
cich (Trenčín) a Slo-

venský deň Nepočujú-

cich (Prievidza). Podu-

jatia sa konali cez ví-

kendy za sebou. Kde 

sa budú konať o rok? 

Dozviete sa na ďalšej 

stránke tohto čísla 

Myslímoviniek. 

 Program bude 

naďalej bohatý. V no-

vembri na nás čaká 6.  

Medzinárodný festival 

kultúry Nepočujúcich   

v Nitre.  

 Teší nás, že 

Divadlo Aréna chce 

naďalej poskytnúť Ne-

 Leto je už     

za nami, verím, že ste 

si ho naplno užili. Aj    

vo svete Nepočujúcich 

bolo podujatí dosť. Na-

príklad Deafclub uspo-

riadal párty nielen        

na začiatku, ale           

i na konci leta.  

 A keď prišiel 

september, Nepočujúci 

sa isto tešili na svoj 

sviatok, a to Medziná-

rodný deň Nepočujú-

cich. Na Slovensku     

sa konali dve podujatia 

pod názvom Medziná-

rodný deň Nepočujú-

počujúcim divákom 

kultúrne predstavenie, 

zážitky a to prostred-

n í c t vom t i t u l kov         

na divadelných pred-

staveniach. Milo nás 

prekvapil aj prístup 

Slovenského národné-

ho divadla, ktorý chce 

vyjsť v ústrety Nepo-

čujúcim a aj oni chcú 

poskytnúť predstavenia 

s titulkami.  

 Milí nepočujúci, 

neváhajte, nájdite si 

voľný čas, navštívte 

divadelné predstavenia 

a majte kultúrny a es-

tetický zážitok! 

Ve-

Milí priatelia!  
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mesiacoch?“. Jeho cieľom bolo 

oboznámiť zúčastnených o práce 

a situácií organizácií, ktoré pracujú 

v prospech občanov so sluchovým 

postihnutím. Taktiež nás informoval, 

koľko občianskych združení je regis-

trovaných na Slovensku a koľko pra-

cuje pre oblasť športu, sociálnych 

služieb, kultúry a vzdelávania. Pred-

stavil činnosť občianskeho združenia 

Myslím – centrum kultúry Nepočujú-

cich, informoval, aké publikácie vyšli 

z „dielne“ Myslím-u. Oboznámil prí-

tomných, že si všetky dôležité infor-

mácie, novinky, publikácie, kon-

takty na tlmočnícku službu, zá-

kladné a špecializované sociálne 

poradenstvo môžu pozrieť na 

i n t e r n e t o v e j  s t r á n k e 

www.nepocujuci.sk  

 Na záver nás oboznámil 

niektorými službami krajského 

centra. Poďakovanie patrí jeho 

snahe predniesť informácie aj 

o sociálnych službách, síce to ne-

bola jeho zvolená téma. 

 Taktiež dúfame, že sa v 

budúcnosti budú organizovať od-

borné semináre, ktoré zodpoveda-

jú aktuálnym potrebám osôb so 

sluchovým postihnutím a bude to 

uskutočniteľné z hľadiska témy, 

odborníkov a časového faktoru. 

 

Angela Hefty 

 Počas osláv Me-

dzinárodného dňa Nepo-

čujúcich  dňa 14.9.2012 

sa mal konať  seminár 

o sociálnych službách. 

Keď sme však prišli na 

prednášku, vtedy nás infor-

movali, že pozvaní predná-

šatelia na prednášku neprídu. 

 Z tohto dôvodu sa nako-

niec konala len prednáška Pa-

edDr. Romana Vojtechovského 

na tému „Čo sa udialo v komu-

nite Nepočujúcich v uplynulých 
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Seminár na MDN 2012 

Posledný septembrový týž-

deň podľa poslednej septembrovej 

nedele bol náš sviatok, Medziná-

rodný týždeň Nepočujúcich. Or-

ganizátori z trenčianskej komunity 

Nepočujúcich na tento sviatok, ve-

ru, nezabudli a pripravili pre celo-

slovenskú komunitu Nepočujúcich 

i pre verejnosť dvojdňovú akciu 14.

-15.9.2012 v Trenčíne. Hlavným 

organizátorom tejto akcie bol Cen-

trum Nepočujúcich ANEPS 

v Trenčíne. 

Prvý deň, v piatok sa usku-

točnili tieto aktivity: seminár, 

o ktorom sa môžete dočítať v inom 

článku, divadelné predstavenie 

pantomimickej komédie o Rómeovi 

a Zuzane od občianskeho združe-

n i a  D i va d l o  T i c hé  i s k r y 

a vedomostná súťaž. 

Druhý deň, v sobotu bolo 

prichystané pre športovcov i ne-

športovcov prichystané športové 

súťaže v horskom behu, vo florba-

le, v tenise, v plážovom volejbale, 

v bowlingu a šípkach. Po nich sa 

konala veľkolepá, vrcholová akcia – 

súťaž Miss Nepočujúca Sloven-

sko 2012. 

 Súťaž Miss Nepočujúca Slo-

vensko 2012 sa konala na krásnom 

mieste v Piano Club v Trenčíne. 

V tomto klube sa predstavilo 12 

krásnych Nepočujúcich dievčat ro-

ka 2012: 24-ročná Katarína Ba-

bálová z Trenčína, 25-ročná Mária 

Alabánová z Rimavskej Soboty, 

22-ročná Lucia Koštialová 

z Bratislavy, 21-ročná Nikola Sle-

záková z Bratislavy, 23-ročná Da-

na Kalická z Brezna, 21-ročná 

Barbora Huťková z Turian, 21-

ročná Andrea Sabová z Košíc, 22-

ročná Michaela Celengová 

z Liptovského Mikuláša, 19-ročná 

Ivana Horváthová zo Zavaru pri 

Trnave, 25-ročná Ivana Hrušková 

zo Čadce, 22-ročná Katarína Gaj-

došová z Trenčína a 19-ročná Eri-

ka Ďuricová z Prešova. 

Medzinárodný deň Nepočujúcich v Trenčíne 

MDN 

http://www.nepocujuci.sk
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Nádherné dievčatá sa najprv predstavili 

v oblečení módy jesennej kolekcie roku 2012 značky 

Mia, potom sme ich mohli vidieť v úžasných plav-

kách. Vo voľnej disciplíne najčastejšie mali tanečnú 

choreografiu a na záver sa predstavili vo večerných 

šatách. 

Nechýbali ani rôzne kultúrne vystúpenia 

v podaní tanečníkov Michaely Kosiecovej a Euclidesa 

Orlanda Taba Bernarda s prezývkou Edyho, tanečníka 

Edyho s 12 dievčatami zo súťaže Miss, tanečníka Da-

libora Gajdoša, mímov Michaely Kosiecovej a Daniely 

Hyklovej. 

Súťaž Miss Nepočujúca Slovensko 2012 sa 

nemôže zaobísť bez porotcov, tvorili ich Anna Barta-

lová, prezidentka ANEPS, Alžbeta Kiššová, mana-

žérka LR Health & Beauty Systems, Juraj Droba, 

poslanec Národnej rady SR, Josef Uhlíř, prezident 

súťaže Miss Nepočujúca sveta a Miss Nepočujúca Eu-

rópy, a Tomáš Prekop, riaditeľ súťaže Miss Nepoču-

júca Slovensko 2012. 

Výsledky sú tu. Diváci, ktorí sa zúčastnili súťaži, 

si vybrali za Miss sympatiu Nepočujúcu 2012 Eriku 

Ďuricovú. Piati porotcovia si vybrali za II. vicemiss 

Nepočujúcu Slovenska Nikolu Slezákovú, za I. vi-

cemiss Nepočujúcu Slovenska Michaelu Celengovú 

a titul Miss Nepočujúca Slovensko 2012 patrila naj-

krajšej Erike Ďuricovej. Gratulujeme! 

Všetky nádherné dievčatá dostali veľmi krásne 

darčeky od sponzorov, ktorým tiež patrí vrelá vďaka. 

Celú súťaž moderoval Roman Vojtechovský 

v slovenskom posunkovom jazyku a do slovenčiny tlmo-

čili Lucia Novodomcová a Ester Sztrancsíková. Sú-

ťaž Miss Nepočujúca 2012 zatvárala svoje dvere a po nej 

sa plesala spoločenská zábava až do rána. Uvidíme sa 

o rok v Žiline! 

Foto: František Urban 

Roman Vojtechovský  

O týždeň po Trenčianskom 

podujatí sa opäť uskutočnil Sloven-

s k ý  d e ň  N e p o č u j ú c i c h 

v Prievidzi v dňoch 21.-22.9. 

Konal sa aj pri príležitosti 60. výro-

čia organizovanej činnosti Nepoču-

júcich v Prievidzi. Hlavným organi-

zátorom tejto akcie bol Prievidz-

ský spolok nepočujúcich. 

V piatok do obeda vyšší 

predstavitelia z komunity Nepočujú-

cich sa stretli s predstaviteľmi 

mesta na pôde Mestského úradu 

v Prievidzi. Večer členovia komuni-

ty Nepočujúcich si medzi sebou 

voľne podebatovali v klubovni 

a ochutnali si výborný guláš. 

Ako tradične v sobotu od 

rána nechýbali športové súťaže: 

bowling, futsal, futbal, volejbal, 

tenis, šach, šípky, stolný tenis 

a rybárske preteky. Potom o piatej 

sa konal Tichý pochod, ktorý uká-

zal verejnosti aj štátnym orgánom, 

že medzi nami žijú aj občania 

s poruchou sluchu. Večer ponúkala 

členom komunity Nepočujúcich 

Slovenský deň Nepočujúcich v Prievidzi 



zykom a naučiť im jeho základy. Tento kurz je užitočný 

pre tých, ktorí chcú „okoštovať“ tento jazyk a zároveň 

užitočne stráviť jeden týždeň letného obdobia. 

Kurzy prebiehali v nasledovných termínoch:  

16.7. – 20.7. 2012 v počte 5 osôb, 20.8. – 

Počas letného obdobia prebiehali v priestoroch 

občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Ne-

počujúcich intenzívne kurzy slovenského posun-

kového jazyka. Zámerom intenzívnych kurzov je 

oboznámiť záujemcov so slovenským posunkovým ja-
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DVD: Rozprávanie príbehov - storytelling a poézia v slovenskom posunkovom 

 Z dielne občianskeho zdru-

ženia Myslím – centrum kultúry Ne-

počujúcich vyšla opäť nová publiká-

cia: „Rozprávanie príbehov -

storytelling a poézia v 

(slovenskom) posunkovom ja-

zyku. Obsahuje výsledok súťaže 

z roku 2011: 10 najlepších príbe-

hov a 1 vybratej poézie v 

(slovenskom) posunkovom ja-

zyku. 

 V názve spomenutý story-

telling je  rozprávanie príbehu 

v (slovenskom) posunkovom jazy-

ku, vlastný príbeh Nepočujúceho, 

kde hrá dôležitú úlohu aj mimika 

a pohyb hornej časti tela, pritom 

prejavuje emócie pre adresátov ko-

munikácie.  

O poézii nachádzajúcej sa 

na DVD môžeme zas povedať, že 

na slovenskej pôde sa zaznamená-

vanie poézie v slovenskom posun-

kovom jazyku objavuje prvýkrát.  

 DVD vzniklo pre posilnenie 

komunity a identity Nepočujúcich, 

ale aj pre tých počujúcich, ktorí 

poznajú alebo chcú spoznať svet 

a kultúru Nepočujúcich. DVD je 

zároveň dobrou pomôckou aj pre 

tých, ktorí sú už používateľmi slo-

venského posunkového jazyka, 

tlmočníkmi slovenského posunko-

vého jazyka, alebo uvažujú 

o povolaní tlmočníka slovenského 

posunkového jazyka, pretože im 

tieto príbehy pomôžu v osvojení si 

a porozumení posunkového jazyka. 

DVD je možné zakúpiť cez 

e-shop občianskeho združenia Mys-

lím – centrum kultúry Nepočujú-

cich. 

Michal Hefty 

SDN/Myslím 

spoločenskú zábavu 

v Dome kultúry.  

 Počas spolo-

čenskej zábavy bola 

i gratulácia zaslúži-

lým funkcionárom, 

ktorým sa poďakovali za celoživotnú dobrovoľnú prá-

cu za rozvoj starostlivosti o nepočujúcich na Sloven-

sku. K zaslúžilým funkcionárom patria: Ladislav 

Svíčka z Hlohovca, Anton Sagula zo Spišskej Novej 

Vsi, Monika Balogová z Košíc, Jindrich Tencer 

z Bratislavy, Dušan Skokánek zo Žiaru nad Hro-

nom, Štefan Streďanský z Topoľčian, Štefan Pažin 

z Prešova, Bohumil Kotlaba z Trenčína, Štefan 

Sztrancsík zo Žiliny, Stanislav Čulen z Bratislavy 

a k zaslúžilým domácim funkcionárom z Prievidze: 

Mária Rybáriková, Miroslav Zeisel a Milan Marti-

nák. 

Z kultúrneho programu mohli mať členovia ko-

munity Nepočujúcich kultúrny zážitok, videli vystúpenia 

tanečného štúdia XOANA, tanečnej skupiny Break-

fans, ktorá sa dostala do semifinále Slovensko má ta-

lent v roku 2008, a tanečníka Dalibora Gajdoša, zná-

meho ako Dallo. 

 Pred polnocou vyhlásili, že o rok Slovenský 

deň nepočujúcich sa bude konať v Dunajskej Stre-

de. Dovidenia, o rok v Dunajskej Strede. 

 

Foto: František Urban 

 

 Roman Vojtechovský 

Intenzívne kurzy  a konverzačné kurzy slovenského posunkového jazyka 
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 Takto znelo heslo kampane Neslýchaných 

festivalov od spoločnosti Kofola. Aké odtlačky sa 

počítali? Odtlačky koho? No predsa namaľované ruky 

otláčané na plátne, častí tela, tričku, nohaviciach ľu-

dí, ktorí sa zapojili do aktivít pred stanom Kofoly. 

„Neslýchané“ stany Kofoly boli umiestnené na rôznych 

festivaloch v Českej a Slovenskej republike.  

 Na Slovensku to boli festivaly Senecké leto, 

v Senci (16.6.2012), Bažant Pohoda, v Trenčíne (5.

-7.7.2012), Grape festival, v Piešťanoch, (10. - 

11.8.2012), Slížovica v Nitre (1.9.2012). 

 A aké aktivity prebiehali v stane Kofola? Kto to 

robil? Informácie a reportáže o Neslýchaných festivaloch 

Vám prinesieme v špeciálnom čísle Myslímoviniek, ktoré 

uverejníme  koncom septembra 2012 na stránke 

www.myslim.sk. 

 

Angela Hefty 

Každý odtlačok sa počíta 

 V období od 1. októbra 2011 do 31. júla 

2012 sa v priestoroch OZ Myslím konala rušná práca. 

Aký bol dôvod tohto rozruchu? Uskutočnili sa prekla-

dy najdôležitejších zákonov, ktoré sa týkajú 

osôb so sluchovým postihnutím do slovenského 

posunkového jazyka. Cieľom bolo aby aj používate-

lia slovenského posunkového jazyka porozumeli záko-

nom, ktoré sú v čistej textovej verzii ťažko zrozumi-

teľné.   

Realizovať takýto preklad nebolo vôbec jedno-

duché. Zákony patria k najťažším prekladom 

a vyžaduje si dôkladnú spoluprácu zainteresovaných 

k správnemu prekladu daného zákona. Preklady si 

môže te  po z r i e ť  na  webove j  s t r ánke 

www.nepocujuci.sk pod okienkom občianske práva. 

 Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore 

projektu „Práva osôb so sluchovým postihnutím“ od Úra-

du vlády SR. 

 

Angela Hefty 

Preklad zákonov do slovenského posunkového jazyka 

 Na intenzívne kurzy záujemcovia sa prihlásili 

cez portál www.zamenej.sk. Túto webovú stránku pre-

vádzkuje spoločnosť FSK s.r.o., ktorá nás podporila a 

propagovala touto formou bez nároku na  províziu. 

Touto cestou preto ďakujeme aj  spoločnosti FSK 

s.r.o. 

Michal Hefty 

24.8.2012 v počte 5 osôb a 10.9. – 14.9.2012 

v počte 6 osôb. 

 Po skončení kurzu, záujemcovia vždy dostali 

malú anketu, aby vyjadrili svoju spokojnosť ohľadom 

kurzu. Záujemcovia vyjadrili veľkú spokojnosť, 

a poznamenali, že školiace obdobie bolo pre nich krát-

ke, aby sa naučili hlbšie slovenský posunkový jazyk. 

 Konverzačný kurz bol iba v termíne: 10.9. 

– 14.9.2012 v počte 1 osoby. 

http://www.myslim.sk
http://www.nepocujuci.sk


Miss Deaf World 2012 sa stala 

20-ročná Karin Keuterová 

z Nemecka.  

Titul 1.vicemiss  získala Maria 

Sakvarelašviliová z Gruzínska. 

Korunku 2. vicemiss dostala  Ma-

riana Laceviuková z Ukrajiny 

(zároveň získala titul Miss Deaf 

Europe). 

 Miss sympatia bola Adie-

liia Corovičová z Čiernej Hory. 

 

 

Foto: internet 

Veronika Vojtechovská 

V Prahe 7. júla sa konal 

12. ročník medzinárodnej sú-

ťaže Miss Deaf World and Eu-

rope. Súťaži sa zúčastnilo 48 

krások z celého sveta. Okrem 

promenády vo večerných šatách, 

či v plavkách, dievčatá predviedli 

svoje talenty vo voľnej disciplíne. 

Najčastejšou disciplínou bol ta-

nec. Slovensko reprezentovala 

Miss Nepočujúca Slovenska 

2011 Michaela Kostelanská. 

Odborná porota v zložení 24 ľudí 

to mala ťažké, keďže dievčatá boli naozaj krásne. Na-

koniec porota sa rozhodla takto: 
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65. výročie Športového klubu Štart Nepočujúci 1947 Bratislava 

Dňa 23. júna sa konali dve 

akcie: minifutbalový turnaj a 

turnaj v plážovom volejbale pre 

Nepočujúcich na športovom are-

áli pri Trnavskej ceste v Brati-

slave spojené s oslavou 65. vý-

ročia občianskeho združenia 

Športového klubu Štart Nepoču-

júci 1947 Bratislava.  

 Toto občianske združenie 

(ďalej len OZ) vzniklo v roku 1947 

ako druhé najstaršie športové OZ 

Nepočujúcich na Slovensku. Prvé 

OZ vzniklo v Topoľčanoch, ktoré 

onedlho zaniklo. Športové OZ 

v Bratislave sa niekoľkokrát preme-

novalo. Najprv sa nazvalo Telový-

chovná jednota Sokol hluchonemí 

Bratislava, neskôr Telovýchovná 

jednota Slovan nepočujúci Bratisla-

va, potom Telovýchovná jednota 

Zväzu invalidov Slovan nepočujúci 

Bratislava. V roku 1994 sa zmenil 

názov na Športový klub Nepočujúci 

Bratislava a v roku 2011 sa znovu 

premenoval na Športový klub Štart 

Nepočujúci 1947 Bratislava. Toto 

OZ vzniklo zlúčením dvoch športo-

vých klubov FK Štart Bratislava a 

ŠK Nepočujúci Bratislava v roku 

2011. 

Okrem športových podujatí 

nechýbala výstava dresov, pohá-

rov, diplomov, lôpt a tabiel Ne-

počujúcich športovcov od vzniku 

OZ a po súčasnosť. Viac si môžete 

pozrieť na fotografie a zaspomínať 

si na krásne okamihy tohto OZ. 

Pevne veríme, že sa opäť stretne-

me na ďalších jubileách. 

 

 

Roman Vojtechovský  

Čo sa udialo? 

Miss Deaf World 2012 

Zľava: 1.vicemiss, Miss Deaf World, 

2.vicemiss, Miss Sympatia  
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 Dňa 23. júna sa konal Deafclub párty pri 

príležitosti 2. výročia založenia komunitného 

internetového portálu Deafclub. Oslava sa ko-

nala na lodi Rivers Club na vlnách Dunaja 

v Bratislave. Párty mala úspech. Položili sme 

pár otázok hlavnému organizátorovi nepočujú-

cemu Tomášovi Mateovičovi, ktorý stál pri zro-

de internetového portálu Deafclub.  

 

Gratulujeme Ti k 2. narodeninám Deafclubu. Čo 

bolo cieľom tohto založenia? „Cieľom založenia 

Deafclubu je zlepšenie života komunity nepočujúcich 

a nedoslýchavých, poskytovanie výbornej zabávy, 

programu a stretávanie sa s priateľmi.“ 

 

Keby si mal povedať, čo je to Deafclub, čo by si 

povedal? „Deaf Club je komunitný internetový portál 

pre nepočujúcich, nedoslýchavých aj pre počujúcich. 

Vznikol v júni 2010 a je určený užívateľom vo veku od 

15 do 90 rokov. Najväčšiu skupinu užívateľov portálu 

tvorí veková skupina okolo 25 rokov. Sú to mladí, 

úspešní, pracujúci ľudia, 

ktorí sa radi zabávajú a 

stretávajú s priateľmi. Portál 

prináša každý týždeň nové 

fotografie z celej SR a ČR.  

Celá redakcia Myslímoviniek sa teší historickému zlatu  

a pripája sa ku gratulácii !!! 

V dňoch 14. až 21. júla 2012 sa v kanad-

skom Toronte konajú Majstrovstvá sveta nepo-

čujúcich v atletike (World Deaf Athletics Cham-

pionships 2012). 

Podujatie bolo slávnostne otvorené 14. júla v 

Toronto Elgin Theatre za účasti 34 krajín sveta. 

Úvodný program patril prevažne nepočujúcim umel-

com, ktorí sa paradoxne pri svojich vystúpeniach ne-

zaobišli bez hudobného sprievodu. Hviezdou večera 

sa stala kanadská speváčka v štýle R&B Kreesha Tur-

ner, ktorá predviedla bravúrny výkon.  

Svoj výkon chystala aj pre slovenských Kana-

ďanov nepočujúca guliarka Ivana Krištofičová, 

ktorá sa tu mala predstaviť po mnohomesačných tré-

ningových obmedze-

niach kvôli vleklým 

zdravotným problé-

mom. Ako jediná 

vyslankyňa sloven-

skej atletiky nako-

niec nesklamala a v 

35-stupňovej páľave získala svoj a pre Slovensko aj his-

toricky prvý titul majsterky v tejto kategórii. Zlatú 

medailu uloží ku tohtoročnému zlatu z majstrovstiev 

Európy a i keď plánovala opäť svetový rekord, podaril sa 

jej len rekord šampionátu. Výkonom 14,74 m pomerne 

suverénne zvíťazila v konkurencii 8 súperiek a žiadne 

prekvapenie sa oproti papierovým predpokladom neko-

nalo. Zopakovalo sa poradie z marcových majstrovstiev 

Európy.  

Naša slovenská výprava sa zajtra vracia na Slo-

vensko, aby Ivana mohla pokračovať v príprave spolu s 

telesne a zrakovo postihnutými atlétmi, ktorým bude 

robiť tréningovú partnerku pred Letnými paralympijský-

mi hrami Londýn 2012.  

Dušan Dědeček 

Deafclub párty 

Slovensko má historické zlato! 



panské, rozdávali sme ceny misskám, krájala sa veľká 

torta, program sprevádzali dvaja zábavní moderátori 

Jozef Rigo a Peter Vrťo, videli sme vystúpenie kúzelní-

ka Petra Šestáka, bola aj výborná hudba nepočujúceho 

DJ Dragona Hoanga. Samozrejme, že o rok plánujeme 

ďalšie 3. výročie Deafclub v Bratislave.“ 

 

Aké sú ďalšie plány Deafclubu? „Pripravujeme ešte 

lepšiu akciu Hummer párty a disco deaf na konci let-

ných prázdnin. Bude sa konať 31.8.2012 pri Eurovei 

na SKLAD7 o 18 hodine. Nepočujúci majú možnosť sa 

povoziť na limuzíne Hummer každých 20 minút v okolí 

centra Bratislavy a dostanú šampanské. Potom je ďal-

šia DISCO DEAF kde bude farebná laserová show. 

Všetky informácie môžete nájsť na stránke 

www.deafclubparty.eu.“ 

 

 Ďakujeme za rozhovor a ešte raz želáme všet-

ko najlepšie! 

 

Foto: Deafclub 

Veronika Vojtechovská 

Súčasne poskytuje užívateľom možnosť tieto fotky ko-

mentovať, prezerať si ich, hodnotiť, vytvárať si vlastné 

profily, vlastné albumy a galérie, posielať si rýchle 

správy, zoznamy priateľov a mnoho iných. Potom si už 

môžu posielať poštu alebo chatovať s ďalšími užívateľ-

mi. Novinkou je video portál www.deafclub.tv a online 

časopis, kde sú zaujímavé informácie zo života nepo-

čujúcich.“ 

 

Je Deafclub firma, organizácia, alebo niečo iné? 

„Deafclub je súkromná spoločnosť pod menom firmy 

Tomáš Mateovič – KOVMAT.“ 

 

Prečo si sa rozhodol osláviť 2. narodeniny na lo-

di? Aká bola oslava? Koľko ľudí prišlo? Aký bol 

program? Prišlo viac mladých ľudí, alebo ste tam 

mohli vidieť rôzne generácie? Popíš viac. 

„Rozhodol som sa osláviť 2. výročie Deafclub, aby ne-

počujúci zažili niečo nové a spoznávali nových ľudí aj 

zo zahraničia. Ľudom sa to páčilo a radi by privítali 

ďalšiu zábavu. Bolo ich tam až 320 ľudí aj zo Čiech. 

Nechýbali tam aj starší ľudia. Pripravili sme bohatý 

program: rozdávali sme ľuďom welcome drink – šam-
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Pomoc pre nepočujúce deti v Afrike 

 V máji Bratislavský spolok nepočujúcich 

1930 robil akciu na oslavu 30. výročia spolu-

práce so Spolkom nepočujúcich športovcov 

Würzburg 1940. Vtedy do Bratislavy prišiel aj 

bývalý dlhoročný predseda spolku z Würzburgu 

pán Gerhard Ehrenreich. 

 Dlhé roky spolupracoval a pomáhal ne-

počujúcim v Bratislave. Ale pomáhal aj iným. 

Z poverenia vtedajšieho nemeckého prezidenta, 

dostal za to vyznamenanie Kríž za zásluhy.  Do-

datočne gratulujeme! 

 Keď bol Gerhard Ehrenreich v Ugande 

v Afrike, videl v akom katastrofálnom stave je tamoj-

šie vzdelávanie. Rozhodol sa založiť projekt Pomoc 

nepočujúcimi deťom a stal sa jeho manažérom.  

 Inšpiroval 

aj ďalších ľudí, aby 

mu pomáhali. Kaž-

dý rok na vlastné 

náklady cestuje do 

Ugandy a kontro-

luje riadenie sta-

vebných projektov 

a ďalšie investície. 

 Sám aj učí 

mladých ľudí. "My 

vám dáme udicu a 

vy si chytíte ryby" - to je osvedčené motto, ktoré 

funguje hlavne v prostredí chudobných. 

 Tak napríklad pri stavbe vodovodného potrubia 

nebola prácou poverená veľká firma, ale množstvo neza-

mestnaných mužov. 

 V Nemecku Gerhard Ehrenreich neustále buduje 

kontakty s klubmi, školami, zastupiteľskými úradmi a 

politikmi. Usporadúva výstavy a prednášky, aby prilákal 

sponzorov a mohol naplánovať ďalšiu pomoc. Umožňuje 

to deťom napríklad chodiť do školy. 

 Gerhard Ehrenreich môže byť na seba hrdý. Za 

pomoc nepočujúcim deťom v Afrike mu Nemecko udelilo 

Spolkový kríž za zásluhy. 

 

Zdroj: http://www.gehoerlosen-afrikaprojekt.de/web/

bundesverdienstkreuz.htm 

Ingrid Kráľová 

         V kniežacom sále rezidencie Würzburg dostal Spolko-
vý kríž za zásluhy 

   Schodište rezidencie Würzburg, 29. apríla 2010 

Gerhard Ehrenreich s rodinou: vľavo syn Oliver, dcéra Alexand-
ra, vnuk Miles, vpravo manželka Doris 

Kríž za zásluhy 
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Táborik „CESTA ZA DOPRAVOU“ v Bratislave 

Čo sa udialo? 

stanice, ktoré nás sprevá-

dzali do nového dvojposcho-

dového vlaku. Deti si vo vla-

ku sadli, v ruke držali detský 

cestovný lístok a čakali na 

sprievodcu.  Po prehliadke 

vlaku sme stáli pri pokladni, 

pracovníčky z pokladne roz-

dávali deťom cestovný lístok 

a hlavní zamestnanci im da-

rovali malé darčeky. Ukázali nám, ako robí výpravca 

svoju práci, keď vlak odchádza. Po prehliadke Hlavnej 

stanice sme navštívili Dopravné múzeum mesta 

Bratislavy, kde boli prezentované zbierky (exponáty) 

vozidiel dopravy. Deti to na začiatku veľmi zaujalo. 

No, neskôr už boli veľmi unavené a aj netrpezlivé. Po-

obede sme cestovali s deťmi novým vlakom RE-

GIOJET do Kvetoslava, vo vlaku sme mali malý 

olovrant. Počas cesty sme pokojne sledovali zaujímavé 

okolie. Dorazili sme do Kvetoslava na stanicu, kde sme 

sa fotili a potom sme sa vrátili späť do Bratislavy. Na 

Hlavnej stanici na deti čakali rodičia.  

Na ďalší deň v dopoludňajších hodinách pre 

nás pripravili príslušníci Hasičskej a záchrannej 

služby Bratislavy (HaZZ) program. V areáli HaZZ  

boli pripravené otvorené vozidlá, predviedli deťom aj 

rodičom, ako robia hasiči aj záchranári pri požiari. Deti 

si mohli všetko vyskúšať so sprievodcom hasiča, nielen 

vo vozidlách, ale aj na striekačke vodou. Počas pre-

hliadky nám krátko ukázali činnosti hasičskej práce. Po 

prehliadke sme boli na vyhliadkovej plavbe loďou na 

Dunaji. 

Štvrtý deň nám program zabezpečil sprievodca 

autobusovej stanice. Deti si sadli do autobusu, vodič 

im rozdal cestovné lístky, potom ich zviezol po okolí 

autobusovej stanice. Ukázali nám aj kancelárie, ako 

pracovníčky v pokladni pracujú,  ako si cestujúci kupu-

jú vopred cestovný lístok. V popoludňajších hodinách 

sme si zasúťažili na kolobežkách v areáli školy, 

využili sme dopravné ihrisko, kde sme mali mož-

nosť jazdiť na kolobežkách alebo na bicykli. 

 

Tretí týždeň v auguste v období horúčavy sa 

podarilo zorganizovať občianskemu združeniu RC 

PREŠPORKOVO denný táborik pre nepočujúce 

a počujúce deti od 3 do 6 rokov v Bratislave. 

Chceli sme uskutočniť táborik priamo v rodinnom cen-

tre Prešporkovo, žiaľ, vstup do Prešporkova bol zaká-

zaný kvôli 

zlému stavu 

v kúpeľni. 

 Pri-

šiel nápad 

zrealizo-

vať tábo-

rik „CESTA 

ZA DO-

PRAVOU“ 

pre nepočujúce i počujúce deti, kde by absolvovali rôz-

ne exkurzie. Deti boli najmä z Bratislavy, na ktoré sa 

tešili vedúce Denka, Ivka, Laura a Mirka. Každý deň 

sme cestovali na výlety rôznymi dopravnými prostried-

kami. Cieľom táborika bolo spoznávať dopravné 

prostriedky, zvládnuť základné pravidlá cestnej 

premávky, oboznámiť sa s činnosťou dopravných 

prostriedkov a získať základné vedomosti, zruč-

nosti a návyky na bezpečné správanie sa 

v rôznych situáciách. 

Prvý deň bol zameraný na zoznámenie sa detí 

s novými pohybovými hrami v Medickej záhrade. 

V popoludňajších hodinách sme zorganizovali pre deti 

v areáli futbalového ihriska Športového klubu Štart 

Nepočujúci 1947 preteky na kolobežkách. Deti mali 

na hlave prilbu a smelo jazdili po vyznačenej dráhe aj 

cez prekážky. Po pretekoch dostali odmenu – papiero-

vú medailu.   

 Na druhý 

deň sme išli na 

exkurziu Hlav-

nej stanice, pri-

šli k nám sprie-

vodkyne Hlavnej 
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vhodného správania a vzájomnej ohľaduplnosti 

v dopravných prostriedkoch. 

Pre deti to bol program pútavý, kde 

po exkurziách dopravných prostriedkov boli plné po-

znania a zážitkov.  

Denisa Gálová a Ivica Tichá   

  

Posledný 

deň sme navští-

vili vozovňu 

Jurajov dvor, 

deti mali radosť 

z teplého slnieč-

ka počas jazdy 

CABRIOBUSom 

po areáli vozovne. Deti si mohli nahliadnuť do vozidla, 

sadli si za volant, akoby šoférovali. Po prehliadke vo-

zovne deti opäť si sadli do CABRIOBUSu a nechali sa 

odviezť do Polusu, kde na nich čakali rodičia. 

V rodinnom centre Prešporkovo sa konala krátka dis-

kusia s políciou a záverečná práca, v ktorej pripravili 

vedúce deťom úlohy. Úlohou bolo nalepiť obrázky do-

pravných prostriedkov na oblasti miesta, kde letia, 

plavia, jazdia na cestách, na koľaji a zároveň mali za 

úlohu urobiť krátke vystúpenie na uvádzanie návykov 

Od 26.11. do 2.12. sa bude konať 6. Medzinárodný festival kultúry Nepočujúcich sv. Františka Saleského 

v Nitre, ktorý organizuje Effeta. Môžete si pozrieť aj v slovenskom posunkovom jazyku na www.effeta.sk. 

6. Medzinárodný festival kultúry Nepočujúcich 

26.11.2012 Pondelok   

14:00 - 17:15 FOTO workshop pre deti 

27.11.2012 Utorok   

09:00 - 12:00 ARTE workshop pre deti 

14:00 - 17:15 ARTE workshop pre deti, FOTO workshop pre dospelých 

28.11.2012 Streda   

09:00 - 12:00 DRAMA workshop pre deti, STORY workshop pre dospelých 

14:00 - 17:15 DRAMA workshop pre deti, STORY workshop pre dospelých 

29.11.2012 Štvrtok   

10:00 - 12:00 Otvorenie výstavy detí v priestoroch Mestského úradu v Nitre 

14:00 - 16:00 Otvorenie výstavy profesionálov v Nitrianskej galérií 

18:00 - 21:00 Slávnostné otvorenie festivalu a divadelné predstavenie v Starom divadle 

30.11.2012 Piatok   

09:30 - 12:00 Súťažná prehliadka divadelných predstavení a predstavenia dospelí v Starom divadle 

09:00 - 11:00 Konferencia 

11:00 - 12:30 Diskusia s politikmi 

14:00 - 17:00 Súťažná prehliadka divadelných predstavení a predstavenia dospelí v Starom divadle 

19:00 - 21:00 Divadelné predstavenie v Starom divadle 

01.12.2012 Sobota   

08:30 - 10:00 Slávnostná svätá omša v Piaristickom kostole sv. Ladislava 

10:00 - 12:00 Súťažná prehliadka divadelných predstavení a predstavenia dospelí v Starom divadle 

14:00 - 16:00 Súťažná prehliadka divadelných predstavení a predstavenia dospelí v Starom divadle 

18:00 - 21:00 Slávnostné ukončenie festivalu, ocenenia, divadelné predstavenie v Starom divadle 

21:00 Spoločenský večer - Párty 
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Dňa 27. júna sa uskutočnilo pracovné 

stretnutie o skrytých titulkoch v kabinete poslan-

kyne Janky Žitňanskej v Národnej rade SR. Na ňom 

sa zúčastnili tieto osoby: Janka Žitňanská, Darina Tar-

csiová, Iris Domancová, Ingrid Králová, Roman Vojte-

chovský a Anna Šmehilová. 

 Debatovalo sa o skrytých titulkoch a ich súvis-

lostiach, napr.: 

 treba komunikovať s ministerstvom kultúry a nie 

s televíziami o vylepšení skrytých titulkov, 

 spracovať materiál o inštrukciách skrytých titul-

kov po jazykovej a technickej stránke, 

 titulkovať viac detských programov, aby sme vy-

chovávali detskú populáciu v oblasti čítania 

s porozumením, 

 možnosť zabezpečiť osobu s poruchou sluchu 

(aspoň externe) ako konzultanta, ktorý by bol 

zodpovedný za titulkovanie, za výber relácií 

s titulkami a za komunikáciu s osobami so poru-

chou sluchu. 

 

V závere stretnutia sa vytýčili tieto body: 

 vypracovať materiál o inštrukciách skrytých titul-

kov, 

 zmapovať výskum o skrytých titulkoch prostred-

níctvom dotazníkov od osôb s poruchou sluchu, 

 po spracovaní materiálu zvolať rozšírenú pracov-

nú skupinu s výrobcami titulkov a prediskutovať  

s nimi, 

 po druhom stretnutí zorganizovať workshop, kto-

rý by nemal trvať viac ako 3 hodiny. 

 

Okrem skrytých titulkov sa hovorilo o povinnosti 

zadávania titulkov na všetkých DVD od slovenských 

výrobcov. Pani poslankyňa Žitňanská sa na to pripravu-

je dať do novely zákona na júlovom schôdzi 

v parlamente.  

Dúfajme, že sa to podarí a môžeme zvýšiť spo-

kojnosť divákov s poruchou sluchu. 

 

Roman Vojtechovský 

Pracovné stretnutie o skrytých titulkoch 

Čo sa udialo?/

Zaujímavosti 

bývajúcich v okrese Námestovo (96,9 %, t. j. 57 721). 

Najvyššie podiely v rozšírenosti ďalších predznačených 

materinských jazykov boli nasledovné: 

 maďarský jazyk v okrese Dunajská Streda (78,5 %) 

 rusínsky jazyk v okrese Medzilaborce (57,7 %) 

 rómsky jazyk v okrese Kežmarok (14,8 %) 

 český jazyk v okrese Bratislava I (2,1 %) 

 ukrajinský jazyk v okrese Medzilaborce (1,4 %) 

 nemecký jazyk v okrese Gelnica (1 %, t. j. 315) 

 chorvátsky jazyk v okrese Bratislava V (0,4 %) 

 poľský jazyk v okrese Tvrdošín (0,3 %) 

 jidiš v okresoch Bratislava I (0,03 %) a Žarnovica 

(0,03 %) 

  

 Od sčítania obyvateľov, domov a bytov 

ubehlo už niekoľko mesiacov a nás zaujala šta-

tistika materinského jazyka a používaného jazy-

ka vo verejnosti a v domácnosti.  

 

OKRESY SR PODĽA MATERINSKÉHO JAZYKA 

OBYVATEĽOV 

Slovenský jazyk bol materinským jazykom väčšiny 

trvalo bývajúcich obyvateľov v 75 zo 79 okresov SR. 

Menej ako 50 % obyvateľov s trvalým pobytom si 

uviedlo slovenčinu ako materinský jazyk len v okres-

och Rimavská Sobota, Komárno, Medzilaborce a Du-

najská Streda. Slovenský jazyk si vyznačil ako svoj 

materinský jazyk najvyšší podiel obyvateľov trvalo 

Štatistika sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 
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slovenský jazyk bol zaznamenaný v okrese Tvrdošín 

(90,2 %, t. j. 32 303). Maďarský jazyk bol najčastejšie 

používaným jazykom v domácnostiach trvalo bývajú-

cich obyvateľov okresu Dunajská Streda (74,9 %, t. j. 

87 296), rómsky jazyk v domácnostiach v okrese Spiš-

ská Nová Ves (15,1 %, t. j. 14 765). Po rusínsky naj-

častejšie hovorili v súkromí trvalo bývajúci obyvatelia 

v okrese Medzilaborce (57,2 %, t. j. 7 119), po česky 

trvalo bývajúci obyvatelia okresu Skalica (1,5 %, t. j. 

688). Zo zapísaných iných najčastejšie používaných 

jazykov v súkromí bol najrozšírenejší anglický jazyk 

(uviedlo si ho v absolútnych číslach 9 062 obyvateľov 

SR), ďalej taliansky jazyk (1 436), ruský jazyk (1 

250), vietnamský jazyk (1 096) a posunková reč (1 

039 obyvateľov). 

Podľa pani Ivančíkovej (generálna riaditeľka 

sekcie sociálnej štatistiky a demografie pri Štatistic-

kom úrade SR): „Môžem informovať, že pri Sčítaní 

obyvateľov, domov a bytov 2011 si posunkovú reč 

ako svoj materinský jazyk uviedlo 693 obyvate-

ľov v rámci Slovenskej republiky; z nich najvyšší 

počet bol zistený v Košickom kraji (132), v okrese 

Trenčín (64),  v meste Trenčín (53) a v Bratislave 

– Petržalke (40) v okrese Bratislava V.“ 

Na prosbu Romana Vojtechovského (Myslím – 

centrum kultúry Nepočujúcich), aby sa v ďalšom sčíta-

vaní ľudí, domov a bytov v roku 2021 bol posunkový 

jazyk priamo vo formulári ako jeden z možností pri 

materinskom jazyku pani Ivančíková odpovedala: 

„Vašu požiadavku uviesť v roku 2021 posunkovú reč 

priamo do sčítacieho formuláru ako jednu z možností 

pri materinskom jazyku považujeme pri príprave bu-

dúceho sčítania za inšpiratívny návrh, za ktorý ďakuje-

me.“ 

Takže dúfajme, že tento návrh, pre štatistický 

úrad inšpiratívny, bude schválený a nájdeme to 

v sčítacom formulári v roku 2021.  

 

Veronika Vojtechovská 

 

Zdroj: http://portal.statistics.sk/files/prezentacia-

okresy-sr-text-mapy-grafy-2.pdf  

 bulharský jazyk v okresoch Bratislava I (0,02 %, t. 

j. 7) a Bratislava IV (0,02 %, t. j. 15) 

Najvyšší podiel obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí si 

zapísali iný ako predznačený materinský jazyk, bol 

zistený v okrese Bratislava III (1,2 %, t. j. 742). 

 

OKRESY SR PODĽA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ-

HO JAZYKA NA VEREJNOSTI 

Slovenský jazyk najčastejšie používala na verejnosti 

väčšina trvalo bývajúcich obyvateľov vo všetkých ok-

resoch Slovenska s výnimkou okresov Medzilaborce, 

Komárno a Dunajská Streda, kde sa po slovensky naj-

častejšie dorozumievalo na verejnosti menej ako 50 % 

trvalo bývajúcich obyvateľov. Najvyšší podiel v najčas-

tejšom používaní slovenčiny na verejnosti dosiahol 

okres Námestovo (94,2 %, t. j. 56 065). Druhým naj-

častejšie používaným jazykom na verejnosti bol ma-

ďarský jazyk. Najviac ho používali trvalo bývajúci oby-

vatelia v okrese Dunajská Streda (69,5 %, t. j. 80 

977). Po rusínsky sa najčastejšie dorozumievali na 

verejnosti trvalo bývajúci obyvatelia v okrese Medzila-

borce (43,4 %, t. j. 5 399), po rómsky v okrese Kež-

marok (4,8 %, t. j. 3 382) a po česky v okrese Skalica 

(1,6 %, t. j. 746). Z iných najčastejšie používaných 

jazykov na verejnosti bola najpoužívanejšia angličtina, 

ktorou v rámci okresov najčastejšie komunikoval naj-

vyšší podiel obyvateľov s trvalým pobytom v okrese 

Bratislava I (1,3 %, t. j. 503). V absolútnych číslach 

boli okrem anglického jazyka (28 181) inými najčas-

tejšie používanými jazykmi na verejnosti taliansky ja-

zyk (2 033), francúzsky jazyk (1 499), španielsky ja-

zyk (1 202) a posunková reč (964). 

 

OKRESY SR PODĽA NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÉ-

HO JAZYKA V DOMÁCNOSTI 

Aj v domácnostiach bol najčastejšie používaným jazy-

kom väčšiny obyvateľov s trvalým pobytom slovenský 

jazyk. Výnimku tvorili len okresy Rimavská Sobota, 

Komárno, Medzilaborce a Dunajská Streda, kde v súk-

romí hovorilo po slovensky menej ako 50 % trvalo bý-

vajúcich obyvateľov. Najvyšší podiel trvalo bývajúcich 

obyvateľov najčastejšie používajúcich v domácnosti 

http://portal.statistics.sk/files/prezentacia-okresy-sr-text-mapy-grafy-2.pdf
http://portal.statistics.sk/files/prezentacia-okresy-sr-text-mapy-grafy-2.pdf


chy Nepočujúcich, 

 v roku 2010 bola pozornosť zameraná na 

vzdelávanie Nepočujúcich, 

 v roku 2011 sme sa zamerali na prístup k 

informáciám a komunikácií, 

Pre rok 2012 by sme chceli navrhnúť tému 

"Posunkový bilingvizmus je ľudské právo!" 

Žiadame našich členov, aby národne vybrali jed-

nu, dve alebo viac otázok, ktoré sa vzťahujú k tejto té-

me a nech robia kampaň okolo tej. Napríklad by ste 

mohli zaradiť medzi svoje kampane otázky týkajúce sa 

rozpoznávania jazyka, vzdelávacie systémy, postoje k 

posunkovej dvojjazyčnosti spoločnosti alebo zvyšovanie 

informovanosti v rámci komunity Nepočujúcich o svojich 

právach  ako dvojjazyčných občanov. 

Svetová federácia Nepočujúcich vám všetkým 

praje veselé oslavy Medzinárodného týždňa Nepočujú-

cich! 

 

Zdroj: www.wfdeaf.org/news/international-week-of-the-

deaf-2012 

 

Preklad: Linda Zajcsek 

Je tu opäť čas v tomto roku, keď Nepočujúci 

ľudia na celom svete sa zhromaždia na oslávenie Me-

dzinárodného týždňa Nepočujúcich. V tomto roku 

Medzinárodný týždeň Nepočujúcich sa slávi od 

24. do 30. septembra. Asociácie Nepočujúcich po 

celom svete organizujú akcie, pochody, kampane 

a stretnutia, s ktorými chcú zviditeľniť a pritiahnuť 

pozornosť na aktuálne témy, ktoré čakajú na riešenie 

zo strany lokálnych autorít. Ich cieľom je upútať po-

zornosť predstaviteľov s rozhodovacou právomocou, 

ale takisto aj širokej verejnosti a médií na problémy 

a nevyriešené problémy, ktorými čelia nepočujúce 

osoby, a aby pochopili, že Nepočujúci ľudia majú ta-

kisto ľudské práva!  

Takže Medzinárodný týždeň Nepočujúcich je 

predovšetkým o stretávaní, o pocite jednotnosti 

a sily, čo chceme ukázať pre zvyšok sveta. Tento týž-

deň tiež zvyšuje solidaritu medzi Nepočujúcimi a ich 

priaznivcami a je používaný ako spôsob na stimulo-

vanie väčšieho úsilia podpory práv Nepočujúcich. 

Za posledných pár rokov Svetová federá-

cia Nepočujúcich zaviedla základný motív pre 

oslavy spoločenstva Nepočujúcich.  

Doteraz sme oslavovali: 

 v roku 2009 sme oslávili kultúrne úspe-
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Medzinárodný týždeň Nepočujúcich 2012 

"Posunkový bilingvizmus je ľudské právo" 

1. Čo je posunkový jazyk? 

 Posunkové jazyky sú prirodzené jazyky, ktoré 

majú takisto svoje lingvistické vlastnosti ako hovore-

né jazyky. Vyvinuli sa po dlhých rokoch v rôznych 

komunitách Nepočujúcich a sú značne odlišné 

v jednotlivých krajinách a regiónoch. Neexistuje jeden 

univerzálny posunkový jazyk na svete, v skutočnosti 

niektoré krajiny majú viac než jeden posunkový jazyk 

alebo nárečie. 

 Avšak, existuje pomocný jazyk často označo-

vaný ako medzinárodné posunkovanie (IS), ktorý 

je vyvinutý pre použitie na medzinárodných zhromažde-

niach. Nie je plnohodnotným jazykom, ale je to komuni-

kačné riešenie, ktoré umožňuje prístup k rozmanitému 

publiku. Nemôže nahradiť národné posunkové jazyky, 

ale môže byť prijateľné riešenie na európskej a medzi-

národnej úrovni, na stretnutiach a podujatiach, i keď to 

nie je optimálne. 

 

2. Kto je tlmočník posunkového jazyka? 

Tlmočník posunkového jazyka je profesionál, ktorý 

ovláda plynule dva alebo viac (posunkových) ja– 

Pokyny pre tlmočníkov posunkového jazyka na medzinárodných/európskych 

zasadnutiach 

http://www.wfdeaf.org/news/international-week-of-the-deaf-2012
http://www.wfdeaf.org/news/international-week-of-the-deaf-2012


zykov, interpretuje medzi východiskovým jazykom a 

cieľovým jazykom a tak sprostredkuje medzi kultúra-

mi.  

Úlohou tlmočníka je uľahčenie komunikácie s 

neutrálnym spôsobom, ktorý zaručuje rovnaký prístup 

k informáciám a účasť v komunikácii.  

Tlmočník posunkového jazyka môže byť Nepo-

čujúci aj počujúci človek, ale mal by vždy mať kvalifi-

káciu tlmočníka posunkového jazyka z danej krajiny.  

Tlmočník posunkového jazyka je viazaný etic-

kým kódexom, ktorý zabezpečuje nestrannosť a dôve-

ryhodnosť, jazykovú a odbornú spôsobilosť, rovnako 

ako neustály odborný rast a vývoj. 

 

3. Právo na tlmočníka posunkového jazyka 

 Pri objednávaní tlmočníka posunkového jazy-

ka pre Nepočujúcich používateľ posunkového jazyka 

musí konzultovať s ním pre jeho jazykové a tlmočníc-

ke preferencie, najmä pre stretnutia na vysokej úrov-

ni. Usporiadatelia sú zodpovední zabezpečiť účasť na 

verejných podujatiach pomocou poskytovania tlmoč-

níckych služieb. Ponúkaním tohto druhu služby inšpi-

rujú Nepočujúcich ľudí navštevovať zasadnutia a byť 

zaujatí v dianí, zabezpečujú rovnaký prístup a rovna-

ké príležitosti, ktoré sú k dispozícii aj pre počujúce 

publikum. 

 

4. Organizácia adekvátnej tlmočníckej služby 

Koľko tlmočníkov je potrebné? 

 Ak podujatie trvá dlhšie ako jednu hodinu, musia 

byť poskytnutí aspoň dvaja tlmočníci. Na veľkých 

konferenciách a na seminároch musia zabezpečiť 

aspoň troch tlmočníkov. 

 Pre tlmočníkov musí byť zabezpečená primeraná 

prestávka, pretože oni musia spolupracovať za 

všetkých okolností a podporovať svojich kolegov. 

Preto, ak účastníci vyžadujú výklad počas prestáv-

ky (napr. pre získavanie informácií), musia byť 

zabezpečení ďalší tlmočníci, aby bola zaistená 

kvalita výkladu. 

 V niektorých osobitných prípadoch, keď je naprí-

klad Nepočujúci účastník v diskusii a Nepočujúci 

účastníci sú v publiku, je potrebné mať minimálne 

štyroch tlmočníkov. 

 Ak je tím tlmočníkov, musí byť vymenovaný koordi-

nátor. 

Aké informácie musia byť poskytnuté pre tlmoční-

kov vopred? 

 Všetky prezentácie, skriptá a podklady, vrátane har-

monogramu s menami prednášajúcich musia byť 

zaslané pre tlmočníkov pred konaním podujatia 

(aspoň dva dni vopred). 

Kde by mal byť postavený tlmočník posunkového 

jazyka? 

 Tlmočník posunkového jazyka musí byť viditeľný, 

musí mať dobré osvetlenie a v závislosti na prefe-

renciu Nepočujúcich divákov musí byť k dispozícii. 

Kto je zodpovedný za výber tlmočníka a za nákla-

dy? 

 Nepočujúci človek musí vždy konzultovať o jeho 

preferenciách na posedení (tak ako aj na tlmoční-

ka). 

 Organizujúca strana je zodpovedná za primeranú 

odmenu pre profesionálnych tlmočníkov posunkové-

ho jazyka, podobne ako za tlmočníkov hovoreného 

jazyka. V závislosti od pridelenia a dostupnosti tl-

močníkov v hostiteľskom mieste to musí zahŕňať aj 

zodpovedajúce ubytovanie a úhradu cestovných ná-

kladov. 

 

5. Tipy pre prednášajúcich 

 Hovorte prirodzene. Čítanie z papiera, môže viesť k 

zlej a neadekvátnej interpretácii. 

 Rovnako ako v hovorenom jazyku bude mierne one-

skorenie v interpretácii. 

 Pri použití audiovizuálnych médií treba poskytovať 

titulky alebo alternatívne formáty pre všetok obsah 

vrátane zvukov.  

 

6. Odporúčania 

 Európska únia Nepočujúcich a Európske fórum tl-

močníkov posunkového jazyka odporúča poskytovať 

tlmočenie v každom národnom jazyku, keď je to 

možné. Najmä pre témy vysokej zložitosti, ktoré 
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pri odporúčaní profesionálnych a skúsených tlmoční-

kov. 

 

EUD je Európska únia Nepočujúcich, ktorá ochraňuje 

práva Nepočujúcich používateľov posunkového jazyka v 

rámci Európy (www.eud.eu). 

EFSLI je Európske fórum tlmočníkov posunkového jazy-

ka, ktorá zastupuje záujmy tlmočníkov posunkového 

jazyka v rámci Európy (www.efsli.org). 

Oficiálne Pokyny (PDF súbor) si môžete stiahnuť tu: 

www.eud.eu/uploads/SL%20Interpreter%20Guidelines

%20FINAL.pdf 

 

Zdroj: www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id= 

198 

 

Preklad: Linda Zajcsek 

 môžu byť plne pochopiteľné, ak sú tlmočené do 

národného posunkového jazyka Nepočujúcej oso-

by. Kvalifikovaní tlmočníci by mali byť poskytnutí 

pri výklade z jedného posunkového jazyka do 

iného posunkového jazyka. 

 Európska únia Nepočujúcich podporuje predstavu, 

že tlmočníci najprv sa musia stať najprv profesio-

nálom a dostatočne skúseným tlmočníkom na 

vnútroštátnej úrovni, vrátane znalosti cudzích 

národných jazykov, než môžu začať tlmočenie 

z medzinárodného posunkovania a do medziná-

rodného posunkovania. 

 Usporiadajúca strana by mala predbežne konzul-

tovať. Rezervácia tlmočníkov posunkového jazyka 

vyžaduje plánovanie dopredu. Používateľ posun-

kového jazyka by mal pomáhať usporiadateľovi 
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Zoznam osobných asistentov a tlmočníkov 

vás, aby ste nám poskytli tieto údaje:  

(1) meno a priezvisko,  

(2) mesto bydliska alebo práce,  

(3) kontakt: číslo mobilu a emailová adre-

sa,  

(4) typ tlmočenia:  

 tlmočenie v posunkovej reči, 

 artikulačné tlmočenie, 

 taktilné tlmočenie pre hluchosle-

pých, 

(5)   funkcia:  

 osobný asistent, 

 tlmočník.  

 

Údaje môžete poslať na emailový kontakt: roma-

in@myslim.sk 

 

Ďakujeme za spoluprácu. 

 

Roman Vojtechovský 

  

Milá kolegyňa, milý kolega, radi by sme 

zverejnili zoznam osobných asistentov a tlmoč-

níkov na Slovensku, ktorí chcú verejne vykoná-

vať úkon tlmočenia pre osoby s poruchou sluchu 

a nie pre dané určené osoby s poruchou sluchu. 

 

Keďže v poslednom čase nemáme pre-

hľad o osobných asistentoch a tlmočníkoch na 

Slovensku. Chceme pomôcť osobám s poruchou 

sluchu i rôznym inštitúciám zvýšiť transparen-

tnosť využitia tejto služby. 

 

Zoznam osobných asistentov by sme 

zverejnili na www.nepocujuci.sk/clanky/osobni-

asistenti a zoznam tlmočníkov na 

www.nepocujuci.sk/clanky/tlmocnici. 

 

Ak ste osobný asistent alebo tlmočník 

vykonávajúci úkon tlmočenia a chcete byť zara-

dený do zoznamu poskytovania služby pre oso-

by s poruchou sluchu, potrebovali by sme od 

http://www.eud.eu/
http://www.efsli.org/
http://www.eud.eu/uploads/SL%20Interpreter%20Guidelines%20FINAL.pdf
http://www.eud.eu/uploads/SL%20Interpreter%20Guidelines%20FINAL.pdf
http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=198
http://www.eud.eu/videos.php?action=view&news_id=198
http://www.nepocujuci.sk/clanky/osobni-asistenti
http://www.nepocujuci.sk/clanky/osobni-asistenti
http://www.nepocujuci.sk/clanky/tlmocnici


       V spolupráci s Asociáciou 

organizácií sluchovo postihnu-

tých v Slovenskej republike 

Slovenské národné divadlo 

(SND) vybralo tri predstavenia 

z repertoáru Činohry SND: 

 Molierovu klasickú komédiu Lakomec,  

 komédiu Vejár od Goldoniho, 

 hru Kvarteto od britského dramatika 

Ronalda Harwooda. 

Tieto predstavenia sa budú od novembra uvádzať 

s titulkami. 

 Inscenácie budú ikonkou označené na repertoá-

rovom plagáte, či v iných printových alebo elektronic-

kých médiách SND. 

 

Zdroj: http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=snd-

pre-sluchovo-postihnutych-obcanov  

 

Veronika Vojtechovská 
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 N á r o d n á 

rada občanov so 

zdravotným postih-

nutím organizuje 

ďalšiu fotografickú 

súťaž Bariéry oča-

mi ľudí so zdra-

votným postihnu-

tím.  

 Cieľom je poukázať  na prekážky, na ktoré na-

rážajú ľudia so zdravotným postihnutím. Máte aj vy ne-

jaké prekážky, na ktoré narážate? Zapojte sa do online 

fotografickej súťaže na www.nrozp-bariery.sk. Pro-

stredníctvom elektronického formulára na www.nrozp-

bariery.sk zašlite svoje fotografie do súťaže a môžete 

vyhrať zaujímavé ceny. Súťaž prebieha do 20. no-

vembra 2012. 

Veronika Vojtechovská 

Súťaž Bariéry  

Slovenské národné divadlo aj pre Nepočujúcich 

 Divadlo Aréna, ktoré je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Bratislavského kraja, uvedie raz v mesia-

ci jedno predstavenie s titulkami pre nepočujú-

cich. V novej divadelnej sezóne 2012/13 začínajú od 

októbra. Ceny vstupeniek na predstavenia a na kon-

certy cyklu Jazz majú držitelia ZŤP, ZŤPS so zľavou 

30%. „Predstavenia pre nepočujúcich pripravuje 

naše divadlo Aréna už druhú divadelnú sezónu. 

Aj toto je spôsob, akým Bratislavská župa integ-

ruje sluchovo-postihnuté deti do života,“ povedal 

bratislavský župan Pavol Frešo. 

 

Zdroj: http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-

spravy-divadlo-arena-uvedie-predstavenia-aj-pre-

nepocujucich.aspx  

 

Veronika Vojtechovská 

Titulky aj v divadle Aréna 

 Juhásová Andrea, Šmehilová Anna, Ajda-

riová Petra vydali knihu s názvom Sociálna rehabi-

litácia ľudí so zdravotným postihnutím. Je zame-

raná na sociálnu rehabilitáciu ľudí s rôznym druhom 

postihnutia, medzi ne aj sa píše o sociálnej rehabili-

tácii s ľuďmi so sluchovým pos-

tihnutím. Informácie o cene, prí-

padne o kúpe sa dozviete v predajni 

Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre (Trieda Andreja Hlinku 1).  

Sociálna rehabilitácia ľudí so zdravotným postihnutím 

http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=snd-pre-sluchovo-postihnutych-obcanov
http://www.snd.sk/?tlacove-spravy&clanok=snd-pre-sluchovo-postihnutych-obcanov
http://www.nrozp-bariery.sk/
http://www.nrozp-bariery.sk/
http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-divadlo-arena-uvedie-predstavenia-aj-pre-nepocujucich.aspx
http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-divadlo-arena-uvedie-predstavenia-aj-pre-nepocujucich.aspx
http://www.region-bsk.sk/clanok/aktualne-spravy-divadlo-arena-uvedie-predstavenia-aj-pre-nepocujucich.aspx
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Dvaja vojaci 

Slovák vytiahol z puzdra pištoľ 

a strieľal na terč. Presne a prehľadne 

strieľal, získal najviac bodov, viac 

ako Američan. Zrodila sa remíza 1:1. 

 

Zostala posledná úloha, kto-

rú mali vojaci splniť, keď vytiahnu 

drôt z ručného granátu, musia podr-

žať granát 10 sekúnd a potom ho 

môžu hodiť. Nesmie skôr hodiť ako 

10 sekúnd alebo neskôr ako 10 se-

kúnd. 

 

Americký vojak súhlasne vy-

tiahol ručný granát z opaska, potom 

vytiahol drôt z granátu a zahodil ho. 

V jednej ruke držal granát 

a v druhej počítal čísla v amerických 

posunkoch do deväť: JEDEN 

(posunok znázornený zovretou päs-

ťou s vystretým ukazovákom), DVA 

(zovretá päsť s vystretým ukazová-

kom a prostredníkom), TRI (zovretá 

päsť s vystretým ukazovákom, pro-

stredníkom a prstenníkom), ŠTYRI 

(zovretá päsť s vystretým ukazová-

kom, prostredníkom, prstenníkom a 

malíčkom), PÄŤ (otvorená dlaň 

s vystretými prstami), ŠESŤ 

(otvorená dlaň s vystretými prstami, 

palec a malíček sa dotýkajú), SEDEM 

(otvorená dlaň s vystretými prstami, 

palec a prstenník sa dotýkajú), 

OSEM (otvorená dlaň s vystretými 

prstami, palec a prostredník sa dotý-

kajú), DEVÄŤ (otvorená dlaň 

s vystretými prstami, palec 

a ukazovák sa dotýkajú) a hodil gra-

nát na zem, ktorý vybuchol. Predvá-

dzal sa Američan. 

Slovenský vojak na neho má-

vol rukou a vyzývavo sa prejavoval 

v počítaní čísiel v slovenských po-

sunkoch: JEDEN (znázornená zovre-

tá päsť s vystretým palcom), DVA 

(zovretá päsť s vystretým palcom a 

ukazovákom), TRI (zovretá päsť s 

vystretým palcom, ukazovákom a 

prostredníkom), ŠTYRI (zovretá 

päsť s vystretým ukazovákom, pro-

stredníkom, prstenníkom a malíč-

kom), PÄŤ (otvorená dlaň s vystre-

tými prstami). Pritom hodil granát 

pred sebou na zem, pretože potre-

boval druhú ruku pri pokračovaní 

počítania od šesť do desať. Začal 

posunkovať ŠESŤ (jedna ruka s 

otvorenou dlaňou s vystretými prs-

tami a druhá ruka s zovretou päs-

ťou s vystrčeným palcom), SEDEM 

(jedna ruka s otvorenou dlaňou s 

vystretými prstami a druhá ruka s 

zovretou päsťou s vystrčeným pal-

com a ukazovákom)  a ... Slováka 

už nebolo. 

Zdroj: weblik.cktzj.com 

 

Preklad a úprava:  

Roman Vojtechovský 

  

Dvaja vojaci, jeden z nich 

je Američan a druhý Slovák, sa 

medzi sebou súperia, ktorý z nich 

je lepší. Raz japonský generál po-

tmehúdsky pozrel na dvoch voja-

kov, ktorí sa škriepia ako kohúti. 

Povedal im, že zadá tri úlohy. Kto 

splní úlohy, ten je lepší vojak. Dva-

ja vojaci si navzájom pozreli 

a súhlasili so zadaním generála. 

 

Takže dvaja vojaci dostali 

prvú úlohu. Musia liezť, potom pre-

skočiť cez vysoký múr a bežať 

k cieľu a všetko zvládnuť maximál-

ne za minútu. Dobre vyzerajúci 

svalnatý Američan ako prvý štarto-

val túto súťaž. Liezol, prerazil rov-

no cez múr, až múr spadol, a došiel 

s úsmevom do cieľa za 46 sekúnd. 

Splnil prvú úlohu. Slovák sa na ne-

ho díval s úžasom a povedal 

v duchu, že na to nemá, keďže má 

pivné bruško. No, nevzdával sa 

a pokúsil. Tiež štartoval. Horko ťaž-

ko liezol so stiahnutým bruškom 

k sebe, potom zopárkrát nedokázal 

preraziť cez múr, až musel vyliezť 

cez vysoký múr a došiel do cieľa za 

59 sekúnd. Splnil úlohu, ale Ameri-

čan bol lepší, vedie skóre 1:0. 

 

Vojaci dostali druhú úlohu 

a to streľba na terč. Predvádzajúci 

sa Američan so cigarou v ústach 

vzal rotačný guľomet, cigaru hodil 

na zem a silno ju topánkou zatlačil. 

Pripravil sa na povel a začal guľo-

metom strieľať na terč, až sa ten 

roztrhol na márne kúsky. Japonský 

generál sa udivene na neho díval. 
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Skryté titulky na Jednotke a Dvojke Slovenskej televízie 
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Posunky štátov, hlavných a známych miest 

Minislovník 

 Teraz poputujeme do Nemecka.  

Nemecko 
 

Drážďany 
 

Berlín 
 

Nemecko 
 

Hamburg Frankfurt (posunok sa po-
užíva na Slovensku) 



Strana 23 

Minislovník 

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

Veronika Vojtechovská, Roman  Vojtechovský, Ľudmila Baťová 

  

Stutgart Lipsko 

Frankfurt 
Kolín 

Mníchov 

http://www.mapsofworld.com/


 


