
akcií, zaujímavostí, 

ktorý nielen nám, ale i 

vám priniesol mnoho 

zážitkov a spomienok. 

My sme sa snažili as-

poň tie najdôležitejšie 

zverejniť v Myslímovin-

kách.  V tomto roku 

Vás potešíme ešte jed-

ným mimoriadnym 

číslom Myslímoviniek, 

ktorý bude o VI. roční-

ku Medzinárodného 

festivalu kultúry nepo-

čujúcich sv. Františka 

Saleského. Čo nás ča-

ká v roku 2013? Je 

zase otázne, či sa Mys-

 Každý z nás 

má alebo mal v živote 

svojich rodičov, mamu 

a otca, ktorých si vážil. 

Vie ale komunita nepo-

čujúcich, kto je ich ot-

com? Kto má česť nosiť 

titul Otec nepočujú-

cich? Je ním abbé   de 

ľ Epée. Tento rok pri-

pomíname jeho   300. 

výročie jeho narode-

nia. Kto to bol? Do-

zviete sa v tomto čísle.  

 Čoskoro sú tu 

Vianoce a potom je rok 

2012 za nami, čo nevi-

dieť. Rok 2012 bol plný 

límovinky budú naďalej 

vydávať. To  sa všetci 

dozvieme až v roku 

2013.  

  V každom prí-

pade želáme Vám 

všetkým nádherné pre-

žitie vianočných sviat-

kov     a do nového 

roku želáme mnoho 

zdravia, úspechov       

a elánu,       s ktorými 

bude život vždy omno-

ho krajší! 

 

Za celú redakciu, 

Vaša Veronka 

Milí priatelia!  
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Prečo ste sa rozhodli venovať sa 

TKN? Čím vás oslovila problema-

tika ľudí s poruchou sluchu? „TKN 

vtedy strihala strihačka Štefánia 

Klempová. Povedala mi, že pán Urblík 

odchádza, či sa nechcem uchádzať 

o TKN. Išla som za vtedajším drama-

turgom Petrom Ďurejem a ten súhla-

sil. Hoci ešte nejaký čas pán Urblík 

zostal a pracoval. Strihačka aj dra-

maturg o mne vedeli, že od vysokej  

školy som sa zaoberala ľudskými prá-

vami (ako dobrovoľník v organizácii 

Amnesty International) a menšinami. 

Bolo pre mňa prirodzené, že som sa 

zaoberala potrebami druhých ľudí. To 

robili aj moji priatelia, to bol náš 

svet, v ktorom sme žili. A bola to aj 

moja kvalifikácia pre režírovanie TKN. 

O nepočujúcich som nevedela nič. 

O to to bolo vzrušujúcejšie a aj zod-

povednejšie. TKN sa musí režírovať 

úplne inak ako programy pre počujú-

cich. Zvuk veľa obrazových vecí pre-

pojí, v TKN sa to nedá. Nepočujúci 

majú radi opakovanie, pri progra-

moch pre počujúcich sa to považu-

je za chybu. Po strihu z jednej si-

tuácie do druhej môže začať niekto 

hneď posunkovať a divák to nemu-

sí stihnúť vnímať. Skrátka musím 

rozmýšľať, ako reláciu čo najlepšie 

urobiť. A to ma baví.“ 

 

Kto alebo čo je inšpiráciou pre 

natáčanie TKN? „Teraz si už do-

voľujem viac vymýšľať aj sama. Na 

začiatku to bola jednoznačne Iris 

Domancová, ktorá bola inšpiráciou. 

A tiež Agátka Čermáková. Veľa mi 

vysvetľovali a pomáhali. Aj teraz to 

stále robia, za čo som im veľmi 

vďačná. A tiež veľkou inšpiráciou 

sú ľudia z OZ Myslím. Oni sa sna-

žia vzdelávať nepočujúcich, aby 

život nepozostával len z bowlingu 

a šípok. Ja chápem, že nepočujúci 

majú radi šport, je to kultúra. Ale 

na svete je aj veľa iných krásnych 

a dôležitých vecí. A samozrejme, 

najväčšou inšpiráciou sú všetci 

nepočujúci. Len nie vždy sa k ich 

názorom dostanem...“ 

 

Ako si s Marekom delíte témy 

natáčania TKN? Nestalo sa 

vám, že by ste sa kvôli jednej 

téme hádali, kto ju bude robiť? 

„S Marekom nás zaujímajú tak od-

lišné veci, že, myslím, nikdy sa 

nám nekrižovali témy. Ja radšej 

nakrúcam o nejakom probléme. 

Ingrid Kráľová  

Povedzte jednou vetou, čo pre 

Vás znamená TKN? „Rozmýšľam, 

čo by nepočujúci potrebovali ve-

dieť. Snažím sa robiť kompromis 

medzi zábavou a informáciami.“ 

  

V krátkosti sa nám predstavte. 

Kto ste, odkiaľ pochádzate, má-

te rodinu? Niečo, čo o Vás ešte 

nevieme. „Som z Bratislavy, nie 

som vydatá a nemám deti. Nehne-

vajte sa, ďalší môj súkromný život 

si nechám pre seba. Neviete 

o mne, že som rada dlho do noci 

hore a vtedy jem slaninu 

s cibuľou.“ 

 

Čo ste robili, keď ste ešte nere-

žírovali TKN? „Režírovala som 

programy o hudbe. Pre STV režíru-

j e m  h u d o b n é  p r o g r a m y 

(Bratislavské jazzové dni) a TKN. 

Vraj ja som vždy bola „od krajnosti  

po krajnosť“.“ 
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Rozhovor s režisérmi Televízneho klubu nepočujúcich 

Rozhovor 

Dlhoročnou a azda jedinou televíznou reláciou pre nepočujúcich je Televízny klub nepočujúcich. Je to relácia 

o živote komunity nepočujúcich, nedoslýchavých a inak osôb so sluchovým postihnutím. Prináša informácie 

o udalostiach, akciách, podujatiach a zaujímavostiach, ktoré sa sveta nepočujúcich týka. Mnohí však nevedia, kto 

sú vlastne ľudia, ktorí túto reláciu vyrábajú. Dlhé roky režíroval pán Jozef Urblík a po jeho odchode Televízny klub 

nepočujúcich má 2 režisérov. Poďme si ich predstaviť. Ingrid Kráľová a Marek Kupčo. 

zľava: režisérka Ingrid Kráľová, produkčná 

Tatiana Javorková, strihačka Štefánia Klempová 
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Marek vie oveľa 

lepšie natočiť zába-

vu. To mu závi-

dím.“ 

 

Nechávate si po-

radiť od Mareka? 

Poviete mu svoje 

nápady? „Áno, snažím sa Mareka 

počúvať, veď je služobne starší! Ale 

vždy sa nedá zrealizovať všetko, čo 

poradí. Nemáme medzi sebou prob-

lémy, ani tajnosti. Marek má takú 

pozitívnu povahu, že s ním sa nedá 

ani pohádať. A on ma už pozná - 

nerobí si z mojej výbušnosti ťažkú 

hlavu. Takže my si povieme, mai-

lom alebo pri pive, každý si potom 

z pripomienok a tém zoberie, čo 

uzná za vhodné a ide sa ďalej.“  

 

V čom sú vaše témy od Marko-

vých odlišné? „Rozdiel asi ani nie 

je v témach, ale v ich chápaní. Ale 

to je normálne. Keby dvaja režiséri 

nakrúcali dokument o tej istej kope 

hliny, aj tak by to boli úplne rozdiel-

ne filmy. Marek má rád prírodu, 

mne stačí, ak ju pozorujem za ok-

nom. Mám radšej mestské ulice. 

Marek je muž a muži nerozmýšľajú 

tak komplikovane ako ženy.“ 

 

Dostávate kritiku od Mareka? Sú 

pozitívne? „Marek je veľmi kama-

rátsky. Radšej chváli, ako haní. Ale 

raz mi, tuším, povedal, keď som 

presadzovala, že tlmočníčka Agátka 

má byť aspoň podobne veľká ako 

hovoriaci počujúci, tak Marek pove-

dal, že nepočujúci síce nepočujú, 

ale nie sú slepí. Ale nedala som si 

povedať. A ešte raz mi to povedal, 

keď som dávala 

dosť veľké titul-

ky. To som 

uznala, že má 

pravdu.“ 

 

Čo je vašim 

snom v rámci 

TKN? „To, že budem nepočujúcim 

sprostredkovávať svet počujúcich 

a nepočujúcich to bude zaujímať. 

Komplikovaná veta, aj sen... Mož-

no, že nie je správny. Možno nepo-

čujúci majú byť do seba uzatvore-

ná komunita. Možno nepotrebujú 

vedieť o svete počujúcich. Ja si iba 

myslím, že prečo by sa mali toho 

sveta vzdávať.  Je veľa nepočujú-

cich, ktorí všetko bez problémov 

zvládajú. Lebo sa zaujímajú o svet 

okolo a pozorujú ho. Keď sme na-

krúcali s Julom Maťovčíkom, ten 

zariadil také veci, že som len poze-

rala. Ako to urobil, neviem, ale 

fungovalo to a nikto na neho nena-

dával ani za chrbtom. To svedčí 

o tom, že Julo všetko pochopil. 

Keby k chápaniu vecí mohol pomá-

hať aj TKN, to by sa mi páčilo.“ 

  

Marek Kupčo 

Povedzte jednou vetou, čo pre 

Vás znamená TKN? „TKN pre 

mňa znamená školu života, samo-

zrejme zamestnanie, ale naj-

mä stretnutia so zaujímavými ľuď-

mi, od ktorých sa nielen ja, ale aj 

veľa počujúcich môže veľa naučiť.“  

 

V krátkosti sa nám predstavte. 

Kto ste, odkiaľ pochádzate, má-

te rodinu? Niečo, čo o Vás ešte 

nevieme. „O sebe toho veľa nena-

hovorím. Neviem o sebe hovoriť, 

ani písať. Za mňa by mala hovoriť 

moja práca (nielen televízna, ale aj 

rozhlasová, či dramatická) a o mne 

by mohli bez akéhokoľvek prikráš-

ľovania hovoriť moji priatelia 

(počujúci aj nepočujúci), kolegovia 

a známi :), alebo moja nepočujúca 

priateľka Zuzka. Tak mi prepáčte, 

že vám nič o sebe neprezradím :).“ 

 

Čo ste robili, keď ste ešte nere-

žírovali TKN? „Predtým, ako som 

začal robiť a spolupracovať na TKN, 

spolupracoval som skoro vo všet-

kých televíziách na Slovensku. Ro-

bil som rôzne relácie ako scenáris-

ta, režisér, redaktor, dramaturg, 

hral som divadlo. Vlastne som sa 

učil a učil a učil :).“ 

 

Prečo ste sa rozhodli venovať 

sa TKN? Čím vás oslovila prob-

lematika ľudí s poruchou slu-

chu? „TKN je pre mňa škola života 

a veľmi zaujímavá kniha. TKN mi 

veľa dalo a rozšírilo môj obzor. A to 

všetko vďaka nepočujúcim. Na veľa 

vecí som sa naučil inak pozerať. 

Preto si toho vážim, že môžem byť 

súčasťou TKN a tým pádom aj as-

poň trochu súčasťou sveta nepoču-

júcich.“ 
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Kto alebo čo je inšpiráciou pre 

natáčanie TKN?  „Inšpiráciou sú 

pre mňa samotní SP, ich životné 

osudy, problémy, radosti, starosti, 

ich túžby, názory...“   

Ako si s Ingrid delíte témy natá-

čania TKN? Nestalo sa vám, že 

by ste sa kvôli jednej téme há-

dali, kto ju bude robiť? „Ingridku 

mám rád. Myslím si, že sa patrične 

dopĺňame. Nespomínam si, že by 

sme sa hádali kvôli téme, či náme-

tu. Skôr veci konzultujeme a navzá-

jom si radíme. Aspoň si to mys-

lím:)“ 

 

Nechávate si poradiť od Ingrid? 

Poviete jej svoje nápady? V čom 

sú vaše témy od Ingridinej od-

lišné? „Párkrát do roka máme spo-

ločné porady, alebo stretnutia. 

Tam si povieme svoje témy, radí-

me sa. Ale samozrejme radíme sa 

aj s dramaturgom a aj s našimi 

moderátormi TKN (Iris Domanco-

vou, Veronikou Vojtechovskou, 

Jožkom Rigom). Myslím si, že je to 

veľmi dôležité a potrebné konzulto-

vať niektoré témy aj so samotnými 

nepočujúcimi.“ 

 

Dostávate kritiku od Ingrid? Sú 

pozitívne? „Čo sa týka kritiky na 

naše relácie, myslím si, že sa ne-

šetríme. Keď je za čo, tak sa po-

chválime a keď sa nám niečo nepá-

či, tak si to tiež vieme povedať. Ja 

sa učím od Ingrid a ona sa učí odo 

mňa:). V živote je stále sa čo učiť. 

A to je dôležité vedieť a pocho-

piť. Každá kritika je na niečo dob-

rá. Pre mňa je dôležité, že si s In-

grid rozumieme. Nepodkopávame 

si nohy. Sme na jednej lodi a tak 

to mám byť.“ 

 

Čo je vašim snom v rámci TKN? 

„A čo je mojim veľký snom v rámci 

TKN? Aby sa nám podarilo robiť 

relácie, ktoré nepočujúci budú 

chcieť pozerať. Potom budem spo-

kojný. Budem vedieť, že svoju prá-

cu robím (robíme) dobre. Aby sa 

na svoje relácie nepočujúci tešili, 

rozprávali sa o nich a aby s TKN 

nepočujúci aj žili. Je to relácia o 

nich, pre nich. A je mojim snom, 

aby TKN bola reláciou o ktorej bu-

dú nepočujúci hovoriť s pýchou, 

radosťou a hrdosťou :).“ 

 

Ďakujem obidvom režisérom        

za rozhovor a želám veľa nápadov 

a vydarených dielov TKN. 

 

Foto: archív I.K., M.K., I.D. 

Veronika Vojtechovská 

Rozhovor 

Prelistoval som si zahraničný elektronický časopis a zaujala ma práca nepočujúceho linoryta Davida Calla 

zo Spojených štátov amerických, ktorý ručne vyrezal a vytvoril z toho linoryt. Zdroj zahraničného elektronického 

časopisu je: KATZ, Charles. Breakthrough. In Deaf History International. 2012, č. 3-4 (48-49), s. 18. 

Abbé de l' Epée je v kamennom podzemí hrobiek a drží v ruke veľké kladivo. Aristotelovu hrobku zničí 

a z nej vyletia nepočujúce motýle. Aristoteles, staroveký grécky filozof, kedysi povedal, že nepočujúci nie sú 

schopní sa učiť, pretože nemôžu počuť. Tak sa začalo započítaním 2 000 rokov obdobia temna pri vzdelávaní ne-

počujúcich. Rímske číslice MM predstavujú 2 000 rokov obdobia temna až dovtedy, kým sa nezrodil prelom pok-

roku vo vzdelávaní nepočujúcich. Tieto dva motýle symbolizujú dve nepočujúce sestry, ktoré abbé de l' Epée vi-

del po prvýkrát a používal "ich" posunky ako súčasť jazyka nepočujúcich, aby sa mohli vzdelávať a modliť sa       

k Bohu. Abbé de ľ Epée ako prvý začal používať posunkový jazyk ako prirodzený jazyk. On nám ukazuje cestu 

von tým smerom, že sa ide hore po schodoch k našej emancipácii. 

 Erb, ktorý visí hore nad ním, je vlastne erb mesta Paríž, kde abbé de l' Epée ako prvý na svete otvoril 

školu pre nepočujúcich. Vo vnútri erbu je aj loď, ktorá symbolizuje námornú plavbu s Tomášom Hopkinsom  

Popis obrázka výtvarnej práce – linorytu abbého Charlesa Michela de ľ Epéeho  
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Hopkins Gallaudet a Roch-Ambroise Auguste Bébian 

(pozn. – prvý zapisovateľ symbolov posunkov). Ďalšie 

tri osoby na ľavej strane tvoria nepočujúci: Jean Mas-

sieu (pozn. – priekopnícky nepočujúci pedagóg), Lau-

rent Clerc a Ferdinand Berthier (pozn. – zakladateľ 

prvého spolku nepočujúcich na svete v roku 1834), 

absolventi školy a tunajší učitelia. Všetci prispeli ku 

komunitám nepočujúcich a nepriamo i americkým ko-

munitám. 

Duše nepočujúcich boli, sú a budú vzdelávané 

„orálnou metódou“, ktorá zobrazuje neporušenú hrob-

ku, ktorú abbé de ľ Epée nedokázal rozbiť. Táto úloha 

pretrváva naďalej a zostáva nám dokončiť jeho rozbitie 

veľkým kladivom. 

 

Preklad: Roman Vojtechovský 

Gallaudetom a Laurentom Clercom do Spoje-

ných štátov amerických v roku 1815 (pozn. preklada-

teľa – tieto osoby zaslúžili k vzniku prvej verejnej ško-

ly pre nepočujúcich v Hartforde v Spojených štátoch 

amerických v roku 1817). 

Na pravej strane je busta Otca orálnej metódy, 

Samuel Heinicke z Nemecka. Pod bustou visia dve šer-

miarske meče, ktoré predstavujú súboj alebo presnej-

šie výmena listov medzi Heinickom a de ľ Epéem. Listy 

slúžili na vášnivé debaty o tom, ako najlepšie vzdelá-

vať nepočujúcich. 

Šesť zástaviek v horných rohoch predstavujú 

významné osoby vo francúzskej histórii nepočujúcich. 

Tri osoby na pravej strane tvoria počujúci: 

Roch-Ambroise Cucurron Sicard (pozn. prekladateľa – 

druhý riaditeľ školy po smrti abbého de ľ Epéeho 

a vydal prvý slovník posunkového jazyka), Thomas 



 Vzdelávanie prostredníctvom posunkov.  

V polovici 18. storočia v Paríži pravdepodobne 

existovala pomerne početná komunita nepoču-

júcich, ktorá sa dorozumievala posunkovým 

jazykom. Na posunkovom jazyku ako priro-

dzenom komunikačnom prostriedku nepočujú-

cich založil svoju vyučovaciu metódu           

de ľ Epée. Jeho metóda vyučovania, kto-

rá obsahovala prstovú abecedu, 

prirodzené posunky a umelé 

posunky, je známa ako francúz-

ska metóda. Pri objasňovaní poj-

mov a výkladov učiva používal priro-

dzené posunky, ktoré prevzal od svo-

jich žiakov, a umelé posunky, ktoré sám vytvoril. 

Hlavným základom tejto metódy bolo tvrdenie, že u 

nepočujúcich sluch musí nahradiť zrak. Hlásal zásadu, 

že posunok je bezprostredným vyjadrením myšlienky. 

De l' Epée v roku 1776 vydal knihu Instruc-

tion des Sourds et Muets par la Voie des Signes 

Métodiques (Vzdelávanie hluchonemých pomocou 

metodických posunkov). De ľ Epée pri výklade použí-

val umelý systém posunkov, ktorý sám vytvoril 

a nazval metodické posunky. Za každým posunkom 

pre slovo ukázal posunok, ktorý popisoval gramatický 

tvar, v ktorom dané slovo použil. Neskôr knihu rozšíril 

o ďalšie kapitoly pod názvom La Véritable Maniére 

d´Instruire les Sourds et Muets, Confirmé par une 

Longue Expierence (Pravdivý spôsob vyučovania hlu-

chonemých overený dlhoročných skúseností) (1784). 

 A b b é  

de ľ Epée vy-

chovával nepo-

čujúcich, aby sa 

z nich stali 

úspešní obča-

nia. Stali sa 

umelcami, so-

chármi, učiteľmi, spisovateľmi, remeselníkmi 

a vodcami. Mnoho nepočujúcich umelcov maľovali ale-

bo vyrezávali podobu abbého. 

 

Tento rok pripomíname 300. výročie na-

rodenia vzácneho človeka – abbého Charlesa 

Michela de ľ Epéeho (vyslovuje sa Chárlz Mi-

čel del Epí). Najčastejšie sa o ňom hovorí ako 

Otca nepočujúcich. Občas sa o ňom aj ho-

vorí ako Otca posunkového jazyka a Otca 

vzdelávania nepočujúcich. 

Prečo by sme si mali uctiť 

tohto muža? Jeho práca mala 

značný vplyv na začiatok 

vzdelávania nepočujúcich po 

celom svete, zakladali sa ďal-

šie školy pre nepočujúcich 

a rozšírila sa metóda vzdelávania pro-

stredníctvom posunkov. Podporoval ľudské a ob-

čianske práva nepočujúcich. 

De ľ Epée sa narodil 25. novembra 1712 do 

bohatej rodiny vo Versaillesi vo Francúzsku. Študoval 

právo, ale nestal sa právnikom. V neskorších rokoch           

de ľ Epée bol vysvätený ako abbé, čiže ako katolícky 

kňaz bez kňazského úradu. 

Známa legenda hovorí o ňom, že v lete 1760 

počas jednej tmavej búrlivej noci de ľ Epée dlho puto-

val a zastavil sa pred osvetleným domom. Do neho 

vstúpil a uvidel 15-ročné sestry - dvojičky, ktoré šili 

pri krbe. Snažil sa s nimi komunikovať, lenže mu nere-

agovali. De ľ Epée bol zmätený. Neskôr do tejto miest-

nosti vošla matka dvojčiat a povedala mu, že sú nepo-

čujúce a potrebujú sa vzdelávať a modliť sa. 

47-ročný de ľ Epée zistil, že je to jeho ce-

loživotné dielo a rozhodol sa otvoriť prvú verejnú 

školu pre nepočujúcich v Paríži. Našiel 5-6 ďalších 

žiakov a začal ich učiť od roku 1760. Najprv škola 

niesla názov ako Epéeho škola. Postupne sa počet 

nepočujúcich žiakov rozrástol a z vlastných prostried-

kov prenajal na školské účely dom na Montmartri. Z 

finančnej podpory kráľovskej pokladne štátu v budove 

opusteného kláštora de ľ Epée založil v roku 1770 

štátny ústav s názvom Národný inštitút pre hlucho-

nemých ako prvý na svete. Od roku 1785 de ľ Epée 

už mal 72 študentov. 
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Oslava 300-stého výročia narodenia abbého Charlesa Michela de ľ Epéeho 
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1760 - vznik verejného vzdelávania prostredníctvom posunkov (zdarma), Paríž 

1838 - založenie Zväzu hluchonemých (terajšia FNSF – Národná federácia nepočujúcich Francúzska) 

1880 - zákaz používania posunkového jazyka vo vzdelávaní (Milánsky kongres) 

1980 - obrodenie nepočujúcich - nepočujúci bojujú za používanie svojho jazyka  vo vzdelávaní a v oblasti kultúry 

1991 - národné zhromaždenie hlasuje za návrat posunkového jazyka do vzdelávania 

2005 - posunkový jazyk je francúzskym štátom uznaný za právoplatný/rovnocenný jazyk  

2012 - nepočujúci oslavujú 300-té výročie narodenia abbého de l' Epée a pokračujú v boji za svoje práva 

 

Zdroj: www.facebook.com               Preklad: Alexandra Mániková 

Úprava: Veronika Vojtechovská 

Jeho známa škola sa stala aj poradenstvom 

pri zriaďovaní podobných škôl pre nepočujúcich 

v iných krajinách Európy. 

 Je známy tým, že študoval právo, pomohlo 

mu to využiť v praxi so známym prípadom nepoču-

júceho grófa de Solara. V roku 1773 10-ročný 

chlapec bol nájdený na ceste pri lese v severnej časti 

Francúzska. Našli ho roľníci a chlapca poslali do ne-

mocnice do Paríža. V roku 1776 abbé de ľ Epée išiel na-

vštíviť nemocnicu a matka – predstavená mu ukázala 

chlapca, ktorý je nepočujúci. Abbé de ľ Epée ho vzal do 

školy a pýtal sa na jeho rodičov. Zistilo sa, že ten chla-

pec sa volal Jozef a bol grófom de Solar. Býval 

v prekrásnom dome v južnej časti Francúzska. Keď jeho 

otec zomrel, Jozefa posadili na kôň a nechali ho na ceste 

v severnej časti Francúzska. V roku 1777 abbé        de ľ 

Epée zobral Jozefa na súd, pomohol mu vyhrať a chlapec 

získal späť titul grófa a bohatstvo. Lenže neskôr v roku 

1789, keď abbé de ľ Epée zomrel, 25-ročný Jozef už 

stratil svoj titul grófa. Narukoval, stal sa vojakom a vo 

vojne bol zabitý. 

 Abbé Charles Michel de ľ Epée zomrel 23. de-

cembra 1789 v Paríži. 

 

Roman Vojtechovský 

1712-2012  

300. výročie narodenia abbého de ľ Epée. Malý chronologický prehľad od Mains Diamant 



kontaktu a komunikácie s nimi. 

 Napriek tomu ľudia so skutočným záujmom 

sa vedeli konkrétnejšie opýtať o aktivitách Myslím. 

Pýtali sa väčšinou klasické otázky, či je posunkový 

jazyk medzinárodný, za aký čas sa dá naučiť posun-

kový jazyk a či sa dá dobre naučiť z knižiek. Na všet-

ky otázky sme odpovedali dôkladne a trpezlivo.  

 Tým, ktorí potrebovali informácie o kurzoch 

slovenského posunkového jazyka, sme poskytli 

o možnostiach vzdelávania v tomto smere. Predstavili 

sme aj publikácie vyda-

né od nás, pre ktoré 

niektorí ľudia prejavili 

záujem. Ľudia so slu-

chovým postihnutím sa 

pýtali na kompenzačné 

pomôcky, tým sme dali 

odporúčania na prísluš-

né firmy. Zviditeľniť kul-

túru prišli aj členovia 

Divadla Tiché iskry: Peter Vrťo a Jozef Rigo, ktorý za-

hrali obecenstvu komédiu Rómeo a Tina. 

 

Angela Hefty 

 Z času na čas máme možnosť širokej verej-

nosti predstavovať svoje aktivity verejnosti. Naposle-

dy to bola výstava Non-handicap v Inchebe 

v dňoch 27.-29.9.2012. Akcia bola zameraná na 

prezentáciu neziskových organizácií a tých firiem, kto-

ré sa podieľajú na poskytnutí rehabilitačných služieb 

a kompenzačných pomôcok pre ľudí so zdravotným 

postihnutím. K stánku Myslím občas prichádzali ľudia, 

hlavne tí „smelší“, pričom tých, ktorí boli „zdržanliví“ 

sme sa snažili upriamiť pozornosť propagačnými mate-

riálmi Myslím. Celkovo sme mali teda taký pocit, ako 

keby sa ľudia báli nepočujúcich a radšej sa vyhýbali 
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Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich sa prezentovalo na veľtrhu Non – handicap 

v Inchebe 

lávania, ktoré bude hotové v apríli 2013. V tomto se-

mestri sa prvýkrát otvoril aj víkendový kurz, to zna-

mená každý druhý víkend v sobotu a v nedeľu 

s celkovým počtom 60 vyučovacích hodín. Počet pri-

hlásených tu bol 6 osôb.  Celkový počet ľudí na-

vštevujúcich kurz slovenského posunkového ja-

zyka je v jesennom semestri 2012 40 osôb.  

 Dúfame, že našim kurzistom sa bude dariť 

a úspešne zvládnu aj skúšky na konci semestra. Drží-

me im palce! 

 

Angela Hefty 

 V občianskom združení  Myslím - centrum kul-

túry Nepočujúcich 5 mesačné kurzy v jesennom se-

mestri slovenského posunkového jazyka sa rozbehli 

v plnom prúde. Do skupiny začiatočníkov 1. modulu 

sa prihlásilo prekvapivo veľa ľudí s počtom 21 

osôb. Prvýkrát sme zhotovili pre účastníkov kurzu 1. a 

2. modulu aj učebný materiál ako pomôcku pri cvičení 

a opakovaní učiva.  

 Pre záujemcov ďalších postupujúcich modulov 

ako 2., 3., 4., 5. sme pripravili ďalšie videoklipy na 

cvičenia, ktoré budeme pridávať aj na webovú stránku 

Myslím v rámci pripravovaného e-learningového vzde-

 Kurzy slovenského posunkového jazyka v jesennom semestri 
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Fórum Nepočujúcich v Prahe 

 Dňa 22. novembra 2012 som musel vstá-

vať veľmi, veľmi skoro a vydať sa v tmavej noci do 

Prahy. Dôvodom mojej cesty bola konferencia 

v Prahe s názvom „Fórum Neslyšících“, na ktorú 

ma pozval hlavný organizátor Roman Lupoměs-

ký, riaditeľ organizácie Neslyšící s nádejí. 

 Na tejto konferencií odzneli  zaujímavé pred-

nášky: „Máme stále společné cíle, cesty a pře-

kážky?“, ktorú predniesol Prof. PhDr. PaedDr. Mi-

loň Potměšil, Ph.D., „Právní opatření požadova-

ná Úmluvy o právech osob se zdravotním posti-

žením“ sme si mohli pozrieť od nepočujúceho Ro-

mana Lupoměského, ktorý vyzdvihoval práva osôb 

so sluchovým postihnutím v súlade s požiadavkami 

Dohovoru OSN. O „Úloha státu při naplňování 

práv pro osoby se zdravotním postižením, včet-

ně práv sluchově postižených" predniesol JUDr. 

Pavel Ptáčník, sekretár Vládného výboru pre zdra-

votne postihnutých ČR. 

 Témou mojej prednášky bola  „Status slo-

venského posunkové-

ho jazyka a možnosti 

jeho vzdelávania na 

Slovensku“. Vo svojej 

prednáške som infor-

moval o legislatívnych 

podmienkach – statusu slovenského posunkového jazy-

ka – a jeho uznávania podľa zákona v platnej legislatíve 

SR. Načrtol som situáciu začiatky výučby slovenského 

posunkového jazyka od začiatku v občianskom združení 

Myslím. Oboznámil som ľudí, aké úspechy sme dosiahli 

s pracovným kolektívom pri výučbe a s akými prekážka-

mi sa stretávame. Na záver som prezentoval aj publiká-

cie vydané od Myslím. Všetci zúčastnení boli prekvapení 

s ťažkou legislatívnou situáciou statusu slovenského po-

sunkového jazyka, ktoré je naproti Českej republike 

značne zaostalé. Ostáva mi len dúfať, že budúcnosti vie-

me zmeniť túto situáciu, hoci je to neľahký boj. 
 

Michal Hefty 

Opätovný kurz: Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka 

 Po 6-x Myslím – CKN 

organizoval akreditovaný kurz 

Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR s názvom: 

Lektorské minimum pre lektorov 

slovenského posunkového jazy-

ka (SPJ). Na šiesty kurz sa pri-

hlásili šiesti a jeden z nich indi-

viduálne. Tvoria ich: Simona Bíliková, Katarína 

Jalčová, Petra Duchyňová, Dávid Szalai, Tomáš 

Slezák a Juraj Holéczy. Vzdelávali sa 40 vyučo-

vacích hodín v 4 dňoch počas 2 víkendov: 10.-

11.11. a 24.-25.11. Kurz viedol Roman Vojte-

chovský. 

 Záujemcovia, určite, získali cenné informácie 

o teórii posunkového jazyka, o systéme fungovania 

kurzu a precvičili preklad do SPJ z viet slovenčiny 

a obrázkových krátkych komiksov bez slov. Tri vy-

braté názory a postoje záujemcov: 

- „Som veľmi rada, že som mala možnosť byť na ško-

lení, dalo mi to veľa informácií, ktoré 

sa mi zišli a dúfam, že ich využijem aj 

v budúcnosti a samozrejme náš lektor 

sa snažil byť čo najlepší.“ 

- „Najviac som sa dozvedel, v čom sa 

líši SPJ od posunkovanej slovenčiny.“ 

- „Učebný obsah bol pre mňa nový, 

veľmi zaujímavý; skvelý lektor, ktorý 

pozná danú oblasť veľmi dobre; dobrá komunikácia.“ 

Je to potešiteľné, že sa tohto kurzu aj 

v predchádzajúcich kurzoch zúčastnili dokopy 27 nepo-

čujúcich záujemcov a 8 z nich tvoria nepočujúce deti 

nepočujúcich rodičov a 2 z nich nepočujúce deti, ktoré 

majú počujúcich rodičov, ale nepočujúceho súrodenca. 

Mali možnosť sa viac oboznámiť s teóriou posunkového 

jazyka ako ich materinského jazyka, o ktorom vtedy 

veľa nevedeli. 

Záujemcom čaká už len to posledné. A to skúš-

ka, držíme im palce! :) 

Roman Vojtechovský 
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Opätovná účasť na jazykovednej konferencii 

Čo sa udialo? 

nuci istým spôsobom podľa predchádzajúcej le-

xémy pred lexémou V TOM vo výpovedi: v cene 

zahŕňa, z nich , z toho 

VSTUPNÉ + DESAŤ + EURO + V TOM + VEČERA + 

PLUS + TOMBOLA = Vstupné: 10 € (v cene zahŕňa 

večeru a tombolu).  

4. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam, ktorý poukazuje na minulosť pomenova-

nú predtým, v tom čase: vtedy; vtedy, keď; keď 

(iba pri opytovacej vete)  

V TOM + JA + BOL + MALÝ + JA + HLÚPY + klasifiká-

tor osoby (o sebe) = Vtedy, keď som bol malý, bol 

som hlupáčik. 

5. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam, ktorý poukazuje na aktuálnosť času vo 

význame za ten čas: medzitým, medzičasom 

ON + PREČ + NEVEDIEŤ + ČO + V TOM + STALO = 

Bol preč a nevedel, čo sa medzitým stalo. 

6. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam ako dôraz konkrétne niečoho pred dvo-

ma a viacerými možnosťami, napr.: tento, táto, 

toto; s, so; na; o; pre; za; byť – je (s objektom vo 

funkcii podstatného mena)   

- JA + CHCIEŤ + MOBIL + KÚPIŤ + V TOM + ZNAČKA 

+ NOKIA = Chcem kúpiť mobil (tejto) značky Nokia. 

- JA + CHCIEŤ + KÁVA + V TOM + ŠĽAHAČKA = 

Chcem kávu so šľahačkou. 

7. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam ako otázka: V čom? 

TALENT + TY + V TOM + ČO_? = V čom máš talent?  

8. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam ako frázy: „mať niečo na mysli“, „to je 

ten/tá/to“ 

JA + CHCIEŤ + KÚPIŤ + VÍNO + V TOM + TY_VIEŠ + 

VČERA + SPOLU + BAR + POPÍJAŤ = Chcem kúpiť ví-

no. Vieš, mám na mysli to víno, ktoré sme si dali 

včera v bare. 

9. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam ako fráza: „tam, kde je“, „nachádza sa 

tam“ 

 

Podľa možností sa aktívne zúčastňujem na ja-

zykovednej konferencii. V rámci kolokvia mladých ja-

zykovedcov už po 3-x každoročne prispievam referá-

tom o nejakej téme výskumu slovenského posunkové-

ho jazyka. Tento rok som na deň Mikuláša na pô-

de Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre referoval na tému: Posunková 

lexéma V TOM má mnoho podôb. V stručnosti uve-

diem, o čom som referoval.   

Poukázal som na to, že naša slovenská komu-

nita nepočujúcich vo svojej komunikácii často používa 

aj posunok v TOM. Tento frekventovaný posunok patrí 

do posunkovej zásoby slovenského posunkového jazy-

ka a často sa objavuje v gramatike, prípadne i v prag-

matike. 

Zovšeobecnil som, že posunok V TOM je le-

xéma, ktorá sa používa miesto podstatného me-

na, inej slovnodruhovej charakteristiky lexémy, 

frázy alebo myšlienky vo výpovediach alebo 

v komunikácii nepočujúcich. Má všeobecný výz-

nam, ktorý sa konkretizuje až v kontexte. Lexéma 

V TOM je odvodená zo slovenčiny, ale nenájdeme 

žiadnu podobnosť, alebo súvislosť medzi javmi vysky-

tujúcimi sa v slovenskom jazyku.  

Funkciu lexémy V TOM som roztriedil do nie-

koľkých kategórií, avšak počet nemusí byť definitívny. 

Kategórie:  

1. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam ako vzťažné zámená a sú to: ktorý/

ktorá/ktoré a čo   

JA + DIEVČA + BOLO + VIDIEŤ + V TOM + DOM + 

MÔJ/NÁŠ + DIEVČA + klasifikátor stojacej osoby = 

Videl som dievča, ktoré stálo pred našim domom.  

2. kategória: lexéma V TOM pre slovenčinu nesie 

význam ako spojka: čiže, to jest (t. j.), totiž, to-

tižto, teda, že, aby  

JA + BOLO + ŠTUDOVAŤ + ČNES + V TOM + ČEŠTI-

NA + V + KOMUNIKÁCIA + NEPOČUJÚCI = Študoval 

som ČNES, t.j. češtinu v komunikácii nepočujúcich. 

3. kategória: lexéma v TOM nesie taký význam 

v tom zmysle ako všeobecne zahŕňajúci, obsiah-
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Čo sa udialo?/Festival 

... v tom pretože tak radšej Lassie spí vnútri, nie? 

(Z tejto výpovede bádame, že výraz V TOM nahrádza 

celú výpoveď, čiže myšlienku ako celku.)  

  Zdôrazňoval som, že posunok V TOM je silnou 

súčasťou slovenského posunkového jazyka, prirodze-

ného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich. 

 

Roman Vojtechovský 

  

- HOTEL + MENO + CARLTON + KDE_? = Kde je Hotel 

Carlton? 

- V TOM + VEDĽA + AMERICKÁ + AMBASÁDA = Na-

chádza sa tam vedľa americkej ambasády.  

10. kategória: lexéma V TOM môže nahrádzať 

celú výpoveď, čiže myšlienku ako celku – jeden 

originálny príklad písanej slovenčiny nepočujúcich: 

Lassie musí oblieka rolák, lebo trvale vonku...vieš? 

Mojka dcerka počula že Eva vela kašle 

 Od 26.11. do 2.12. sa konal 6. Medzinárodný festival kultúry Nepočujúcich sv. 

Františka Saleského v Nitre, ktorý organizovala Effeta. Konali sa rôzne workshopy, sympó-

zium. Vo štvrtok bolo slávnostné otvorenie festivalu. Na ďalší deň bol bohatý program. Každý 

si mohol nájsť svoje. Buď to boli divadelné predstavenia alebo medzinárodná konferencia spo-

jená s diskusiou s politikmi. V sobotu ďalšie divadelné predstavenia a večer slávnostné ukon-

čenie festivalu. Čerešničkou na torte bolo, že jeden z moderátorskej dvojice Lukáš Fabišík po-

žiadal o ruku moderátorku Michaelu Kosiecovú na pódiu pred zrakom publika. Gratulujeme im 

a tiež gratulujeme Effete za vydarený festival. Viac informácií o festivale sa dozviete v mimo-

riadnom čísle Myslímoviniek ešte v tomto roku.  

Veronika Vojtechovská  

6. Medzinárodný festival kultúry Nepočujúcich 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Medzinárodný festival kultúry Nepočujúcich 

Filmy s titulkami 

na viacerých filmových festiva-

loch (Cannes, César, Palm 

Springs) a je podľa skutočných 

udalostí, ktoré sa odohrali 

v Alžírsku v roku 1996. 

 

 Kúpiť DVD môžete v 

kresťanských predajniach, alebo 

aj na http://luxshop.lux.sk. 

 

 Veríme, že spolupráca s LUX communication, 

bude pokračovať. Budeme radi, keď nám napíšete svo-

je ohlasy. Prajeme Vám pokojné sledovanie. 

 

br. Felix Maria OFM  

(Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava) 

kcn.bratislava@gmail.com;  

web: kcnba.nawebe.net 

  

 Chceme vás informovať, že po dohode s LUX 

communication sa na Slovensku budú vyrábať DVD s 

kresťanskými filmami so špeciálnymi titulkami uprave-

nými pre osoby so sluchovým 

postihnutím. Už v týchto dňoch 

vyšlo prvé DVD s filmom  

OSTROV. 

 Je to filmová dráma, 

ktorú natočili v Rusku (r. 2006). 

Film trvá 110 minút. Film obsa-

huje špeciálne upravené slo-

venské titulky pre nepočujú-

cich. Taktiež obsahuje sloven-

ský dabing, slovenské titulky (podľa dabingu) a pôvod-

ný ruský jazyk. 

 Taktiež je k dispozícii film O BOHOCH A ĽU-

DOCH (Francúzsko, r. 2010, 122 min.), ktorý je zatiaľ 

iba s bežnými titulkami. Je to film, ktorý bol ocenení 
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Vznikol na 

jeseň roku 

2002 na  

krúžku pan-

tomímy a pohybového divadla 

ako prvý amatérsky súbor nepo-

čujúcich žiakov pri SOŠ a ŠI pre 

žiakov so sluchovým postihnutím 

na Koceľovej ulici v Bratislave. 

Súbor DIKO sa zrodil počas 

môjho pôsobenia na tejto škole 

od septembra 2002 prvýkrát 

v histórii školy. 

Vedomosti a skúsenosti 

z predchádzajúceho pôsobenia 

ako herec pantomímy u profesora 

Milana Sládka v divadle Aréna 

som preniesol a ďalej rozvíjal 

v súbore DIKO pre nádejných 

a  t a l e n t o vaných  ž i a ko v 

s poruchami sluchu. Skratka sú-

boru DIKO sa odvodzuje z dvoch 

slov: DIvadlo KOceľova. 

Logo pre DIKO vytvoril 

v roku 2008 náš bývalý žiak Zol-

tán Király. Rozhodli sme sa pre 

ježka s jablkom namiesto „O“ 

z dôvodu, že jedného dňa ježko 

zablúdil až do spoločenskej 

miestnosti ŠI, kde sme mali prá-

ve divadelný krúžok.  

Súbor DIKO hrá od svoj-

ho vzniku pre deti – nepočujúce 

i počujúce, postihnuté i bez pos-

tihnutia, v mieste i v celej repub-

like. Zúčastňuje sa na koncert-

ných podujatiach, akciách, festi-

valoch, súťažiach, na školských 

oslavách či výročiach, pre televí-

ziu a pod. 

 Predstavenia súboru DIKO 

čerpajú inšpiráciu z vlastných ná-

padov, ale aj  z literárnych predlôh 

alebo zo sveta filmu a divadla. 

Z toho vyplýva fakt, že naša práca 

je tvorivým procesom od samého 

začiatku až k premiére. Súbor ne-

ustále obmieňa členov – odchádza-

júci absolventi a prichádzajúci no-

váčikovia. Počet členov sa pohybu-

je medzi 8 až 10 osôb. Na záver 

odkazuje, že kontakt s divadlom 

dáva nepočujúcim možnosť dotk-

núť sa ho a pochopiť ho. Možno 

povedať, že hra na javisku má aj 

terapeutický účinok, prostredníc-

tvom ktorého sa lepšie a ľahšie 

rozvíja ich talent a osobnosť, ich 

intelekt. 

 

 Súbor DIKO získalo veľa 

ocenení na rôznych festivaloch pre 

nepočujúcich i pre počujúcich. Zís-

kali 4 prvenstvá ako celkové víťaz-

stvo v kategórii stredných škôl pre 

SP na festivaloch Záujmovo-

umeleckej činnosti nepočujúcich 

detí a mládeže v divadle Aréna 

v BA (2008, 2009, 2010 a 2012), 

dvakrát 2. miesto medzi počujúcimi 

v kategórii dvojice a jeden za he-

recký výkon na Celoštátnej súťaž-

nej prehliadke pantomímy a po-

hy bový ch  d ivad ie l  PAN 

v Liptovskom Mikuláši (2004, 

2005 a 2010), hlavnú cenu 

v kategórii dvojice na Medzinárod-

nom festivale pantomímy Nepo-

čujúcich v Brne (2005), dvakrát 

Divadelný súbor nepočujúcich žiakov DIKO oslavuje okrúhle 10. výročie svojho vzniku 

Zaujímavosti 
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ma), 13. Anjel (umelecké posun-

kovanie), 14. Divokosť v srdci 

(muzikál v PJ), 15. Príbeh 

z Koceľovej ulice... (pantomíma 

s prvkami totálnej komunikácie), 

16. Cheerleaders (dramaticko-

športový tanec), 17. Vyrobený 

pre mňa (tanec a spev v PJ), 18. 

Kovbojské pytačky (pantomíma), 

19. ABC (tanečná kreácia s prv-

kami prstovej abecedy), 20. Láska 

a zúfalstvo (pohybové divadlo 

s prvkami hip-hopu), 21. Koniec 

agentov D.E.A.F. (pantomíma), 

22. HOP a je tu hip-hop (hip – 

hop), 23. Sabínka, povolania a 

blázni (pantomimická feéria), 24. 

Latino Girls (spoločenský tanec), 

25. Fontána lásky (umelecké po-

sunkovanie), 26. Štyri sestry 

(pohybové divadlo), 27. Lambada 

(spoločenský tanec), 28. Otvorím 

ťa dokorán (umelecké posunka-

nie), 29. Čarovný kufor 

(pantomimická klauniáda). 

 

Mgr. Jozef Rigo – 

vedúci divadelného krúžku, 

SOŠ, gymnázium a ŠI pre ŽSP,  

Koceľova 26, Bratislava 

  

2.miesto za scénickú miniatúru 

medzi počujúcimi a Cenu det-

skej kritiky Fórum Agora na 

Súťažnej prehliadke Divadlo 

a deti v Rimavskej Sobote 

(2005 a 2009), za mimoriadnu 

cenu odbornej poroty za tvorivú 

prácu s nepočujúcou mládežou 

v Krajskej prehliadke detskej 

dramatickej tvorivosti a ochot-

níckeho divadla dospelých hra-

júcich pre deti Stretnutie 

s malou Táliou v Senci (2009) 

a za systematickú umelecko-

pedagogickú prácu na festivale 

PAN v Liptovskom Mikuláši 

(2010) a mnoho ďalších... 

 

Repertoár hier a etúd 

v súbore DIKO v rokoch 

2002 – 2012: 

1. Spomienka na Char-

lieho (pantomimická groteska), 

2. Dvaja zubatí a dáma 

(pantomíma), 3. Námesačník 

(pantomíma), 4. Pán Fazuľa 

(pantomimická imitácia), 5. 

Zázračný kufor (pantomi-

mická klauniáda), 6. Zname-

nie lampy (pantomíma), 7. 

Barón Prášil (pantomíma), 8. 

Sen (umelecké posunkovanie), 

9. O kýchajúcej puške (pan-

tomíma s prvkami posunkov), 

10. Nečakaná návšteva (pan-

tomimická klauniáda), 11. At-

letika života (humorná panto-

míma), 12. TRIPTYCH O LÁS-

KE - etuda Láska cez počítač 

(pantomíma), etuda Láska vo 

víre rapu (hip-hop) a etuda 

Láska na koncerte (pantomí-
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Príbeh o morčatách Dodovi a Bibine 

 Za horami, za dolami bola krásna príroda 

a na jednom kopci žili dve krásne morčatá, volali sa 

Dodo a Biba.  

 Dodo sa nudil a premýšľal, čo budú robiť 

s Bibou a tak jedného dňa sa rozhodol, že zoberie Bi-

bu na výlet, kde si spoločne užijú nádherný deň, ako 

si budú hľadať potravu, papať trávu a blázniť sa na 

tráve.  

 Fešák Dodo išiel za  Bibou a prezradil jej svoj 

plán, čo budú robiť a kam pôjdu. Obe morčatá sa veľ-

mi tešili na výlet, že budú hlavne spolu, lebo sa veľmi 

ľúbia. Dodo povedal Bibe: „Nech sa vždy drží pri ňom 

a nemusí sa báť a spolu im bude veselo“. Biba odpo-

vedala: „Dobre, bude vždy s tebou“. Vybrali sa na  

výlet, čo Dodo navrhol Bibe a začala sa veľká zábava. 

Idú hore kopcom, dolu kopcom, spoločne obzerali 

okolie aké je všetko krásne a bol nádherný slnečný 

deň, obaja mali veľkú radosť. Dodo cestou povedal 

Bibe, ako ju veľmi ľúbi a aby si spoločne založili rodinku 

a mali veľa detí. Bibinka s láskou povedala Dodkovi, že 

ho tiež veľmi ľúbi najviac na svete a že si nájdu krásne 

miesto v prírode a budú mať detičky.  

 Ako šli, tak zastali uprostred cesty a začuli zvuk 

ostatných morčiat, z čoho boli veľmi prekvapení. Dodo 

vraví Bibe: „Počuješ, to čo ja?“ Biba odpovedala: „Áno, 

počujem“. Tak si povedali, že sa pôjdu pozrieť, aj keď 

mali svoj plán o výlete. Dodo išiel prvý a Biba za ním 

ako poslušné dievčatko, keďže Dodo je chlap a ničoho 

sa nebojí. Prešli kus cesty a vyšli na kopec a z kopca 

zbadali krásnu zelenú čistinku, domčeky, kolotoče 

a veľa morčiat ako sú oni dvaja. Dodo povedal Bibe, či 

vidí to isté, to čo on. Biba odpovedala, áno a že je to 

nádhera a chce sa tam ísť pozrieť. Tak si povedali, že sa 

pôjdu pozrieť a sú zvedaví ako to tam vyzerá medzi 

ostatnými. Išli dolu kopcom pomaly, aby sa nešmykli  

a nespadli.  



 Keď ho už vytiahli, malý od ra-

dosti zakvíkal, objal Doda a Bibu 

a poďakoval sa za pomoc. Taký bol šťast-

ný Oliver, že od radosti nevedel, čo má 

robiť a povedal Dodovi a Bibe, nech idú 

za ním na to miesto, kde býva s rodičmi, 

súrodencami. Malý Oliver cestou poroz-

prával o sebe, o maminke, o ockovi, 

o súrodencoch a ostatných ako si tam 

pekne žijú, vždy majú čo papať, majú kde bývať a že 

majú kolotoče, na ktorom sa všetci radi bláznia, veselia 

sa a spievajú si pesničky. Dodo a Biba sa na seba pozre-

li, povedali si, že presne toto hľadali.   

 Keď boli na tej čistinke, s otvorenými ústami sa 

nevedeli vynadívať na tú krásu a medzitým malý zbadal 

pri domčeku svojich rodičov a utekal za nimi. Kričal:  

„Mami, oci.“ Mama celá šťastná, že vidí svojho milova-

ného synčeka Olivera a povedala mu, že sa oňho veľmi 

bála a kde sa toľko túlal. Malý Oliver porozprával rodi-

čom, čo sa mu prihodilo a že ho zachránili Dodo a Biba. 

Dodo a Biba šli pomaly k domčeku a stáli tam. Malý ich 

hneď zoznámil s jeho rodičmi. Rodičia sa Dodovi a Bibe 

poďakovali, že zachránili ich synčeka a pozvali dnuka do 

domčeka na návštevu. Podala im vodičky, trávy, jabĺčka, 

zrná a všetko, čo mali a povedala im, že nech sa ponúk-

nu. Dodo a Biba sa poďakovali, boli už hladní a smädní  

a pustili sa do jedenia a pitia vodičky.  

 Malý sa díval na nich, bol veľmi šťastný  

a povedal Dodovi a Bibe, že ich vezme na kolotoče, že 

sa spoločne pobláznia, zaspievajú pesničky a bude všet-

kým veselo. Dodo s Bibou sa potešili, že idú na kolotoče 

a že si zaspievajú. Poďakovali sa Oliverovým rodičom, že 

ich pohostila a išli na kolotoč s malým Oliverom. Biba 

celá šťastná pri Dodovi a povedala mu, že ho veľmi ľúbi 

a že chce s ním ostať tu, že sa jej tu páči. Dodo s Bibou 

súhlasil, neváhal, postavili si krásny, veľký domček, uro-

bili veľkú svadbu a mali kopu malých detí morčiatok. 

     Zostali tam na tej zelenej čistinke do konca krásneho 

života a boli veľmi šťastní. 

Obrázok: internet            Martina Gelienová, 

nepočujúca autorka 

a bolo to dosť ďaleko. No, keď 

tam už skoro boli, začuli detský 

plač malého morčiatka a nevedeli, 

čo sa stalo. Biba povedala Dodo-

vi, aby išli za tým plačom, čo po-

čujú. Išli, išli, obzerali sa, hľadali 

sprava, zľava a našli veľkú jamu, 

skoro spadli a zistili, že to bola 

pasca na morčatá.  

 Malé morčiatko kvíkalo, žalostne plakalo 

a kričalo o pomoc. Dodo povedal Bibe, nech stojí 

a nejde blízko k tej jame. Dodo zakvíkal a povedal 

malému, ako sa volá a spýtal sa ho, že čo sa stalo. 

Malé morčiatko povedalo svoje meno, že sa volá Oli-

ver, že zablúdilo a stratilo sa rodičom a spadlo do tej 

veľkej jamy a nevie vyliezť hore. Oliver plače a stále 

plače, že chce byť pri svojej maminke a ockovi a so 

súrodencami. Biba sa snažila upokojiť malého Olivera 

a povedala mu, aby sa nebál, že mu pomôžu vytiah-

nuť z tej veľkej jamy. Malý povedal, že nech sa popo-

náhľajú, nech ho rýchlo zachránia, lebo je to pasca. 

Tu nás chce zobrať veľký človek a dať nás do veľkého 

mesta, aby sme sa nevrátili naspäť. Dodo rýchlo pre-

mýšľal, ako vytiahnuť malého Olivera a zachrániť 

všetky morčatá, aby už veľký človek sem nikdy ne-

prišiel a neodviezol do veľkého mesta. Pretože ani oni 

dvaja nechceli ísť do veľkého mesta, lebo by sa už 

viac neuvideli. Rozhodli sa urobiť všetko preto, aby 

zachránili situáciu a nedovolili, aby sa aj druhým 

morčatám niečo stalo. 

 Biba sa obzerala, či niečo nenájde, aby mohli 

vytiahnuť malého Olivera a zbadala kúsok od seba 

dlhý papek. Dodo išiel po ten papek, čo Biba našla. 

Medzitým sa malý Oliver upokojil, prestal plakať,  bol 

trpezlivý, že ho vytiahnu. Dodo papek priniesol, Biba 

sa mu snažila tiež pomôcť. Dodo bol vpredu, Biba 

vzadu a pomaličky dávali dolu papek do jamy, aby 

vytiahli malého Olivera. Dodo povedal, že nech sa 

silno drží papeka a že ho pomaly vytiahnu hore z tej 

jamy. Malý  poslúchal a bol statočný, pevne sa držal 

papeka, aby nespadol a pomaly ho ťahali hore z tej 

veľkej jamy.  

Strana 15 Vianočné čítanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázkov: www.facebook.com 
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 Effeta - stredisko sv. Františka Saleského 

v Nitre vydala knihu Slovník sociálneho pracov-

níka v posunkovom jazyku.  

 Autormi sú Anna Šmehilová a kolektív. Nájde-

te tam mnoho cudzích pojmov, ktoré sú znázornené 

posunkami a vysvetlením daného pojmu.  

 Jej cena je 10 € (+ poštovné a balné 3 €). 

Pokiaľ máte záujem, obráťte sa na effeta@effeta.sk.  

 

Veronika Vojtechovská 
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 Dňa 9.12. sa na Jednotke vysielal naživo 

benefičný koncert Advent 2012 — Hodina deťom. 

Hosťom večera bola speváčka Jana Kirschner. Popri 

svojich pesničkách zaspievala aj pesničku Vidoucí, 

ale nevidená. Pesnička bola umelecky tlmočená 

do posunkového jazyka Veronikou Vojtechov-

skou. Záznam z benefičného koncertu môžete vidieť 

na www.stv.sk/online/archiv/slovensko-2012-advent.  

 

 

 

 

 

 

 

Roman Vojtechovský 

Advent 2012 — Hodina deťom 

Romanca na streche  

 

Lilly je kominárka. Tam, kde býva, ju všetci dobre poznajú. Ako správna komi-

nárka nosí ľudom šťastie. Má svojho nepočujúceho brata Lukasa, o ktorého sa 

stará, aj keď brat vlastní obchod.  Už dlho nemala vzťah, má strach z novej lás-

ky. Chcela sa nielen starať o svojho brata, ale aj pomôcť svojej kamarátke zís-

kať muža Kaia. Lenže sama sa s ním zblíži.  

 

Slovník sociálneho pracovníka v posunkovom jazyku 

 

 

 

 

 Partnerské organizácie zaoberajúce sa s výuč-

bou českého posunkového jazyka Pevnost, 3Dimenze, 

Trojrozměr, Bezhran a Evoluce usporiadajú prvú Me-

dzinárodnú konferenciu lektorov posunkového 

jazyka (LESICO). Konferencia sa uskutoční v Prahe 

18.—20. októbra 2013. Viac informácií nájdete na 

www.lesico-conference.com. 

Veronika Vojtechovská 

Medzinárodná konferencia lektorov posunkového jazyka 

Filmy, v ktorom postavy sú nepočujúci 
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Skryté titulky 

Organizácie prieskumu

 vyplňovanie dotazníka v čase od 18.7.

do 16.9.2012

 vyplňovanie dotazníka prostredníctvom

internetu – elektronický dotazník (online

dotazník)

Výsledky monitoringu názorov 

osôb s poruchou sluchu 

na skryté titulky

PaedDr. et Bc. Roman Vojtechovský

Pohlavie 

(N = 135)

62

63

64

65

66

67
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(N = 134)
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Bydlisko 

(N = 134)
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(nad 50 000 

obyv.)

Malé mesto (50 

000 - 2 000 

obyv.)
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000 obyv.)
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50
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Vzdelanie 

(N = 134)
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Strata sluchu 

(N = 134)
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78

12

4

Rozumiete skrytým titulkom? 

(N = 134)

0
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100

áno nie závisí od 

telev. relácií

neviem
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4

30

0

Skryté titulky by mali byť:

(N = 135) 

0
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rovnaké ako 

hovoria postavy 

v televízii

zjednodušené, 

ak je zachovaný 
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neviem posúdiť

85

45

5

Stihnete si prečítať 1-riadkový 

titulok? (N = 136)

0
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100
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telev. relácií

neviem
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5

35

0

Stihnete si prečítať 2-riadkový 

titulok? (N = 136)
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telev. relácií

neviem

89
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Skryté titulky 

Koľko farebných ST sa Vám lepšie 

pozerá? (N = 135)
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Ste spokojný s výberom TV relácií 
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Ste spokojný s kvalitou ST            

na Jednotke? (N = 135)
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Ste spokojný s kvalitou ST 

na Dvojke? (N = 136)
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Ste spokojný s kvalitou ST 
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Ste spokojný s kvalitou ST 

v programe Doma? (N = 136)
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Ste spokojný s kvalitou ST 

na JOJ? (N = 136)
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Ktoré televízne relácie 

najradšej sledujete so ST? 
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Ktoré televízne relácie 

by ste najradšej sledovali so ST?
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Aké najčastejšie chyby vám pre-

kážajú na skrytom titulkovaní?
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Ktoré konkrétne televízne relácie 

by ste najradšej sledovali so ST?
(www.nepocujuci.sk/forum/skryte-titulky)

 Jednotka: Góly – Body - Sekundy

 Markíza: Televízne noviny, Športové noviny, 

Počasie, Modré z neba, Reflex, Talentmánia

 JOJ: C.S.I. New York, C.S.I. Miami, C.S.I. Las

Vegas, Kosti, Riskni milión, Československo 

má talent
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Roman Vojtechovský 

Skryté titulky 

 

Pripomienky, návrhy, nápady k ST
(www.nepocujuci.sk/forum/skryte-titulky)

 pri zväčšených bielych ST na Jednotke           
a na Dvojke často chýbajú titulkované čísla

 na všetkých slovenských programoch           
na teletexte sa píše, že budú dávať relácie    
so ST, no, v skutočnosti niektoré nevysielali 
(napr. na Markíze počas Veľkonočných 
sviatkov –Vo štvorici po opici, Oko berie), 
alebo naopak na teletexte sa nepíše, že budú 
dávať relácie so ST a v skutočnosti niektoré 
vysielali s nimi

 pri emailovej komunikácii – nulová spätná 
väzba od slovenských televízií

 Odpovedali ti už na to, aby nerobili chyby 

s titulkovaním v seriáli Panelák??? Mne to 

tiež lezie na nervy, že posúvajú titulky na 

neskôr alebo skôr, a oni s tým nič nerobia, 

akoby si pomysleli, že sme hlúpi, lebo dobre 

nepočujeme.  Ale stále zabúdajú na to, že 

nepočujúci majú schopnosť odzerať. Koľko 

krát sa stávalo, že to, čo herci práve 

povedali sa vôbec nezhodujú 

s titulkovaním.

Pripomienky, návrhy, nápady k ST
(www.nepocujuci.sk/forum/skryte-titulky)

 Na teletexte Markízy č. 310 bolo 

informované, že sa budú vysielať filmy so 

ST a to v sobotu (4.8.) – Tell – švajčiarsky 

mýtus a v nedeľu (5.8.) – Jack Hunter a 

Stratený poklad Ugaritu.  Avšak sme prišli 

o príjemný zážitok sledovania týchto 

filmov, ST vôbec nešli. Opäť nás Markíza 

sklamala.

Pripomienky, návrhy, nápady k ST
(www.nepocujuci.sk/forum/skryte-titulky)

 Na Markíze prosím dávajte normálnejší čas 

ST lebo stále dávate okolo 23h aj po 

polnoci kto to potom pozerá keď spia o 2h 

v noci keď dávajú skryté titulky potom 

vždy musím nahrávať.

 titulky nie sú rovnaké, ako sú na obrazovke 

(sú oneskorené alebo skôr posunuté alebo 

zabudli dat titulky napriklad serial joj 

PANELAK stale problemi titulky

Pripomienky, návrhy, nápady k ST
(www.nepocujuci.sk/forum/skryte-titulky)

Ďakujem za pozornosť 

 Zrejme nejde to podľa želania hneď 
otitulkovať vyše 75 % programov, hlavne treba 
skvalitniť zadávanie titulkov, odstrániť 
problémy s vypadávaním i časovým meškaním 
titulkov

 Niekedy ked zacina vysiela neskoro dava
titulky ved nespokojní…

 Čo sa týka Markízy, tam som ešte nenašla nič 
s titulkami a na JOJ si pozriem občas Panelák 
a Súdna sieň - tam sú nekvalitné titulky. 
Pretože aj odzerám dobre, tak viem, že nepíšu 
presne ako hovoria.

Pripomienky, návrhy, nápady k ST
(www.nepocujuci.sk/forum/skryte-titulky)
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Kremnické varianty slovenského posunkového jazyka 

Minislovník 

Prirodzené jazyky, sem patria aj posunkové jazyky, môžu mať na rôznych častiach územia rôznu podobu, 

hovoríme o rôznych nárečiach (dialektoch) jazyka. Pri posunkových jazykoch môžeme pozorovať nárečové roz-

diely skôr koncentrovane v určitých miestach, v ktorých sídlia školy pre žiakov so sluchovým postihnutím. Avšak 

pri týchto nárečiach v slovenskom posunkovom jazyku nemožno hovoriť, že sú to nespisovné, keďže 

v slovenskom posunkovom jazyku nie je zatiaľ vymedzená hranica medzi spisovnosťou a nespisovnosťou. 

V tomto príspevku uvedieme zopár variant posunkov z územia Kremnice, v ktorom sídlia školy a internát 

pre žiakov so sluchovým postihnutím i komunita nepočujúcich. Najprv sa chceme vrúcne poďakovať Lucii No-

vodomcovej, tlmočníčke slovenského posunkového jazyka a pracovníčke Základnej školy pre žiakov so slucho-

vým postihnutím v Kremnici, ktorá poskytla materiál o kremnických variantoch slovenského posunkového jazyka. 

 

Roman Vojtechovský 

  

šampón 
chémia 

 

čaj (1.variant) 

lekár 

babka 
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Minislovník 

  

slovenský jazyk 

čaj (2.variant) 

lyžica 

futbal 

uhorka 
zdravý 

malinovka 
 

vrátnik 
výtvarná výchova 

chlieb pracovná výchova 
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Minislovník 

  

nohavice mrkva 

pyžamo prírodopis/prírodoveda 

sporiť 
 

citrón 
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Minislovník 

  

riaditeľ autobus 

služba 
 

guma pero 

Roman  Vojtechovský, Veronika Vojtechovská, Ľudmila Baťová 



 


