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Niekoľko slov na úvod,

sme veľmi radi, že vás prostredníctvom nášho časopisu Myslímovinky môžeme po letných dovolenkách opäť privítať a ponúknuť vám zaujímavé príspevky. Práve vám sú určené
tieto stránky časopisu a mnohé z príspevkov sú nielen od nás, ale aj od vás.
Predtým, ako nás pohltia pracovné povinnosti a starosti, vrátime sa v našom čísle k príjemným zážitkom z leta a nezabudneme vám predstaviť ďalšie úspechy Nepočujúcich u nás
a vo svete. Teší nás, že môžeme pozitívne zbilancovať množstvo podujatí, ktoré sú
v každom prípade pre našu krajinu prospešné. Utužujú nielen pracovné kolektívy, ale šľachtia mladého človeka aj po intelektuálnej stránke. A nezabudnite:

„Nepotrebujeme bohatstvo k tomu, aby sme mohli robiť dobré skutky.
Otvorme oči a srdce.“
Redakcia časopisu Myslímovinky sa teší veľkému záujmu jeho čitateľov. Čoraz častejšie
sme oslovovaní, aby sme pokračovali naďalej aj v budúcom roku. Pokúšame sa formu aj obsah časopisu naďalej vylepšovať, čo môžete vidieť aj v tomto čísle, lebo po odchode slečny
Barbary Randuškovej sa jej miesto grafika ujíma Tomáš Máňa. Prípadné pripomienky k
časopisu, k jeho novej forme či k obsahu oznámte redakčnej rade. Budeme sa tešiť a prajeme Vám príjemné čítanie.
Váš Jozef Rigo

Žilina
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Žilina sa ponorila do sveta ticha
Od roku 1958 sa každoročne organi-

Deaf World 2014 v Slovinsku alebo v Bra-

zujú na celom svete v každom štáte oslavy

zílii. Celé toto podujatie mala na starosť Ja-

Medzinárodného dňa nepočujúcich.

na

Na

Filipová

z Centra nepočujúcich Žilina. Dievčatá najprv porote
predviedli

a

chôdzu

odpovedali

na

Slovensku sa konajú vždy v inom meste,

jednu otázku. Nasledovala promenáda v

v druhom alebo v treťom septembrovom

plavkách a voľná disciplína.

týždni. Tento rok pripadla česť zorganizovať
veľkolepé podujatie Žiline. Cieľom bolo prelomiť komunikačné bariéry a vytvoriť most
medzi počujúcimi a nepočujúcimi občanmi.
Podujatie sa konalo v dňoch 13. a 14. 9.
2013. Súčasťou osláv Medzinárodného dňa
nepočujúcich býva vždy bohatý kultúrny program a rôzne športové súťaže. Zaujímavosťou akcie v Žiline
bol krst
dára
2014
Q

U

kalen-

pre
s

rok

názvom
E

E

N

s portrétmi kráľovnej krásy sveta 2013, Eriky Ďuricovej.

Výsledky zo súťaže Miss nepočujúca
2013:
1. miesto: Lýdia Svobodová (Tisovec)
2. miesto: Kveta Hederváriová (Vráble)
3. miesto: Bianka Bosáková (Košice)
Miss sympatia: Barbora Hutková (Turany
n/Váhom)

Fotografom a iniciátorom tohto projektu sa
stal Peter Naďo. Na

akciu prišlo až 500

nepočujúcich z celého Slovenska.

Naj-

krajšia nepočujúca sa s niekoľkými prestávkami hľadá už od roku 1992. O postup do
finále sa prišlo do Žiliny uchádzať 12 dievčat
a jedna náhradníčka. Podmienkou bolo, aby
boli

dievčatá

nepočujúce,

slobodné

Text: M. Kostelanská, J. Rigo

a bezdetné. Naša víťazka pôjde na Miss

Foto: F. Urban

Bulharsko
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Letná Deaflympiáda nepočujúcich v Sofii
Z

22.

letnej

la mašľu, podpísala sa a venovala nášmu

deaflympiády v Sofii

veľvyslancovi v Bulharsku Mariánovi Jakubó-

získala

cymu, ktorý nás počas celých hier podporo-

slovenská

delegácia

zlatú,

val a povzbudzoval," dodal Dedeček.

striebornú a bronzovú

Zaujímavo sa výsledkovo rozvíja stol-

medailu. V

konkurencii

ná tenistka Jurková. Pred štyrmi rokmi skon-

vyše

čila na deaflympiáde na Tchajwane v šest-

3000 športovcov z
91

krajín

nástke

obsadilo

Slovensko

24.
atlétka

hráčok,

Ivana

Krištofičová

(Olymp Bratislava) vo vrhu guľou výkonom

už

má

neskoršiu víťazku Japonku Moe Uedaovú nestačila, ale v boji o bronz zdolala Číňanku
Mengpig Huang. Aj nad ázijskými hráčkami
sa dá víťaziť. O

15,33 m, resp. v hode diskom 46,33 m. O

štyri roky to mô-

bronz sa postarala 18-ročná stolná tenistka

že

Eva Jurková (ŠK ST Topoľčany). Ako je vi-

v

budúcnosti. O štyri roky bude deaflympiáda

Slovenská

deaflympionička

Krištofičová je v súčasnosti najúspešnejšou
g u l i a r k o u
a vrhárkou medzi
nepočujúcimi, ktorá počas leta trénuje v Bratislave v
areáli Lafranconi a
cez zimu v športovej hale Elán. Jej dlhodo-

poslednom

ročníku

a to v tureckej Ankare. Budú naši nepočujúci
siahli čo najviac zlata aspoň v niektorých

zlato,"

rantka pre TKN

nádejný tím, ale s dobrými perspektívami do

športovci na sebe tvrdo pracovať, aby do-

byť

povedala matu-

dieť, že slovenská delegácia je celkom mladý

disciplínach.

dnes

bronz a siahala aj na zlatú medailu. „Na

priečku, zvíťazilo Rusko. Zlato a striebro
vybojovala

najlepších

vého

Športogymnázia

v Košiciach, ktorú trénuje učiteľ gymnázia
Ukrajinec Andrej Dzelinský.
Tri medaily vybojovala iba sedemčlenná výprava aj vďaka výraznej podpore
štátu a Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Z prostriedkov ministerstva zakúpili za 5700 eur horský bicykel pre Júliusa Maťovčíka (ŠKN Trenčín), ktorý v
pretekoch jednotlivcov v cross country obsadil 6. miesto.

bým trénerom je pán Dušan Dedeček, ktorý už dobre pozná nepočujúcich, aj keď neovláda posunkový jazyk, ale pekne artikuluje. Práve Dedeček pre TKN spomenul aj jednu

kurióznu

príhodu

zo

Sofie.

"Usporiadatelia načas nezabezpečili náradie,
nemali sme s čím trénovať, tak sme sa pokúsili kúpiť niekde v obchode gule. Podarilo
sa, na tréning sme mali dva kusy. Po skončení súťaží Ivana jednu z gulí zabalila, prida-

Text: J. Rigo
Foto: I. Krištofičová
Zdroj:http://www.teraz.sk/sport/deaflympia
da-sofia-medaily/54542-clanok.html

Koceľova
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Medzinárodný týždeň nepočujúcich a deň otvorených dverí
Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou. Deň 24. 9. 2013 bol

ako iné, ale

KO, pani riaditeľka a žiaci z Hrdličkovej s
bubnovaním pod vedením Edyho Portellu.

pre nepočujúcich bol výnimočný,

Program bol super a dúfam, že sa

lebo to bol deň určený nepočujúcim.

každému páčil. Cez obedňajšiu pre-

Býva v posledný

stávku sme si trocha oddýchli. Po

septembrový

týždeň. V roku 1956

v tom čase

skončení

prišli

ďalšie

návštevy

bol v Ríme veľký manifest nepoču-

z radov novinárov a televízie, ktorí

júcich, obhajujúcich

svoje práva,

si chceli pozrieť našu školu, alebo sa

svoj drahocenný jazyk a kultúru. A

o nej dozvedieť viac. Celé to zorga-

vtedy sa

nizovala nielen naša škola, ale aj

začali prelamovať pred-

sudky širokej verejnosti voči nim. Ja ako po-

ľudia z nadácie Pontisu a Telekomu. Aj pre

čujúci žiak som tento deň nijako nevnímal.

médiá bol pripravený program, kde vystupo-

Nástupom do tejto školy som si uvedomil, že

vali

sú aj nepočujúci žiaci a sú úplne obyčajní, so

a spevák Miro Jaroš, ktorý použil v jednej

svojimi problémami, záujmami a starosťami.

svojej pesničke Bez siedmeho neba umelec-

naši

žiaci,

žiaci

Ak sa na nich po-

ké posunky. Potom na-

zriem, vidím kama-

sledovali workshopy

rátov, spolužiakov,

dielňach a následne mi-

nie

nikurz

nepočujúcich,

z

Hrdličkovej

v

posunkového

preto som sa zo

jazyka s Robom Šari-

zvedavosti do tejto akcie zapojil aj ja. My,

nom. Po skončení pro-

ktorí sme boli určení pomáhať – vítať hostí,

gramu návštevníci odišli

ukázať našu školu a iné veci, sme už skoro

domov

ráno boli pripravení na návštevníkov. Náš

sme začali upratovať to, čo sme mali. Deň

spokojní

a

my

učiteľ, pán Rigo, bol v TV Mar-

bol podľa mňa vydarený, mys-

kíza v relácii Teleráno, kde

lím, že všetko dopadlo, ako ma-

ukázal divákom, že aj nepočujú-

lo a keď nie, čo už, možno na

ci herci žijú medzi nami a sú

budúci rok to bude iné. Pokú-

dobrí. Hneď ráno sme v škole

sime sa byť ešte lepší. Dúfam,

privítali

ministra školstva, pána Čaplovi-

že touto akciou sa naša škola dostala do po-

ča, ten si popozeral našu školu. Počas celého

vedomia verejnosti a že na budúci rok príde

dňa sme privítali aj školy, pre ktoré sme mali

k nám oveľa viac prvákov ako tento rok.

pripravený program, začínajúci sa o 11.00

Text: A. Ťažký

hodine. Vystupovali naši žiaci zo súboru DI-

Foto: Pontis, J. Rigo

NOVA
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Nový zákon pre nepočujúcich a hluchoslepých
kých úrovniach, nevynímajúc samosprávy“
doplnil Daniel Krajcer, podpredseda NOVY.
Podľa Juraja Drobu, poslanca NR SR, „je
spoločnosť pre ľudí so sluchovým postihnutím stále neprístupná.“
Súčasne platný zákon o posunkovej
reči nepočujúcich osôb z roku 1995 už ne-

zodpovedá dnešným potrebám nepočujúcich
a hluchoslepých tento zákon nespomína vôbec. Moderná legislatíva by mala aktívne rePráva osôb so zdravotným postihnutím
tvoria súčasť ľudských práv. Ich ochrana
a presadzovanie je dôležité pre každého človeka, zvlášť pre toho, ktorý si nemôže
z dôvodu zdravotného postihnutia rovnosť
v príležitostiach zabezpečiť sám. Nepočujúci
a osoby

postihnuté

hluchoslepotou

patria

medzi tých zraniteľných, tých, ktorých reč
nepočujeme a nerozumieme. Ich komunikačným prostriedkom je vizuálna komunikácia.
„Je

poznamenala Anna Šmehilová, expertka pre
sociálnu oblasť hnutia NOVA. Nepočujúci
a hluchoslepí potrebujú novú právnu normu

pre oblasť komunikácie, ktorá bude garantovať ich základné právo. Podľa Romana Vojtechovského, nepočujúceho jazykovedca posunkového jazyka, sa „v súčasnosti medzi

o svojich občanov, aby mohli žiť nezávislým

ne formy, medzi ktoré patrí posunkový ja-

životom a plne sa podieľať v spoločnosti. Ne-

zyk, posunkovaná slovenčina, či dotykové

počujúci a hluchoslepí musia mať zabezpeče-

odzeranie.“

a k informáciám“

prístup
uviedla

ku
Jana

postarať

právo výberu jeho komunikačnej formy“

nepočujúcimi a hluchoslepými používajú rôz-

plnohodnotný

štátu

a hluchoslepý je individuálny a to platí aj na

sa

ný

povinnosťou

agovať na potreby ľudí. „Každý nepočujúci

komunikácii
Žitňanská,

podpredsedníčka hnutia NOVA. Prístupnosť
podľa Dohovoru OSN o právach osôb so
zdravotným postihnutím, ktorý sa Slovensko
záväzne zaviazalo plniť v roku 2010, je nosným princípom všetkých relevantných článkov tohto dokumentu. „Prístupnosť pre ľudí
so zdravotným postihnutím musí byť na všet-

Preto poslanci hnutia NOVA na začiat-

ku roka 2014 predložia na rokovanie Národnej

rady

SR

návrh

nového

zákona

o slovenskom posunkovom jazyku a komunikačných

systémoch

nepočujúcich

a hluchoslepých osôb, ktorí pripravovali pod
gesciou Anny Šmehilovej a Romana Vojtechovského spolu s ďalšími nepočujúcimi
a počujúcimi odborníkmi. Ten bude defino-

NOVA
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vať po prvýkrát slovenský posunkový jazyk a

politické hnutie NOVA. Tlačovej konferencie

komunikačné systémy, ich používanie, tlmo-

sa aktívne zúčastnili zástupcovia politického

čenie, zvyšovanie povedomia a výskum.

hnutia NOVA a to poslanci NR SR Jana Žit-

Nie je to jediná iniciatíva poslancov
hnutia NOVA pre ľudí so zdravotným postihnutím. Z ich dielne vzišli mnohé návrhy, medzi ktoré okrem iného patrili návrhy na zvýšenie počtu a kvality skrytých titulkov pre
nepočujúcich a audio komentárov pre nevidiacich, povinná integrovaná starostlivosť,
sprístupnenie záchranného systému 112 a egovermentu, vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka na vysokých školách a ďalšie.
Nie všetky sa však stretli s podporou Smeru.
Tlačová konferencia sa konala dňa 25.
septembra 2013 pri príležitosti Medzinárod-

ňanská,

a predsedníčka

republiky,

ktorú

Droba,

Daniel

odborného

Krajcer

koordinačného

klubu NOVA pre sociálnu oblasť Anna Šmehilová a zástupcovia z radov nepočujúcich Roman Vojtechovský (lingvista slovenského
posunkového jazyka), Ľudmila Baťová, Jozef

Rigo

a Karin

Freudenschussová.

Tlačová

konferencia bola simultánne tlmočená do
posunkového jazyka.
Záznam z TK nájdete tu:
http://www.youtube.com/watch?v=rV2NaKn
y4Kc&feature=c4-overview&list=UU5qdV7HjSfaBr-b1UMLMog

ného týždňa nepočujúcich v Národnej rade
Slovenskej

Juraj

Text a foto: A. Šmehilová ml.

zorganizovalo

Spojené Arabské Emiráty
Exotický Dubaj
Patrí

federácie

tobusom z Bratislavy do

siedmich Arabských emirá-

Viedne na letisko Schwe-

tov. Dubaj je emirát na

chat. A na letisku sa zišlo

Arabskom

na

až 60 umelcov z rôznych

zálivu.

kútov Slovenska. Z Viedne

Leží na okraji Arabskej púš-

sme leteli priamo do Duba-

te, ktorá siaha od Jemenu

ja. Po prílete sme si hneď

pobreží

do

polostrove,

Perzského

až po Irak.

zamenili

peniaze

za

emirátsky

dirham

Môj kamarát Jozef mi ponúkol spolu-

(AED). Vonku bolo strašne vlhko a dusno

prácu, ktorou ho oslovila jedna bratislavská

pripomínalo mi to fínsku saunu. Dubajský

umelecká agentúra. S radosťou som to prijal

vodič nás zaviezol na dvojhviezdičkový hotel

a tešil som sa na to. Ešte do našej nerozluč-

Holiday Inn Expres, je to pri letisku, bez

nej partie sa pridal Peter. Cestovali sme au-

otváracích okien, klimatizovaný, dvojposte-

Spojené Arabské Emiráty
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ľový, plná penzia, wifi in-

alebo

ternet. Každý deň bolo

pláž. More je čistučké,

vlhko a horúco až 43 C.

blankytne modré a teplé

Boli sme na najväčšom

ako čaj. Dosť sme

obchodnom

pláži

centre

na

na

spomínanú

na

vystrájali

svete The Dubai Mall,

s pieskom, vodou, fotili

na troch poschodiach je

sme sa ako typickí turis-

viac ako 1200 obchodov.

ti. Na tej pláži sa dá vy-

V ňom je aj najväčšie ak-

držať max. dve hodiny.

várium na svete! Išli sme

V

do kaviarne, vybrali sme

v Dubaji je najhorúcejšie

a

na

obdobie v roku. Akurát v

–

posledný deň okolo Peťa

baklava a arabskej káve

plávala modrá, priesvit-

s kardamónom. Vystupo-

ná, nebezpečná medúza,

pochutili

arabských

vali

sme

si

koláčikoch

sme

m es ia c i

a u gu s t

ako

našťastie ani jeho ani

„Pantomime Cartoon“,

nikoho iného nezranila.

kostými boli zaujímavé,

Jedného večera sme išli

farebné, ale boli z dosť

sa pozrieť na dubajskú

tvrdého materiálu. Dosť

fontánu

sme makali, to znamená,

šieho mrakodrapu sveta

že skoro každý deň sme

Burj

vystupovali tri krát medzi

828 m.). Ako je mra-

17,00

a 20,00 hodinou.

kodrap, tak je aj obrov-

Za celý ten pobyt (skoro

ská fontána „The Dubai

jeden mesiac) sme mali

Fountain“.

iba tri dni voľna. Chodie-

hodinu večer od šiestej

vali sme vystupovať v

do

piatich nákupných cen-

predstavenie, na ktoré

trách. Zvykli sme si na

nikdy

Arabov, muži v bielom

Vodné gejzíry dosahujú

a ženy úplne zahalené v

až stometrovú výšku a

čiernych hábitoch a len

sú dokonale zosynchro-

ich oči sme videli... My

nizované s hudbou. To

vedľa

Khalifa

najvyš-

(výška

Každú

jedenástej

pol

odohrá

nezabudnete.

sme ich volali "tanky". Musím povedať, že akí

je najúžasnejšia a najväčšia tancujúca fon-

boli milí Dubajčania a usmievaví, šťastní, ra-

tána na svete. Po skončení predstavení sme

dostné detičky. Mal som pocit, že mi dávajú

sa vracali späť do hotela. Tam sme sa veče-

pozitívnu energiu. To bolo naozaj úžasné,

rali, výborne varia, menší výber. Konečne

krásna atmosféra. Skoro každý deň sme cho-

bol to veľký deň voľno, do metra sme kúpili

dievali hotelovým busom na pláž Al Mam-

celodenný lístok stál 16 AED, čo je oveľa

zar Beach. Každý hotel má svoju kyvadlovú

lacnejšie, ako na Slovensku, ale žiaľ u nás

dopravu a odtiaľ nás denne odvážali do práce

nie je metro. Tak metrom sme sa dostali do

Spojené Arabské Emiráty
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Burj al Arab, ľudovo na-

„Ferrari

zývané

V

„

plachetnica“.

World“.

posledný

voľný

Kúsok ďalej je umelý os-

sme

trov Palma a hneď za

v púšti. Nikdy v živote

ňou sme sa za šera až do

som púšť nevidel, je to

tmy

horúcom

zaujímavý prírodný feno-

mori ako v kúpeľoch. Z

mén toľko piesku na jed-

mora je fantastický vý-

nej hromade. Piesok je

hľad na vedľa seba husto

jemnučký, veľmi sypký a

naukladané, svetielkujú-

má oranžovú farbu. Celý

ce mrakodrapy. To bol

výlet sme sa vozili na

fakt neopísateľný zážitok.

džípe, ktorý sme zaplatili

Keď sme mali ďalší celý

a viezol nás sympatický

deň voľno, tak sme sa

Arab. Po púšti sme dora-

vybrali do iného emirátu

zili na takú osadu, kde

Abú

Oficiálne

sa konal tanečný folklór,

hlavné mesto Spojených

večera, vozenie sa na

arabských emirátov. Ces-

ťave a na hotel sme sa

ta trvala hodinu a pol,

vrátili v neskorých ve-

takže to nebolo až tak

černých

ďaleko.

sme

návšteve si nesmiete ne-

mešitu

chať ujsť Zlatý trh „Gold

kúpali

Dhabí.

Navštívili

nádhernú
ako

v

z

bielu

rozprávky

vyrazili

na

deň
safari

hodinách.

Pri

tisíc

Souk“, v jednej uličke

a jednej noci. My muži

kryté pod drevenou stre-

sme museli byť zahalení

chou sa tesná nespočet

v

bielych

obchodov a obchodíkov

z

požičovne

hábitoch
vo

vnútri

tiahnucich

sa

až

do

mešity aj ženy do čierne-

miest, kam len oko dovi-

ho hábitu. Je to posvätné

dí. Pri trhoch sme pili

miesto. Vo vnútri mešity

pravú arabskú kávu a

je príjemný chlad, lebo

sledovali sme ako kor-

vonku ortuť presahovala

morán lovil rybičky neu-

nad 45 C. Po obrovskom

stálym

zážitku z mešity sme vy-

Spoznajte úžasné miesta

razili do centra, najprv

v Dubaji a ďalších Emirá-

sme si pozreli skanzen,

toch a zažite prepychovú

potom

a nezabudnuteľnú

prešli

okolo

hviezdičkového

7

hotela

ponáraním

sa.

roz-

právku!

a na konci výletu sme sa
zastavili

na

najväčšom

Text: T. Máňa

Ferrari štadióne na svete

Foto: P. Vrťo, J. Rigo

Myslím
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Rozhovor s naším externým pracovníkom Honzom Kubíkom.
V občianskom združení Myslím – cen-

tora pre Sne-

trum kultúry Nepočujúcich máme dlhodobé-

p e d a - u

ho externého pracovníka. Práve teraz si ho

a

ideme predstaviť, je to mladý Nepočujúci –

vďaka Roma-

Honza Kubík. V Myslím-e pracuje ako web-

novi

master

stránky

chovskému

www.myslim.sk, ďalej ako programátor mul-

sa dostal do

timediálnych softvérov - napr. DVD publiká-

Myslím-u.

cie, e-learning a podobne.

V Myslíme už

našej

webovej

Honza pochádza z

Českej Belej, de-

dinky, ktorá sa nachádza pri

Havlíčkovom

potom
Vojte-

spolupracuje
asi 5 rokov.

Brode. Prvé 2 roky chodil na základnu školu

Jeho

medzi počujúcich a potom nastúpil na gym-

sú veľmi zaujímavé a to sú motorky, lyžova-

názium pre sluchovo postihnutých v Prahe –

nie, cestovanie po Európe, kormidlovanie na

Ječná ulica. Po skončení gymnázia sa vrátil

lodi, najradšej cestuje na vlastnú päsť.

do svojho rodného kraja a tam začal študo-

Obľúbené jedlo: pizza, špagety – talianska

vať Vyššiu odbornú školu v Jihlavě – odbor

kuchyňa a grécke tzatziki

počítačové systémy. O niekoľko rokov sa

Obľúbený nápoj: cola, víno, pivo

vrátil do Prahy študovať – Unicorn college
( Unicorn universe) – odbor informačná
technológia. Už počas štúdia vysokej školy si
založil živnosť a až po súčasnosť podniká
ako

webmaster,

programátor,

PC

servis

a podobne. Krátkodobo pracoval v Českej
sporiteľni v oblasti internetového bankovníctva - Servis24 . Svoj prvý počítač dostal ako

záľuby

Obľúbené ročné obdobie: jar a leto, , zima musí byť biela a -10 stupňov, neznáša
mokrú a sychravú jeseň.
Film, ktorý naposledy videl: svetová vojna Z, kde hral Brad Pitt
Bez čoho nemôže žiť: PC, auto, technika
a 2 psy

10-ročný. Počítač bol dovezený z Nemecka

Čo miluje: turistika vo Vysokých Tatrách,

v roku 1991 pretože v Čechách nebolo mož-

jazda na motorke, lyžovanie

né taký počítač kúpiť. Keďže nemal český

Čo nenávidí:

„návod“, sám sa všetko

klamstvo

naučil pomocou

leňocha, neochotu, závisť,

metódy POKUS – OMYL a odvtedy ho baví

Životný cieľ: byť šťastný, zdravý, ženatý

práca s počítačom, preto sa rozhodol študo-

a mať rodinu

vať a pracovať v tomto odbore. Na Slovensko sa dostal vďaka Veronike Vojtechovskej,
ktorá podala „inzerát“, že hľadá programá-

Text: T. Slezák
Foto: Archív, H. Kubík

Tlmočenia správ
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Správy RTVS pre nepočujúcich
Na Slovensku sa začiatkom októbra

cistiky RTVS. Nakoniec miesto moderátorky

začali vysielať Správy pre Nepočujúcich mo-

v správach v slovenskom posunkovom jazy-

derované prvýkrát v histórií

ku získala Karin Freuden-

Nepočujúcimi moderátormi.

schussová

z

Tieto

Konkurz

konal

5-minútové

správy

sa

Bratislavy.
preto,

moderuje moderátorka Ve-

aby 1-2 moderátori mohli

ronika

zastupovať manželov Voj-

Vojtechovská,

ktorá sa strieda so svojím

techovských,

manželom Romanom Voj-

v niektorých dňoch nemohli

techovským. Počujúci tlmočníci aj naďalej

V Česku už prebiehajú správy, ktoré moderujú Nepočujúci moderátori a majú dlhoročnú
tradíciu. V Čechách sa vysielajú správy od
pondelka do piatka ale u nás od pondelka do
nedele.
Správy
chodia
n

a

Dvojke
väčšinou
v

čase

o 19.55
hod., niekedy sa presúvajú kvôli športovým
prenosom napr. hokeju, futbalu alebo iným

by

moderovať.

tlmočia správy, ale takto tlmočené správy idú
v repríze o pol noci a na druhý deň ráno.

ktorí

Cieľom je ukázať Nepočujúcim správy,
o čom to je a čo sa vo svete deje. Nepočujúci ľudia získavajú málo informácií na rozdiel
od počujúcich. Ak 5-minútové správy budú
mať úspech, tak potom asi od 1.januára
2014 sa predlžia na 10 minút. To je šanca
pre nás komunitu Nepočujúcich. Pretože by
bolo dobré, keby sme my ako Nepočujúci
mohli

pripomenúť

a

dávať

ohlasy

a nasmerovali pripomienky na RTVS, aby sa
mohli

uskutočniť

10-minútové správy.

Pevne verím, že to bude pre nás najlepšie
a nezabúdajte, musíme to ďalej podporovať,
aby sa nám podarilo vybojovať 10-minútové
správy.

reláciám. Správy chodia i v repríze o pol noci. To, že sa podarila presadiť táto relácia, je
zásluhou

Jany Žitňanskej (predstaviteľka

politickej strany NOVA) a Anny Šmehilovej
ml. Dňa 09. 10. 2013 sa konal konkurz

v Slovenskej televízii v Bratislave. Tohto konkurzu sa zúčastnili 4 vybratí mladí nepočujúci
ľudia, ktorí mali záujem o miesto moderátora
v slovenskom posunkovom jazyku a prišli vyskúšať, aké je byť moderátorom správ. Zúčastnení boli Jaroslav Cehlárik, Linda Pašáko-

Text: T. Slezák
Foto: inetrnet
Zdroj: http://www.zpravy-proneslysici.cz/8253-zpravy-premieraslovenskych-zprav-ve-znakovem-jazyce/

vá-Svoradová, Katarína Jalčová a Karin Freudenschussová. Členmi výberovej komisie boli
Roman Vojtechovský, Iris Domancová, Anna
Šmehilová ml. a 2 pracovníci vedenia publi-

http://kultura.sme.sk/c/6980529/
tlmocenym-spravam-na-rtvs-mnohinepocujuci-nerozumeli.html

Divadlo Ludus
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Divadelné predstavenie Popletená punčocha – Tieňové tlmočenie
slovenského posunkového jazyka
S veľkým očakávaním som si sadol do

la, ktorí si taktiež museli zvyknúť na novú

diváckych radov divadla Ludus dňa 25.

situáciu,

na

prítomnosť

tlmočníka.

Toto

septembra 2013. Prečo asi? Bola to prvá

predstavenie mohli zažiť žiaci zo škôl pre de-

premiéra divadelného predstavenia Poplete-

ti so sluchovým postihnutím z Hrdličkovej

ná punčocha v tlmočení umeleckého posun-

a Drotárskej ulici v Bratislave a žiaci ZŠ

kového jazyka pre deti so sluchovým postih-

z Kremnici, kde sa predstavenie odohralo

nutím. Stalo sa to tak po dlhšom čase, čo na-

priamo v Kremnici. Tešilo ma osobne, že de-

posledy naše občianske združenie uskutočni-

ti mali z predstavenia pekný zážitok, viacerí

lo tlmočenie divadelného predstavenia a to

poznamenali, že to mohlo byť aj častejšie.

ešte v roku 2006. Tešili sme

Poďakovanie patrí p. riaditeľ-

sa na predstavenie v tlmočení

ke Mgr. art. Dane Kurillo-

s novými tvárami ako sme

vej a umeleckému šéfovi di-

boli zvyknutí doteraz. Tlmoč-

vadla Ludus Mgr. art. Pet-

níkmi tohto predstavenia sa

rovi Kubovi za ochotnú spo-

stali absolventi 14 dňového

luprácu,

Romanovi

Voj-

kurzu umeleckého tlmočenia, ktorí sú už

techovskému, Ľudmile Baťovej za cenné

zároveň dlhodobými absolventmi kurzu slo-

pripomienky pri príprave tlmočenia. Dúfame,

venského posunkového jazyka v občianskom

že sa v tlmočení predstavenia bude môcť

združení

Popletená

pokračovať aj v roku 2014. Projekt sa reali-

Punčocha sa realizovalo formou tieňového

zoval s finančnou podporou Ministerstva

tlmočenia. Tento typ tlmočenia sme vybrali

Kultúry Slovenskej republiky.

Myslím.

Predstavenie

z dôvodu lepšieho prežívania emočného prejavu herca: tieňový tlmočník nasleduje herca

Zážitkové kresby nepočujúcich detí z
predstavenia Popletená Punčocha:

akoby bol jeho tieň a tak vedľa alebo za ním
prekladá jeho výpovede. Tlmočník takto ako

Text: M.Hefty

keby splýval s hercom, na sledovanie pred-

Foto: Divadlo Ludus

stavenia pre deti je to menej náročná forma.
Tlmočníkmi tohto predstavenia boli: Barbara
Randušková,

Eva

Dragúňová,

Kamila

Trévaiová a Linda Zajcsek. Príprava na tlmočenia tohto predstavenia nebolo vôbec
jednoduché.

Vyžadovalo

si

to

pravidelné

stretnutia tlmočníkov spolu s hercami divad-

Rozprávka
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O nepočujúcom mackovi Brumkovi, ktorý miluje prírodu v jeseni.
Bolo krásne jesenné počasie, slniečko

jeho súrodenci sa s ním hrať nechcú, pretože

hrialo na prírodu, prekvitalo farebnou krá-

nepočuje a nemal sa s kým hrať. Packovi

sou, ako to malý macko Brumko mal rád,

ukázal, že keď ho stretol, nechcel veriť vlast-

ktorý bol nepočujúci. Ovládal len posunky,

ným očiam, že je aj niekto ďalší nepočujúci

ale bol veľmi šťastný. V jedno ráno sa macko

a je nesmierne veľmi rád, že má jeho ako za

Brumko zobudil a zistil, že vonku je krásne

kamaráta. Chvíľku si oddýchli pri potôčiku,

jesenné počasie a rýchlo šiel zobudiť spiacich

ani si neuvedomili, že sa blížilo k večeru a že

svojich súrodencov, aby sa s ním hrali

je čas ísť domov. Mackovia Brumko a Packo

v lese. Keďže jeho súrodenci mu dali najavo,

sa posunkami dohodli, že sa budú stretávať

že nemajú záujem a chcú ešte spať, aby šiel

každý deň. Brumko sa s Packom rozlúčil, po-

sám. Macko Brumko bol smutný, že je opäť

ďakoval sa mu za krásny deň a pomaličky sa

sám a nikto sa s ním nechce hrať. Rozhodol

vracal domov. Keď sa k domu priblížil, videl

sa, že aj tak pôjde do prírody sám a kašle

medvedicu maminku, rýchlo za ňou utekal

na svojich súrodencov. Macko Brumko vyšiel

a objal ju. Medvedica maminka mu posunka-

z brlohu, ponatiahol si celé telo, nadýchal sa

mi ukázala, že kde bol, prečo nedal vedieť

čerstvého vzduchu a vyšiel si do prírody, kde

o sebe, že sa oňho bála. Macko Brumko sa

ho oči smerovali. Tešil sa z jesene, všetko sa

maminke ospravedlnil, že nedal vedieť, od-

mu páčilo, čo oči videli, cestou si pochutnal

išiel smutný, že sa jeho súrodenci nechcú

na hríbikoch, jahodách, malinách a pomyslel

s ním hrať. Posunkami ukazoval, ako prežil

si, že mu súrodenci môžu závidieť. Prešiel

deň, keď šiel do lesíka, ako oslobodil nového

ďalej cestou, zbadal, že sa niečo hýbe

kamaráta macka Packa a že tiež nepočuje.

a zľakol sa, keďže nepočuje a nevie čo má

Ukázal maminke, že je šťastný, že má rov-

urobiť. Priblížil sa, k tomu, čo sa hýbalo

nocenného kamaráta a že si s ním môže do-

a videl, že v kríkoch bol zamotaný iný mac-

rozumieť. Maminka sa potešila synčekovi

ko, ktorý bol tiež nepočujúci a nevedel sa

Packovi, je rada, že má kamaráta, jeho sú-

vyslobodiť z kríkoch. Macko Brumko mu po-

rodencov zhrešila, že prečo sa k nemu tak

mohol vyslobodiť z kríkoch a macko Packo

správajú, že je ich brat a majú sa mu veno-

sa mu poďakoval. Mackovia Brumko a Packo

vať. Súrodenci macka Brumka sa zahanbili

sa posunkami dohodli, že si urobia pekný

a ospravedlnili sa mu, objali ho, ukázali mu,

deň v lesíku. Zahrali sa na schovávačku,

že ho majú radi a budú sa s ním hrať. Macko

spolu sa vzájomne hľadali, našli sa, mávali

Brumko im odpustil a bol rád, že je doma

si, kde sa schovávajú a pritom sa smiali, po-

s rodinkou. Spoločne sa chvíľku pohrali a bol

tom sa naháňali. Bolo im veselo, Macko

čas ísť spať. Keďže macko Brumko mal krás-

Brumko bol šťastný, že si našiel kamaráta.

ny deň a cítil sa príjemne a šťastne unavený.

Macko Brumko, keď chvíľu oddychoval, za-

Keď si zaľahol, spomenul si na príhodu, na

myslel

nového

sa

na

svojich

súrodencov

a posmutnel. Macko Packo si všimol, že jeho

kamaráta

a

spokojne

zaspal

s úsmevom.

kamarát Brumko je smutný, mu posunkom
ukázal, že prečo je smutný. Brumko mu posunkami ukázal, že je smutný preto, lebo

Autor: M. Gelienová

Jazykové okienko
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Dame si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou (5. časť)
Šport:
Bungee jumping (čítaj bandži džampink) – adrenalínový šport, pri ktorom
je človek priviazaný za členky na pružné lano a skáče dolu z veľkej výšky
(napr. z mosta).
Bowling (čítaj boulink) – hra s kužeľmi, pri ktorej sa hráč snaží zraziť guľou
čo najvyšší počet kužeľov umiestnených na konci dráhy.
Curling (čítaj kerlink) – tímový šport, v ktorom sa hráči snažia dopraviť po ľade hracie kotúče čo najpresnejšie do kruhového terča.
Jogging (čítaj džogink) – rekreačný beh pre zdravie, kondičný beh.
Snowboarding (čítaj snoubordink) – jazda na snowboardu na snehu.
Snowboard (čítaj snoubord) – široká zaoblená doska určená k jazde na
snehu podobne ako lyže, ale bez palíc.
Squash (čítaj skvoš) – hra pre dvoch hráčov podobná tenisu. Hrá sa na špeciálnom uzatvorenom kurte; hráči striedavo odpaľujú raketami gumovú loptu
proti stene.

Jedlo:
Cookies (čítaj kukís) – tradičné americké pečené sušienky guľatého tvaru, najčastejšie
s kúskami čokolády alebo orieškov.
Muffin (čítaj mafin) – typické americké sladké pečivo s rôznymi príchuťami – čučoriedkový, čokoládový, hrozienkový, banánový,...
Light (čítaj lajt) – výrobok s nižšou energetickou hodnotou, to znamená so zníženým obsahom tuku a cukru (napr. jogurty, nápoje)
Nachos (čítaj načos) – mexické kukuričné chipsy (čítaj čipsy) väčšinou podávané s pikantnou omáčkou.
Shake (čítaj šejk) – koktejl
Milk shake – mliečny koktejl
Sprite (čítaj sprajt) – sladká sýtená limonáda.
Pripravila: redakcia
Foto: internet

Minislovník
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Televízne programy
Niektoré názvy firiem alebo obchodných centier majú 2 alebo 3 posunky, ktoré vytvorili Nepočujúci medzi sebou. Keď nejaký názov nemá posunok, väčšinou posunkujeme podľa
prvého písmena, buď jednoručnou alebo dvojručnou prstovou abecedou.

Dajto

Doma

Fooor

Joj plus

Dvojka

Jednotka

Markíza

Minislovník
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Joj

TA3
OZ Myslím - ponukový katalóg:

http://www.myslim.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=2&Itemid=57
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Kristína Ravaszová

