva dobrú orientáciu v akciách.

Jazykovedná konferencia v Trnave a jazykovedný príspevok
zásoby slovenského a českého posunkového jazyka pre oblasť rodina.
Autor interpretoval výsledky výskumu kom-

xémami českým posunkovým jazykom používaných na území Moravy (t.j. u moravských variantov

posunkov

českého

posunkového

jazyka)

parácie posunkovej zásoby slovenského a českého

a lexém slovenského posunkovéo jazyka bola zis-

posunkového jazyka pre oblasť rodina vychádzajúce

tená zhodnosť v 5,1 %, podobnosť v 26,9 %

z jeho bakalárskej práce Filozofickej Fakulty Univerzi-

a odlišnosť v 68 %.

ty Karlovej v Prahe. Spomínal o lexémach (pozn. le-

Okrem účasti na konferencii Roman Vojtechov-

xéma = základná jazyková jednotka, ktorá je nosite-

ský poslal jazykovedný príspevok do zborníka XXI. ko-

ľom vecného významu) z oblasti rodina, ktoré boli

lokvia mladých jazykovedcov, ktorý znel: Tvary ruky

zachytené elicitáciou (=získavanie jazykových dát

ako fonémy v slovenskom posunkovom jazyku.

priamo od nepočujúcich informantov) a analyzované

Autor výskumom zmapoval (zatiaľ) 62 tvarov ruky

z hľadiska ich frekvencie, motivovanosti, jazykovej

ako foném v slovenskom posunkovom jazyku. Tvar

povahy a vplyvu slovenského jazyka. Ukázal výsledky

ruky ako jeden z troch parametrov manuálnej zložky

komparácie medzi slovenskými a českými lexémami

posunku znázorňuje formu ruky pri danom posunku. Pre

posunkového jazyka z hľadiska ich artikulácie, čiže

lepší prehľad autor uviedol dve tabuľky podľa základných

boli zamerané na tvar ruky/rúk, ich pohyb a miesto

(14) a odvodených (48) tvarov ruky a zaznamenal ich

artikulácie. Zistil, že lexémy z oblasti rodina sú

špeciálnymi symbolmi na zaznamenávanie notácie tva-

medzi českým posunkovým jazykom používa-

rov rúk. Zároveň popísal každý jednotlivý tvar ruky.

ným na území Čiech a slovenským posunkovým
jazykom odlišné až v 79,5 %. Lexémy boli podobné v 9,9 %; lexémy, ktoré sa zhodovali, bolo
zistených len 10,6 %. Pri komparácii medzi le-

Roman Vojtechovský
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Myslím
Lektor slovenského posunkového jazyka už bakalárom!

Možno tí, ktorí Romana

vého jazyka a slovenského posun-

Vojtechovského poznajú, vedia,

kového jazyka pre oblasť: rodina,

že nesie titul PaedDr. v oblasti

ktorá

špeciálnej pedagogiky. Prečo sa

strán.

teda teraz teší titulu bakalár?

215

spromoval a teraz sa môže pýšiť

šíriť obzor poznania a začal štu-

ďalším titulom bakalár.

dovať na Filozofickej fakulte
Karlovej

neuveriteľných

Dňa 18. apríla tohto roku

On sa totiž rozhodol roz-

Univerzity

mala

v Prahe

Srdečne
odbor

blahoželáme

Čeština

a tešíme sa, že na Slovensku máme prvého nepočujú-

v komunikácii neslyšících. 3-ročné štúdium mu na-

ceho lingvistu posunkového jazyka a kultúry nepočujú-

ozaj prinieslo mnoho poznatkov, ukončil ho štátnou

cich.

skúškou a obhajobou bakalárskej práce na tému Porovnanie podoby posunkovej zásoby českého posunko-

Veronika Vojtechovská

Myslím v TKN
Od mája 2011 do marca 2012 naše občianske



22.10.2011

združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
bolo medializované v Televíznom klube nepočujúcich:



–

o

webovej

stránke

www.nepocujuci.sk



24.03.2012 – kurz lektorského minima pre

24.09.2011 – o súťaži „Rozprávanie príbe-

lektorov SPJ

hov v SPJ“

Veronika Vojtechovská

Ukážkové hodiny kurzu slovenského posunkového jazyka
V období od 15.

do

31.

čujúcich.

mája 2012 mala možnosť široká
verejnosť,

ktorá

o posunkový jazyk,

sa

zaujíma

pozrieť ako

učia nepočujúci lektori sloven-

Dúfame,

Pre

a

že

sledovanie

výraznejšiu

týchto hodín znamenali pre záu-

propagáciu sa táto ponuka objavila

jemcov príjemný zážitok a prejavilo

aj

v nich pocit o status posunkového

na

lepšiu

internetovej

stránke

www.najzľava.sk.

jazyka ako plnohodnotného jazyka

ského posunkového jazyka na

Prihlásilo sa celkom 33

kurzoch občianskeho združenia

ľudí. Na kurz sa prišlo pozrieť

Myslím – centrum kultúry Nepo-

nakoniec 20 ľudí.

komunity Nepočujúcich.
Angela Hefty

Kurzy na mieru v OZ Myslím
Ako určite viete, Myslím -

ského posunkového jazyka.

centrum kultúry Nepočujúcich reali-

Najnovšie

aj

kurzy

nájdete
na

na:

www.myslim.sk/

index.php?option=com_content&

zuje rôzne typy kurzov slovenského

mieru. Firmy, inštitúcie, jednotliví

view=article&id=49:typykurzov&ca

posunkového jazyka. Sú to skupino-

záujemcovia môžu sami navrhnúť

tid=36:kurzy&Itemid=67

vé kurzy, víkendové kurzy, individu-

vlastnú

álne kurzy, letné a zimné intenzívne

miesto konania a zameranie kurzu.

kurzy, konverzačné kurzy.

Záleží však na tom, aby sa navzá-

predstavu,

frekvenciu,

Okrem toho realizuje aj in-

jom dohodli a Myslím dokázal vy-

tenzívne kurzy pre lektorov sloven-

hovieť ich požiadavkám. Viac info

Veronika Vojtechovská

Strana 9

Čo sa udialo?
Jazykovedná konferencia posunkového jazyka vo Varšave

2.6.,

Počas prvých dvoch júnových dní, čiže 1.-

ty (Nemecko), Bencie

sa

Woll

konala

jazykovedná

konferencia

z

Londýnskej

s názvom „Formálne a experimentálne pokroky

univerzity (Veľká Bri-

v teórii posunkového jazyka“ v metropole Poľska

tánia) a Ronnie Wil-

vo Varšave. Túto príležitosť som si nenechal ujsť,

bur z Purdueskej uni-

tak som sa na nej zúčastnil.

verzity z amerického
Než

Bencie Woll

začne-

Prvý zakladateľ a učiteľ školy v Poľsku

štátu Indiana.

me o konferencii,

Vypočuli sme očami,

prv si spomenie-

pre mňa podnetné, prednášky s rôznou tematikou po-

me niekoľko slov

sunkového

o organizátorovi

zastúpené odborník-

tejto akcie. Bolo

mi z Nemecka, Veľ-

ním

kej Británie, Španiel-

Oddelenie

posunkového

jazyka

ska, USA, Talianska,

jazyka, ktoré vzniklo 1.6.2010 a je zriadené pod

Francúzska, Islandu,

Fakultou poľských štúdií Varšavskej univerzity.

Brazílie,

Toto oddelenie vytvorilo pre výskum posunkového

Portugalska,

Holandska,
Stredná škola pre nepočujúcich

Ruska

jazyka a bol uskutočnený vo vzťahu k 3-ročnému
grantu v rokoch 2010-2013 s finančnou podporou

a domáceho

nadácie poľskej vedy. Oddelenie vedie 34-ročný jazy-

Na

kovedec a odborný asistent Pawel Rutkowski, PhD.,

zúčastnilo 300 účast-

ktorý pôsobí na

níkov

Katedre všeobec-

vrátane Slovenska.

nej

lingvistiky

Na
Chlapčenský internát

a porovnávacej
lingvistiky

Poľska.

konferencii
z 25

sa

štátov

konferencii,

sa-

mozrejme, nechýbali

vý-

traja tlmočníci medzi-

Ázie

národného posunkovania, tri tlmočníčky poľského po-

a baltských štúdií

sunkového jazyka a dva artikulační tlmočníci a tlmočníci

chodnej
na

Fakulte

poľ-

z hovoreného

Najstarší názov školy

ských štúdií Varšavskej

univerzity

jazyka

do

iného

hovoreného

jazyka

v kabínkach.
vo

Varšave.

Viac

informácií

Okrem konferencie som mal možnosť vidieť bu-

o oddelení posunkového jazyka si môžete pozrieť na

dovu materskej, zá-

www.plm.uw.edu.pl.

kladnej
Na

tejto

konferencii

strednej

školy pre žiakov so

ne-

sluchovým

postihnu-

chýbali ani výz-

tým vo Varšave, ktorá

namné osobnosti:

je najstaršou v Poľsku

nepočujúci profesor Christian Rathmann
Dievčenský internát

a

z

Ham-

Chlapčenský internát

a sídli na tom istom
mieste od roku 1827.

Bola založená v roku 1817. Viac sa dozviete z obrázkov.

burgskej univerziRoman Vojtechovský
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Čo sa udialo?
Kaviareň, kde sa rozpráva rukami

Prvýkrát na Slovensku, v Prievidzi, nájdeme kaviareň, kde sa rozpráva rukami. Dňa 23.4.
o 14.00 slávnostne otvorili kaviareň U šálky pod
vedením nepočujúcej Lucie Ďurkovičovej. Na slávnostnom otvorení
sa podujal svojim spevom aj Miro
Jaroš a jeho Bez siedmeho neba.
Kaviareň sa nachádza na
Ulici G. Švéniho 3 v Prievidzi. Kávu či drink si ľudia môžu objednať
pomocou 5 dotykových obrazoviek,

www.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/kaviaren-

na ktorých nájdete ponuku rôznych káv, či drinkov aj ktorej-hovori-aj-rukami.html
v posunkovom jazyku.

www.facebook.com (Miro Jaros - music)

Okrem Lucie pracujú ďalšie dve nepočujúce čašníčky.

Veronika Vojtechovská

Foto:

Kaviareň U šálky na internete
Chcete vidieť, ako si objednávajú ľudia v kaviarni U šálky, kde majiteľkou je nepočujúca Lucia Ďurkovičová? Kliknite na www.usalky.sk, kde okrem iného nájdete nápojový lístok v slovenskom posunkovom jazyku.

Veronika Vojtechovská

Každý dotyk poteší
Effeta stredisko

sv.

podujatie moderovali Roman Luknár a
nepočujúca Michaela Kosiecová. Tam

Františka Sale-

si

ského v spolu-

podporiť nepočujúcich odtlačkom

práci

ob-

rúk. Podujatie sa konalo v rámci

chodným cen-

prípravy 6. Medzinárodného festi-

trom MLYNY v

valu kultúry nepočujúcich, ktorý sa bude konať

Nitre

19. - 25. novembra 2012 v Nitre.

s

realizo-

vali podujatie priamo v obchodnom centre. Toto

mohla

verejnosť

symbolicky

Veronika Vojtechovská
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Čo sa udialo?

XX. festival záujmovo – umeleckej činnosti
V dňoch 3. – 6.5.2012 sa opäť zišli deti

Celkové hodnotenie škôl

a mládež s poruchou sluchu, aby v kolektíve ale-

Základné školy:

bo individuálne predviedli svoje umelecké zruč-

1. Spojená škola internátna, Hrdličkova, Bratisla-

nosti pred porotou. Tohtoročná súťaž záujmovo –

va (ďalej BA - Hrdličkova)

umeleckej činnosti bola jubilejná dvadsiata, be-

2. ZŠ pre žiakov so SP internátna, Lučenec (ďalej

nefičný koncert „Počuť srdcom“, sa konal v tom-

Lučenec)

to roku v poradí už 19-krát. Spomínaný benefičný

3. ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP internátna,

koncert bol aj významný tým, že Nadácia Vlada Kulíš-

Drotárska cesta, Bratislava (ďalej BA - Drotárska)

ka „Počuť srdcom“ odovzdala ďakovné ocenenia tým,

4. Spojená škola internátna Jána Vojtaššáka, Levoča

ktorí venovali veľa času na pomoc pri organizovaní

(ďalej Levoča)

festivalu, finančne ho podporili alebo preukázali prínos

5. ZŠ pre žiakov so SP internátna Viliama Gaňu, Krem-

pre vzdelávanie detí so sluchovým postihnutím. Počas

nica (ďalej ZŠ Kremnica)

benefičného koncertu vystúpili The Pastels, ktorý sa

6. Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov

venujú tanci rôznych štýlov. AXEL ARTIST Dance com-

(ďalej ZŠ Prešov)

pany poskytli divákom nádherný zážitok z oblasti tan-

7. Detský domov Maurícius, Kremnica (ďalej DD Krem-

ca, akrobacie a artistiky. Daniela a Marcello – Circo

nica)

Black and White predviedli akrobatické prvky so svo-

Stredné školy:

jim psom. Na benefičnom koncerte zaspieval aj Peter

1. SOŠ, OU a ŠI pre žiakov so SP, Koceľova, Bra-

Cmorík. Nestarnúci mím Milan Sládek opäť ukázal, že

tislava (ďalej BA – Koceľova)

patrí medzi najlepších predstaviteľov pantomimického

2. Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Pre-

žánru.

šov (ďalej SŠ Prešov)

Moderátorom

a moderátor

večera

bol

populárny

herec

Pavel

Bruchala.

Kremnica)

Počas súťaže
záujmovo – umeleckej

činnosti

viedli

deti

3. Detský domov Maurícius, Kremnica (ďalej DD
4. SOŠ, SPŠ, OŠ a Gymnázium pre žiakov so SP internátna, Kremnica (ďalej SŠ Kremnica)

predsvoje

Výsledky jednotlivých kategórií ZUČ 2012

umenie v pantomíme
veľkých a malých skupín, tanci, divadle a v kategórii:

Mladší (1.stupeň ZŠ)

rôzne. Každá kategória mala delenie: mladší žiaci,

Divadlo:

starší žiaci a mládež. Okrem toho sa udeľovali ceny

1. miesto - Stratená labuť (BA – Drotárska)

jednotlivcom za umelecký výkon a hlavné ceny v jed-

2. miesto - Tri prasiatka (BA - Hrdličkova)

notlivých kategóriách. V divadle Aréna sa uskutočnila

3. miesto - Mrázik (Levoča)

vernisáž výtvarných prác detí a mládež na tému „Náš
svet“.

Pantomíma- malé skupiny:
Počas hodnotenia festivalu každá kategória

Čestné uznanie - Zo života chrobáčikov (Lučenec)

mala svoje hodnotiace bodovanie a udeľovanie cien a.
Po súhrne všetkých kategórií sa spočítali body a celko-

Tanec:

vo sa hodnotili jednotlivé školy.

1. miesto - Húsky, húsky (BA - Hrdličkova)
2. miesto - Dáždnikový tanec (BA - Hrdličkova)
3. miesto - Mňam Bobik (BA - Drotárska)
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Rôzne:

Hlavná cena: V zajatí tanca (Levoča)

1. miesto - Jaj Zuzka Zuzička (Lučenec)
2. miesto - Kohútik jarabí (BA - Hrdličkova)

Individuálna
cena:

Hlavná cena: Zo života chrobáčikov (Lučenec)

Hradiský

Individuálna cena: Soňa Gáfriková

Mládež:

Matej

Divadlo:
Starší (2.stupeň ZŠ):

1. miesto - Štyri sestry (BA – Koceľova)

Divadlo:

2. miesto - Na hodine náboženstva (SŠ Prešov)

1. miesto - Metamorfózy (BA - Drotárska)

3. miesto - Slovensko má talent (DD Kremnica)

2. miesto - Som to ja (Lučenec)
3. miesto - Smutný strašiak (ZŠ Kremnica)

Pantomíma – malé skupiny:
1. miesto - Čarovný kufor (BA – Koceľova)

Pantomíma - malé skupiny:

2. miesto - Na turistike (SŠ Prešov)

1.miesto - Ping-pong (Lučenec)
2. miesto - Nečakané stretnutia (Levoča)

Pantomíma - veľké skupiny:

3. miesto - Rande (ZŠ Prešov)

1. miesto - Nepočujúci vo vojenskej akadémii (SŠ Prešov)

Pantomíma - veľké skupiny:

2. miesto - Cvičenie zumby (SŠ Kremnica)

Čestné uznanie - You are everythings (BA - Drotárska)

Moderný tanec:
1. miesto - Deaf Hip Hop (SŠ Prešov)

Tanec ľudový:
Čestné

uznanie

2. miesto - Hip Hop (DD Kremnica)
-

3. miesto – Lambada (BA – Koceľova)

Z Východnej dievčatá
(BA - Hrdličkova)

Čestné uznanie - Otvorím ťa dokorán (BA – Koceľova)

Tanec spoločenský:

Hlavná cena: Otvorím ťa dokorán (BA – Koceľova)

Čestné uznanie - Zamilovaný tanec (BA - Drotárska)
Individuálna cena: Romana Belajová
Tanec moderný:
1. miesto - V zajatí tanca (Levoča)
2. miesto - Deaf Hip Hop (ZŠ Kremnica)
3. miesto - Cigánsky plač (ZŠ Kremnica)
Rôzne:
1. miesto - Šaty (BA - Hrdličkova)
2. miesto - Stromy budú rásť (BA - Drotárska)
3. miesto - Stratený (BA - Drotárska)

Angela Hefty
Foto: Michal Hefty

Zaujímavosti
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Výstava diel Jakuba Schikanedera
Výstava diel maliara Jakuba Schikanede-

dioverzie v českom a anglickom jazyku obsahuje

ra od 20. apríla do 21. októbra 2012 bude vo Vald

malú obrazovku s tlmočníkom posunkového jazy-

-štejnskej jizdárni v Prahe. Zaujímavosťou však je

ka. Návštevníci si ju môžu zapožičať pri pokladni.

prístup k návštevníkom. Je k dispozícii multimediálny sprievodca výstavou. Prístroj okrem au-

Veronika Vojtechovská

Experiment s rukami
Dvojručnú prstovú abecedu zmeniť na jednoručnú prstovú abecedu zvládne každý, kto prstovú
abecedu ovláda. Ale zmeniť písanú abecedu veľkými písmenami na malé písmená rukami dokáže len málokto. Experiment, ktorý realizovala
Tien-Mi Liao, dokáže vyvolať úžas na tvári. Liao
skúma vzťahy medzi veľkými a malými písmenami a transformáciu medzi nimi. V tom experimente Liao nakreslila atramentom tvary na jednej alebo
na oboch rukách a manipulovala nimi. Odstránenie,
alebo prekresľovanie nebolo v experimente dovolené.
Pozrite

si

ukážky

na

www.behance.net/gallery/

Handmade-Type/3235741 a vyskúšajte si to sami.
Hra našich rúk, rúk nepočujúcich, je vždy krásna,
a preto si môžeme svoju krásu rúk niečím ešte skráš-

Z d r oj :

w w w . b e h a n c e . ne t / g a l l e r y / H a nd m a d e -

liť.

Type/3235741
Veronika Vojtechovská

Zaujímavá a príručná publikácia o posunkovom jazyku
V roku

2011

(ďalej len ČPJ) a 2. o literatúre v ČPJ.

Ústav českého jazyka
a teórie

Prvá časť o ČPJ tvorí 30 kapitol, vždy s rovna-

komunikácie,

kou štruktúrou: úvodný motivačný text v ČPJ; zoznam

čeština

nových slovíčok; gramatická časť, v ktorej je vyložený

v komunikácii nepoču-

jeden z gramatických javov objavujúci sa v úvodnom

júcich, na Filozofickej

texte; cvičenie na pochopenie a upevnenie znalostí vy-

fakulte Univerzity Kar-

braného gramatického javu.

odbor

lovej vydal DVD-ROM
s názvom

Druhá časť mapuje oblasť literárnych textov v

Multime-

ČPJ. Podrobnejšie sú vysvetlené literárne žánre, anek-

diální cvičebnice pro předmět Český znakový

dota, pieseň, storytelling a báseň v posunkových jazy-

jazyk. Je to fakt zaujímavá a príručná publikácia

koch.

o posunkovom jazyku, v ktorej aj laici si môžu niečo
dozvedieť o teórii posunkového jazyka.

Takáto podobná publikácia by padla vhod i na
Slovensku. Dočkáme sa?

Cvičebnica, čiže učebnica so cvičeniami, má
dve hlavné časti: 1. o českom posunkovom jazyku

Roman Vojtechovský
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Rozhovor s riaditeľkou Ľubicou Jägrovou
V minulom čísle sme vám priniesli informáciu

Asi začínam

o tom, že pani riaditeľka Základnej školy s materskou

veriť

školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na

proste dostala som

Drotárskej ceste v Bratislave pani Ľubica Jägrová

do vienka starostli-

bola nominovaná v Slovenke roka 2012 v kategórii

vosť o dieťa.

Vzdelávanie a podpora mladých talentov. Počas ga-

na

sudičky,

A ako

som

lavečera, ktorý sa konal 30. mája 2012 v histo-

sa

dostala

rickej budove Slovenského národného divadla v

k sluchovo

postih-

Bratislave, vyhlásili víťazky jednotlivých kate-

nutým? Môj strýko

górií a absolútnu víťazku Slovenky roka 2012.

bol riaditeľom školy

Za kategóriu Vzdelávanie a podpora mladých

pre sluchovo postih-

talentov si cenu prevzala pani Ľubica Jägrová.

nuté

deti

a pri

návšteve

v Levoči

Zdroj: feminity.zoznam.sk/g/858125/slovenka-roka
-2012-divadlo-patrilo-uspesnym-zenam?

ma

obrazok_id=323782

Zo srdca vám gratulujeme k získaniu ocenenia

vždy fascinovala reč rúk, tela, mimika, húževnatosť

Slovenka roka 2012 pre kategóriu vzdelávanie a

týchto ľudí. Koľko úsilia musia dokázať, aby sme pocho-

podpora mladých talentov. Najprv sa prosím v

pili ich myšlienky, ich trpezlivosť pri našom vysvetľovaní.

krátkosti predstavte našim čitateľom. Ako dlho

Smejem sa, keď dostanem otázku „ Koľko rokov pracu-

pôsobíte v škole? Ako dlho ste už riaditeľkou?

jete na škole?“ „Asi mám už i inventárne číslo.“ Po skon-

„Ďakujem. Od malička sa v mojom živote skloňuje

čení strednej pedagogickej školy som nastúpila ako vy-

dieťa, žiak, pedagogika, názor. .. Obaja moji rodičia

chovávateľka a popri zamestnaní som dokončila štúdium

pracovali

na vysokej škole.

v školstve.

Mamina

v materskej

škole

a otec na strednej škole, brat aj dve švagriné tiež

Najkrajšie asi je to, že dostanete krehký kvietok,

drali školské lavice až do svojho odchodu do dôchod-

ktorý

sa drží mamkinej sukne, nevie rozprávať. Vy sa

ku. Okrem toho v mojom početnom príbuzenstve bo-

stávate jeho rodičom, priateľom a učiteľom. Kvietok

lo veľa tiet a ujov pedagógov a iste si viete predstaviť

mocnie, dorastá, stavia sa na vlastné nohy a stále si na

rodinné stretnutia, o čom inom by sa rozprávalo ako

Vás nájde čas. Chtiac, nechtiac vytvárame jednu rodinu.

o vzdelávaní. To je jedna stránka mince.

Aby som odpovedala v číslach aj keď to zle pôsobí, od

Som štvrté dieťa v našej rodine. Veľakrát ma

roku 1975 pracujem s dvojročnou prestávkou (bola som

otec v rýchlosti volal“ Maroš, Stano, Dušan, či čosi,

s manželom v Líbyi a rok som pôsobila na inej škole)

poď sem!“. S otcom som mala krásny vzťah, vymýš-

a od roku 1996 deriem riaditeľskú stoličku.“

ľali sme kopec vecí, odôvodňoval mi svojsky niektoré
moje otázky. Napr. „kedy si kúpime auto?“ „Keď bu-

Ako ste sa dostali medzi nominované ženy v súťaži

dú mať také s peknými poťahmi“. Spoločne s otcom

Slovenka roka 2012? Čo všetko ste pre to museli

a jeho žiačkami som poznávala Slovensko. Raz sa ho

urobiť? „Ani neviem. Myslím si, že nomináciu navrhla

spýtali, prečo nemá auto, odpovedal:“ Chceli sme si

pani Silvia Gašparovičová manželka prezidenta SR po

kúpiť T- 603, ale nemali s peknými poťahmi.“ Dievča-

návšteve školy. Ako vlastne sa dostala prvá dáma k nám

tá mu neverili, on sa vynašiel

„Najkrajšie asi je to, že dostanete krehký kvietok,

do školy? Už dlhodobo pani

a poslal ich za mnou, jeho ktorý sa drží mamkinej sukne, nevie rozprávať. Vy Gašparovičová
odpoveď som potvrdila. Boli
to úžasné chvíle.

chodí

medzi

sa stávate jeho rodičom, priateľom a učiteľom.

sluchovo postihnuté deti do

Kvietok mocnie, dorastá, stavia sa na vlastné nohy

divadla Aréna, zastrešuje fes-

a stále si na Vás nájde čas.“

tival

ZUČ.

Tento

rok

jej

Rozhovor
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nadácia podporila našu školu interaktívnou tabuľou,

a kolegovia chrlia nápady, akoby sa dal vyriešiť, ponúk-

ktorú prišla slávnostne sama odovzdať.

No a deti

nu pomoc. Naša školička je malá, ale 10 tried je vyba-

a moji kolegovia vyčarili prekrásnu atmosféru. Deti

vených interaktívnymi tabuľami a mali by ste vidieť tú

volali pani Gašparovičovú do svojich tried, chceli sa

atmosféru, keď si pripravujeme prezentácie. To počuť

pochváliť

školička

otázky: “Bude to takto lepšie?“, „Nemáte niekto obrá-

„spieva“, o jej výzdobu sa starajú všetci. A asi vďaka

zok...?“ Niekedy si poviem, že mám toho dosť, ale ne-

svojimi

vedomosťami.

tomu vznikla nominácia. Preto

Naša
si

vedela by som si svoj život predstaviť

myslím, že soška patrí všetkým mo-

bez toho.“

jim kolegom, bez nich by moja práca
nemala zmysel.“

Kde sa teraz soška nachádza? Urobili
ste pre ňu nejaké výnimočné miesto?

Aký bol pocit, počuť svoje meno,

„Momentálne je ešte doma, ale už puto-

vstať a ísť na pódium prevziať

vala rukami mojich kolegov a aj deti,

sošku? „Perom neviem opísať svoj

pretože to je soška, ktorá patrí všetkým.

pocit, neverila som vlastným ušiam.

Bez mojich kolegov, bez detí, by som ju

V mojej kategórii bola nominovaná aj

nemohla získať.

iná Ľubica, ktorá sedela pri vyhlaso-

Ďakujem svojim kolegom za úžasnú tvo-

vaní výsledkov vedľa mňa. Keď za-

rivú atmosféru.

znelo „ Víťazkou ....Ľubica“ divila
som sa, že nevstáva. Až môj syn do

Ďakujem aj svojim učiteľom, ktorí vzbu-

Zdroj: www.facebook.com

mňa štuchol a vykríkol, prebrala som sa.“

dili vo mne lásku k učiteľstvu, odovzdali

mi všetko o tomto náročnom povolaní. Ďakujem Vám
moji bývalí žiaci, že som sa mnohému od Vás naučila.

Čo pre vás výhra v kategórii znamená? Čakali

Ďakujem Vám rodičia, ktorí veríte v našu prácu,

ste, že získate ocenenie? „Nie, vôbec som to neča-

nie v moju, ale v našu, lebo to nie som len ja, ale všetci

kala. A čo pre mňa znamená výhra? Silu na ďalšiu

ľudia v našej úžasnej škole, škole ktorá sa stáva i do-

prácu, novú výzvu a úsmev na tvárach detí a ich rodi-

movom. Čiže, kde bude soška? No predsa v ....“

čov. Deti Vám nedajú zostarnúť, musíte stále niečo
vymýšľať a tvoriť, aby ste si udržali ich pozornosť.
Detskú úprimnosť. Jasné moje povolanie sa opiera

Ďakujem za rozhovor a želám Vám mnoho síl a
elánu v najkrajšej a najťažšej práci.

o deti, no nie sú to iba deti, sú to moji kolegovia.
V našej škole je to ako v úli. Stačí predostrieť problém

Veronika Vojtechovská

Od kroník cez spomienky po súčasnosť...
Dňa 5. júna sa konala vernisáž výstavy s ná-

Výstava potrvá do 10.

zvom Od kroník cez spomienky po súčasnosť...

augusta 2012 v priestoroch Mú-

pri príležitosti 90. výročia vzniku prvej odbornej školy

zea špeciálneho školstva na Ná-

pre sluchovo postihnutých na Slovensku.

mestí

Vernisáž usporiadala Stredná odborná škola

Majstra

Pavla

28

v Levoči.

pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna v
Kremnici v spolupráci s Ústavom informácií a prognóz
školstva v Bratislave a Múzeom špeciálneho školstva
v Levoči.

Veronika Vojtechovská
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Objednať kebab môžeme aj v posunkovom jazyku

Mesto Veľký Krtíš sa teší

chýbal. Ja osobne toto orientálne

novootvorenému obchodu, kde si

jedlo zbožňujem a preto som sa roz-

ľudia môžu objednať chutný kebab.

hodol pre Kebab. Druhou výhodou

Novinkou je aj to, že sa môže ob-

je, že príprava nie je zložitá a verím,

jednať aj v posunkovom jazyku!

že Nepočujúci dokážu riadiť takúto

Rýchloobčerstvenie Kebab je chrá-

prevádzku.“

nenou dielňou pre ľudí s poruchou
sluchu a jediné svojho druhu na

Prezraď nám tajomstvo výborné-

Slovensku.

ho kebabu. „Kebab je vlastne mäso.

časom sa naučia aj pár posunkov.

Šarina, 20-ročný

Takže dobrý kebab musí obsahovať

To je pridaná hodnota nášho pro-

majiteľ Kebabu sa teší množstvu

kvalitné mäsko. To naše dovážame z

jektu.“

zákazníkov, ktorých neodradí ani

Viedne. Tam ho pripravujú

obsluha s poruchou sluchu.

Turci. Dovážame ho mraze-

Je to chránená dielňa ale-

né. A samozrejme aj všetky

bo firma? „Sme chránená

Pavel, pre-

ostatné suroviny musia byť

dielňa.

čo

bezchybnej kvality.“

mám

Pavel

si

sa

rozhodol

Som

živnostník

chránenú

dielňu

a
na

poradenstvo a k tomu mám ešte

podnikať v

Začiatok je vždy ťažký. Kto ti pri

prevádzku Kebabu a to je tiež chrá-

tejto oblas-

tom najviac pomohol? „Pomohla

nená dielňa.“

ti?

„Hlavne

mi celá rodina, najmä môj brat. A

som hľadal to, čo vo Veľkom Krtíši

ešte aj moji počujúci priatelia, ktorí

Pracuješ tam aj ty, alebo len

chýbalo. Veril som, že Kebab by sa

pracujú ako asistenti.“

riadiš? „Na začiatku som samozrej-

v Krtíši uživil.“

me robil všetko aj ja. Aby som svojKoľkých zamestnancov máš? Sú

mu biznisu dobre rozumel. V súčas-

Pokiaľ viem, s bratom sa venu-

to Nepočujúci? „Mám 4 zamestnan-

nosti prenechávam prácu na za-

ješ aj firme DeafBrothers, má

cov. Pracujú na dve zmeny, vždy

mestnancov a venujem sa riadeniu

niečo

spoločné

Deafbrothers

jeden

a zásobovaniu. V budúcnosti by

s DB Kebab? V čom? „Deaf Brot-

počujúci

som chcel otvoriť viac prevádzok a

hers sa venuje najmä dvom oblas-

a

pomôcť

tiam. Tlmočenie posunkového jazy-

Nepoču-

ka a poradenstvo. V oblasti pora-

júci.“

jeden

denstva spolupracujem s mojím

viacerým Nepočujúcim k

zamestnaniu.“
V čom je DB Kebab odlišný od

bratom. Poradenstvo je zamerané

Chodí k vám veľa zákazníkov?

ostatných Kebabov? „My veríme,

najmä na oblasť podnikania. DB

Neboja sa komunikácie s Nepo-

že ľudia radi podporia Nepočujúcich,

Kebab je náš prvý projekt. Veríme,

čujúcou obsluhou? Ako komuni-

ak budú mať s nimi príjemnú skúse-

že Nepočujúci sa dokážu presadiť

kujú?

zatiaľ

nosť. Verím, že ponúkame kvalitné

aj v podnikaní. Deaf Brothers sa im

dosť. Komunikácia vôbec nie je prob-

jedlo za super cenu a navyše u nás

snaží ukázať cestu a možnosti, kto-

lém. Počujúci asistenti pomáhajú pri

môžu zákazníci ochutnať aj kultúru

ré podnikanie prináša.“

komunikácii, ale verím, že zákazníci

Nepočujúcich a to im žiadny iný Ke-

sa naučia komunikovať aj bez nich.

bab na Slovensku neponúkne.“

„Zákazníkov

máme

Prečo práve kebab? „Ako som

Máme jednoduchý systém, ľudia mô-

spomínal, vo Veľkom Krtíši Kebab

žu ukazovať na obrázky a veríme, že

Veronika Vojtechovská
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Filmy s tematikou nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí

Silence (Južná Kórea, 2011)
Mladý učiteľ nastupuje na nové miesto v škole pre deti s poruchou sluchu. Tam však
zistí, že niečo nie je v poriadku a postupne odhalí, že riaditeľ školy a učitelia sexuálne zneužívajú deti. Snaží sa spolu s aktivistkou za ľudské práva dosiahnuť spravodlivému trestu vinníkov. Nie je to jednoduché, lebo korupcia je všade. Film je podľa skutočnej udalosti.
www.csfd.cz/film/312928-dogani/

Láska a tanec (USA, 2009)
Učiteľ angličtiny Jack je nedoslýchavý, sa stretne s očarujúcou tanečnicou Jessicou
a jeho život zrazu začína mať zmysel. Obaja sa snažia získať nielen srdce toho druhého, ale
spoločne aj titul na svetovom šampionáte v tanci swing.
www.csfd.cz/film/237249-laska-a-tanec/

Kosti VI. (21. časť) – Náznaky v tichu
Na ulici sa nájde neznáme nepočujúce 15-ročné dievča, ktoré vyzerá
ako nadrogované. Vôbec nekomunikuje, pretože je nepočujúca. Je celá od krvi
zašpinená, drží v ruke nôž. Vyzerá to tak, akoby spáchala vraždu. Ale tím musí nájsť chýbajúcu mŕtvolu. Pritom niekto sa len chcel vyhnúť trestu za vraždu
a obviniť nepočujúce dievča.
www.joj.sk/kosti/kosti-epizody/2012-01-11-kosti-vi-hd.html

Hrôza na predmestí (USA, 1997)
Ide o zajatie rukojemníčok v dome kardiochirurga. Jeho žena bola v
nesprávnom čase na nesprávnom mieste, keď ju napadli. Vošli do domu, kde
bola ich dcéra s kamarátkami. Polícia obkľúčila dom. Autom priviezla opatrovateľka syna. Ten sa rozutekal a nereagoval na výkriky policajtov, aby zastal. Ale
podarilo sa ho zachytiť jednému z nich. V tom v posunkoch povedal, že je to
jeho dom a v ňom býva. Potom sa ešte sestre podarilo na príkaz odbehnúť na obväzy, ale ona to využila a cez
okno posunkovala situáciu vo vnútri. Brat im potom všetko povedal, kto sú, koľko ich je, ako sa volajú zranení a
pod. (pozn. článok k tomu filmu nám ochotne zaslala Lucia Novodomcová z Nevoľného pri Kremnici).
Holoubci (Česká republika, 2012)
V Čechách bol natočený film, ktorý je prvý svojho druhu. Počujúca
režisérka Zuzana Dubová obsadila do filmu nepočujúce deti, ktoré ani nemajú
žiadnu hereckú školu. Sú to deti z materskej a základnej školy pre sluchovo
postihnutých žiakov v Brne. Vo filme sa hovorí posunkami. Je to príbeh dvoch
kamarátov a ich dobrodružstvách vo veľkom meste. Volajú sa Laura a David.
Davidovi sa nepáči, že by sa mal s rodičmi presťahovať do iného mesta. Preto
so svojou kamarátkou Laurou utečie z domu.
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Dom snov (USA, 2003)
Ide o reláciu, kde rodina, ktorá to naozaj veľmi potrebuje, sa dočká prekvapujúco rýchlej rekonštrukcie svojho príbytku.
Šéf tímu návrhárov, architektov a štylistov vyberie rodinu, ktorá nutne
potrebuje obnovu domu a ktorá prežila zaujímavý, často však smutný či nešťastný
životný príbeh. Keď tím odborníkov dorazí na miesto, odošle rodinku na sedemdňovú luxusnú dovolenku a práce na jej dome sa začínajú. Odborníci vytvoria architektonický návrh a interiérový návrh domu vrátane riešenia pre záhradu a okolité pozemky. Potom prizvú
stavbyvedúceho so stovkou šikovných pracantov. Remeselnícke a stavebné práce, ktoré by za normálnych okolností trvali aj celý polrok, robotníci jednoducho stihnú vykonať za sedem dní!
V televízii JOJ, ktorá túto reláciu vysiela, sme mohli dňa 29.a 30.3. vidieť nepočujúcu rodinu, ktorá má
dvoch počujúcich synov, pričom jeden je nevidiaci. Počas rekonštrukcie domu nezabudli na bezbariérový prístup
pre nepočujúcich (svetelná signalizácia) a nevidiacich (Braillovo písmo vo forme neviditeľných nálepiek na rôznych miestach, napr. zrkadlo). Na záver hodnotila podmienky vhodné pre nepočujúcich nepočujúca herečka Marlee Matlin.
www.joj.sk/dom-snov/dom-snov-o-relacii.html
Veronika Vojtechovská

Skryté titulky na Jednotke a Dvojke Slovenskej televízie
Na

Jednotke

dávajú

so

rečka Marlee Matlin.

skrytými titulkami každý štvrtok
reality

show

zápasy

v rámci

vo sledovať zápasy s titulkami.

9.A.

majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré

Vedeli ste, že môžete na

A následne 5 proti 5 špeciál so

sa vysielali naživo, dávali so skrytý-

Dvojke sledovať večerné správy

skrytými titulkami.

mi titulkami! Bolo úžasné sledovať

nielen s tlmočníkom posunkové-

zápasy, čítať komentáre a fandiť na-

ho jazyka, ale zároveň pustiť

seriál

šim úžasným Slovákom, ktorí sa do-

skryté titulky?

Sudkyňa Amy so skrytými titulka-

stali do finále s Ruskom a získali

mi od 16.5. a 18.5. v siedmej časti

striebro!

Na
dňajších

Trieda

Hokejové

rópy vo futbale sme si mohli naži-

Jednotke

hodinách

v dopolu-

dávajú

tohto seriálu hrala nepočujúca he-

Máme sa na čo pozerať!

V rámci majstrovstiev Eu-

Veronika Vojtechovská

Oslavy dňa Nepočujúcich
Pri príležitosti Medzinárodného dňa Nepočujúcich v septembri sa budú konať oslavy.
V dňoch 14. - 15.9. sa budú konať oslavy

Medzinárodného

dňa

Nepočujúcich

Slovenska a spoločenská zábava.(www.skntrencin.wbl.sk,
www.miss.weblahko.sk)
V dňoch 21. – 22.9. sa bude konať 4. ročník
Slovenského

dňa

Nepočujúcich

v

Prievidzi

v Trenčíne. Pri tejto príležitosti môžete sledovať

(www.pdsn.sk). V Prievidzi sa budú konať športové turna-

divadelné predstavenie Rómeo a Zuzana, zúčastniť

je: bedminton, tenis, stolný tenis, futbal, futsal, volejbal,

sa besedy a súťažno-zábavného večera. Budú sa

bowling (môže sa súťažiť aj v piatok), šípky, rybárske pre-

konať aj športové turnaje Považan cup: bowling,

teky, nohejbal, šach. Bude aj Tichý pochod, ale aj zábava

florbal, horský beh, plážový volejbal, šípky, tenis.

a celoslovenský ples Nepočujúcich.

Kto sa športu venovať nebude, môže sa zúčastniť
seminára. A večer sa bude konať Miss Nepočujúca

Sledujte ich webové stránky!
Veronika Vojtechovská
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Z Rady vlády

Správa o zasadnutí Telekomunikačného úradu o elektronických komunikáciách
Hlavnou témou zasadnutia telekomunikačného úradu z 8. a 15. júna 2012 bolo vyhodnotenie pripomienkového konania verejnej konzultácie o uložení povinnosti poskytovať v rámci univerzálnej služby čiastkovú
službu podľa § 50 od. 2 písm. f) zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komunikáciách. Účastníkmi zasadnutia
bolo 7 – 8 pracovníkov z telekomunikačného úradu, 2 pracovníci zo spoločnosti Slovak Telekom, Michal Hefty –
zástupca skupiny organizácií osôb so sluchovým postihnutím, Branislav Mamojka – predseda rady občanov so
zdravotným postihnutím.
Pán Kamil Mikulášek (riaditeľ odboru technickej regulácie) pripomienkoval návrhy a úpravy cien pri zabezpečení hardvéru a univerzálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím zamerané hlavne na zrakové
a sluchové postihnutie, ktoré nemali také rovnocenné dostupnosti z hľadiska cien a služby ako ostatné služby pre
občanov.
Pán Mamojka a pán Hefty pripomenuli, že spoločnosť Slovak Telekom ponúka dobré služby pre občanov
so zrakovým a sluchovým postihnutím, ale mediálne informácie neboli efektívne skôr veľmi skryté. Napríklad pri
vyhľadávaní na webovej stránke

Slovak Telekom tieto informácie sú dosť nepriehľadné, a nie je možné nájsť

priame odkazy pre občanov so zrakovým či sluchovým postihnutím.
Ďalej pán Hefty pripomienkoval operátorskú službu pre užívateľov so sluchovým postihnutím, podľa neho
mediálna propagácia v prípade písacieho telefónu je slabá. Občania so sluchovým postihnutím nemajú prehľadné
informácie a nevedia o tom, akým spôsobom sa používa operátorská služba pre občanov so sluchovým postihnutím pri používaní písacích telefónov.
Ďalšou pripomienkou bol názor pána Mikuláška pri upravovaní cien hardvérov a softvérov pre občanov so
zrakovým a sluchovým postihnutím, aby ceny týchto služieb boli rovnocenné so službami pre verejnosť. Pracovníci spoločnosti Slovak Telekom sa snažili vyjsť ústretovo pri upravovaní cien, ale nechceli dať veľmi výhodné ceny
na mobilné telefóny, pretože podľa nich tieto sú uvedené ako kompenzačné pomôcky a občania so sluchovým
postihnutím môžu žiadať od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pán Hefty pripomenul, že sa mobilné
telefóny už zrušili ako kompenzačné pomôcky.
Pri dlhom zasadnutí nakoniec sa prítomní dohodli, že Pán Mamojka pre občanov so zrakovým postihnutím
a pán Hefty pre občanov so sluchovým postihnutím budú s firmou Slovak Telekom individuálne riešiť úpravy ohľadom štandardných cien a univerzálnych služieb.
Na záver zasadnutia pán Mikulášek poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Michal Hefty
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Minislovník

Posunky štátov, hlavných a známych miest
Vo Francúzsku si pozrieme na mestá.

Paríž (posunok sa používa
na Slovensku)

Paríž

Lille (opakované kmitanie ukazovákom)

Lyon

Bordeaux

Lyon

Marseille

Vlajka: www.mapsofworld.com, posunky z CD: Signs for Countries in Europe & Beyond. [CD-ROM]. EFSLI, 2008.
Veronika Vojtechovská, Roman Vojtechovský, Ľudmila Baťová

