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Nemecko

Konferencia ProSign v Hamburgu
o prvej konferencii ProSign v rakúskom Grazi, ktorá sa konala
v apríli minulého roku, som sa
opäť zúčastnil na druhej konferencii ProSign v nemeckom Hamburgu, kde som
bol od stredy 24. 09. do piatka 26. 09.
2014. Táto konferencia úzko súvisela aj
s medzinárodnou konferenciou pre lektorov posunkového jazyka (LESICO), ktorá
sa konala v októbri minulého roku
v Prahe. Na konferencii sa zúčastnilo cca
120 účastníkov z niekoľkých štátov Európy. Nechýbali na nej ani tri workshopy,
kde účastníci mohli vyjadrovať svoje názory, skúsenosti a odporúčania. Konferencia s workshopmi mi dodala užitočné
informácie o spoločnom európskom referenčnom rámci pre (posunkové) jazyky,
konkrétne o jazykových úrovniach: A1,
A2, B1, B2, C1 a C2. Medzi užitočné informácie patria napr. rozoznanie jazykových zručností PJ v prijímaní, vyjadrovaní
a dorozumievaní podľa úrovní, vhodnosť
materiálov pre výučbu PJ, spôsob hodno-

tenia používateľov PJ zo strany učiteľov/
lektorov PJ. Pre nás má referenčný rámec veľký prínos, keďže dokážem odovzdávať informácie napr. absolventom
lektorského minima pre lektorov SPJ,
z ktorých pár sa zúčastní decembrového
workshopu v Lúčkach. Zároveň ich môžem využiť v praxi napr. na zlepšenie obsahu učebných osnov kurzu, na tvorbu
vhodných materiálov a ich druhov a na
možné vytvorenie vysokoškolského odboru/programu zameraného na tlmočníctvo
PJ
na
Slovensku
v
súlade
s európskym spoločným referenčným
rámcom pre jazyky.
Text a fotozábery:
Roman Vojtechovský

SOŠ pre ŽSP

Brána do srdca a duše našej školy
očas 16. októbra 2014 sa otvorila
BRÁNA DO SRDCA a DUŠE našej školy. Srdcom školy sú naši
úžasní pedagógovia a jej dušou sú pred-

sa naši študenti, ktorí svojimi nadobudnutými
vedomosťami,
talentom
a šikovnosťou reprezentujú SOŠ Koceľovu 26 nielen doma, ale aj v zahraničí.

4|Myslímovinky
V ranných hodinách sa začali zbiehať
zvedavci – nepočujúci žiaci zo ZŠ Hrdličkovej, ZŠ Drotárskej, počujúci a bývalí žiaci. Poprezerali si priestory školy
zdobené krásnymi výtvarnými dielami
našich
propagačných
grafikov.
V čalúnnickej dielni si mohli vyskúšať
šitie. Od záhradníkov sa priučili výrobe krásnych venčekov. V kaderníckom
salóne si dali upraviť účes podľa želania.
Po prezentáciách v odborných učebniach
sa
všetci
návštevníci
zhromaždili
v priestoroch telocvične. Každý hosť sa
tu mohol presvedčiť o hereckom nadaní
našich
študentov,
účinkujúcich
v divadelnom krúžku DIKO. Prostredníctvom umeleckých posunkov sa zviditeľnila pesnička RAZ TO PRÍDE a dievčatá
Olinka Pazuchová, Miška Kostelanská
a Veronika Kuráková zatancovali scénku
LETISKO. O svoj herecký talent sa po-

SOŠ pre ŽSP

delili aj žiaci zo ZŠ Hrdličkovej. Oblečení
v ľudových krojoch posunkovali pieseň
JABĹČKO. M alé žiačky zo ZŠ Drotárska predviedli veľmi pôsobivú rozprávku
DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI od H.
CH. Andersena. Na záver týchto krásnych
čísel sa vykľul súťažný kvíz Čo ste sa dozvedeli o našej škole?, ktorý pripravili nepočujúci pedagógovia Diana Janíčková a Jozef Rigo. Kvíz bol zložený z ôsmich otázok a účastníci odpovedali zdvihnutím farebnej kartičky s odpoveďou a,
b, c alebo d. Po vedomostnom a umeleckom zážitku sa naši hostia občerstvili
a na pamiatku dostali malý darček.
Text: J úlia M azancová,
Dominika Zbrehová
Fotozábery: J ozef Rigo

MDN

Prešporkovský Medzinárodný deň Nepočujúcich
osledný septembrový týždeň podľa
Svetovej federácie nepočujúcich
patrí komunite nepočujúcich; pretože Medzinárodný týždeň nepočujúcich
je zavŕšený poslednou septembrovou
nedeľou, keď sa oslavuje Medzinárodný
deň nepočujúcich.
Väčšinou sa realizujú tieto oslavy, oslavy
Medzinárodného dňa nepočujúcich, ale

na deti sa akoby zabúda. Práve im chceme vštepovať kultúru a tradície komunity
nepočujúcich a spájať ich so svetom počujúcich. Oboznámiť ich, ako žije menšina nepočujúcich vo svete väčšiny, a to
počujúcich. Medzinárodný deň nepočujúcich sa na Slovensku oslavuje už veľmi
dlho, ale málokedy sú oslavy určené aj
menším nepočujúcim.
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MDN

A preto sa to v priestore Rodinného centra Prešporkovo 20. septembra hemžilo
deťmi a ich rodičmi. Klub nepočujúcich
rodičov a ich detí pre nich pripravil akciu
s názvom Prešporkovský Medzinárodný
deň Nepočujúcich. S veľkou radosťou
vždy realizujeme podujatia pre deti, keď
vidíme, že im vždy prinesú nezabudnuteľné zážitky obohatené novými poznatkami.
Ani
teraz
sme
nezaháľali
a pripravili sme pre deti takéto podujatie.
Medzi nás prišli aj europoslankyňa Jana
Žitňanská
a
štatutárna
zástupkyňa
Prešporkova Lenka Černáková.
Zahrali sme im divadelné predstavenie
o francúzskom abbém Charlesom Michelom de ĺ Eppém, otcovi nepočujúcich.
Ukázali sme im krásu umeleckého tlmočenia detských piesní Spadla hruška zelená a Pec nám spadla. Nechýbali ani súťaže pre deti i pre dospelých, tvorivé
dielne. Každé prítomné dieťa bolo za
snahu, šikovnosť a vytrvalosť odmenené
peknými vecnými darčekmi od sponzorov, a to od spoločností: Fax Copy, Ševt,
Widex, Albi, Martinus, od vydavateľstva

Fortuna Libri, občianskych združení: Spolok nepočujúcich pedagógov, Myslím –
centrum kultúry Nepočujúcich a od Rozhlasu a televízie Slovenska. Všetkým srdečne ďakujeme. Bez nich by sme neuvideli radostné očká malých detí. Na konci
nechýbala ani veľmi chutná torta z cukrárne Račko, za ktorú veľmi pekne ďakujeme pani Svetlane Ottinger. Srdečné poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a spoluorganizovaní
tejto akcie. Menovite: Denise Gálovej,
Ivici Tichej, Romanovi Vojtechovskému.
Bez vás by som si všetky kosti dolámala.
Akcia sa veľmi vydarila, o čom svedčí radosť detí a ich túžba v tom pokračovať.
Už sa mi v hlave víria nápady na ďalší
ročník tejto akcie. Aké? Nechajte sa
prekvapiť o rok.
Text a fotozábery:
Veronika Vojtechovská

SPOLOK NEPOČUJÚCICH PEDAGÓGOV
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Kurz
SDN

Slovenský deň nepočujúcich v Prešove
Prešove dňa 17. 10 a 18. 10.
2014 (piatok a sobota) sa konala
veľká akcia pre nepočujúcich –
7. ročník Slovenského dňa nepočujúcich v Prešove. V piatok 17. 10. 2014
o 19.00 hod. v kine SCALA sa predstavili divadelníci zo súboru Tiché iskry
so svojím divadelným predstavením
– Smer Florida, v ktorom účinkovali
nepočujúci herci. V sobotu 18. 10. 2014
tichým pochodom vyvrcholil v meste Prešov Slovenský deň nepočujúcich. Na
tomto najväčšom národnom podujatí občanov so zdravotným postihnutím sa zišli
zástupcovia organizácií nepočujúcich.
Tohtoročný Tichý pochod viedol ulicami
Prešova, končil pri divadle. Tu účastníci
pochodu vytvorili rekord v tlieskaní v posunkovom jazyku. Do pokusu sa ich
v Prešove zapojilo dovedna 159. Podarilo

sa im tak vylepšiť dunajskostredský rekord z roku 2013, keď tu tlieskalo 126
účastníkov. Po tichom pochode sa konal
VIP večierok s Ali Aksu a jeho manželkou
z Rumunska.
Zdroj: http://tsn.sk/slovensky-dennepocujucich-v-presove/
Fotozáber: Adam Kováč

SOŠ pre ŽSP

IMATRIKULÁCIA a´la HAWAII
eptembrový vietor zavial do našej
školy
tak,
ako
každý
rok,
imatrikulačnú
slávnosť.
Do dievčenského internátu pri SOŠ pre
žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici 26 sa v jedno štvrtkové poobedie vrátilo na chvíľu voňavé leto
z Havajských ostrovov. Všade naokolo boli rozložené plážové osušky. Havajské žienky svojím tancom a sexi oblečením očarujúco pôsobili na plážových hostí. Čašníci ponúkali prvotriedne luxusné
jedlo a lákavo vyzerajúci nápoj. Na tento
atraktívny all inclusive zájazd dostali pozvánku naši najmladší študenti – prváci.
Príjemná zamestnankyňa havajských pláží, Mirka Bačová, im ponatierala tvár
a telo hrubou vrstvou opaľovacieho krému. Vejárom ovievajúce služby vykoná-

vala firma Bakyta&Tomeková. Milou havajskou spoločníčkou bola Miška Kostelanská, ktorá po rozhovore vyzvala každého hosťa do tanca. Obsluhujúci personál priniesol každému hosťovi havajské
špeciality: pikantné banány v čokoláde,
ktoré vyvolávali na tvárach hostí zaujímavé a humorné grimasy. Čašníci sa

SOŠ pre ŽSP
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vzorne postarali aj o dôležitý pitný režim.
Ponúkaný havajský drink však zvládlo
vypiť len pár hostí. Matej Hradiský hrdinsky zjedol všetko občerstvenie, ale po
hodine jeho žalúdok vyvolal bolestivú
vzburu. Celý pobyt na dovolenke prváckym hosťom spríjemnila možnosť bozkávať sa s havajskými krásavicami. Počet
bozkov bol limitovaný počtom odtrhnutých útržkov toaletného papiera. Každý
hosť musel odtrhnúť toľko, koľko
v skutočnosti potrebuje po toalete. Zábavné bolo, keď sme zistili, že niekomu
postačia jeden alebo dva útržky. Fúúú-

haaaa! Na záver havajského slnečného
pobytu si každý hosť musel urobiť spoločnú fotku s havajským personálom. Nič
netušiaceho hosťa posadili do zamaskovaného prázdna a o pekný úsmev na fotke bolo zaručene postarané. V nočných
hodinách pokračovala tanečná zábava,
na ktorej sa animátor Havajských ostrovov – Jozef Rigo – postaral o zábavné
aktivity a súťaže.
Text: J úlia M azancová
Fotozáber: J ozef Rigo

MDN

MDN 2014 Košice
edzinárodný deň Nepočujúcich je
DEŇ, v ktorý sa stretávajú, zoznamujú a spoznávajú všetci nepočujúci nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. V tento deň prebieha kultúrno
-spoločenská akcia, športové aktivity, konajú sa rôzne prezentácie.
Tento rok sa organizoval MDN v Košiciach.
Z
minuloročnej
akcie
MDN, ktoré sa konalo
v Žiline, prevzalo putovnú zástavu občianske
združenie CN ANEPS Košice v spolupráci s občianskym združením ŠKN Košice a robilo
MDN 2014 Košice pod záštitou primátora
mesta Košice Richarda Rašiho a predsedu
Košického samosprávneho kraja Zdenka
Trebuľu. OZ CN ANEPS Košice a ŠKN Košice by sa chcelo poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí podporili túto akciu.
Akcia sa konala 2 dni a to 12. 09. –
13. 09. 2014. 12. september bol
v znamení Prezentačného dňa, kde sa
konala prezentácia kompenzačných po-

môcok WIDEX – Slovtón, ústna prezentácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodín,
výstava DEAF umeleckých diel a deň sa
zakončil oslavou 65. Výročia založenia
ŠKN Košice.

13. september bol deň športových
aktivít. CN ANEPS Košice
a ŠKN Košice zorganizovali tieto športy: futsal,
volejbal, bowling, stolný
tenis a šípky. Večer sa
niesol v znamení kultúrno-spoločenskej
akcie,
ktorá sa konala v Jumbo
Centre. Prítomných bolo
260 nepočujúcich, ktorí k nám prišli
z rôznych kútov Slovenska aj zo zahraničia.
Všetci účastníci spoločenského dňa
odišli domov spokojní a veselí so spomienkou na MDN 2014 Košice.

Text: Daniela Forrayová,
CN ANEPS Košice
Fotozáber: archív podujatia
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Internet

Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového
jazyka z oblasti miest a štátov
rvého októbra 2014 relácia
Správ v slovenskom posunkovom jazyku oslávila svoje prvé
výročie existencie. Ani sme sa nenazdali, ako čas rýchlo ubehol. Myslíme si,
že Správy v SPJ je skvelé informačné médium pre používateľov
SPJ, konkrétne pre nepočujúcich
hovoriacich SPJ. Odstraňuje informačnú bariéru z textových správ,
ktoré môžu byť pre nepočujúcich
hovoriacich SPJ ťažko zrozumiteľné. Zároveň tieto správy môžu
byť prospešné pre tlmočníkov,
prekladateľov, záujemcov kurzu,
osobných asistentov, pedagógov, lektorov ap.
Bariéru sa snažíme odbúrať aj my,
moderátori Správ v SPJ, keďže narážame
na niektoré problémy prekladu výrazov
miest Slovenska; aj mimo neho a štátov
sveta. Vieme, že pre nepočujúcich hovoriacich SPJ nie je až tak prirodzené občas
sledovať daktylovanie
dvojručnej
prstovej abecedy,
ktorá je viac zrozumiteľnejšia ako
jednoručná prstová abeceda alebo
pomocné
artikulačné znaky. Tieto
prstové znaky sú
odvodené od písmen, prípadne hlások
hovoreného jazyka, ktoré nie sú príbuzné
s posunkovým jazykom.
Keďže sme sa snažili čo najmenej
používať dvojručnú prstovú abecedu,
museli sme vytvoriť slovník, ktorý by bol
prospešný pre nás, ale aj pre divákov a,
pochopiteľne, pre zdokumentovanie hes-

lových posunkov, ktoré hovoriaci SPJ používajú; napr. slovenské mestá, mestá
mimo Slovenska a niektoré štáty. Na
preklad zvyšných výrazov slovenčiny do
posunkov
sme
sa
museli
opierať
o zahraničné publikácie a získanie posunkov
zo
stretnutí
s nepočujúcimi na
rôznych
aktivitách.
Okrem nich sú vytvorené heslá posunkov
niektorých
slovenských politikov vlády,
parlamentu a samospráv. V neskorších týždňoch sa pridajú
posunky z oblasti počasia, meteorológie.
V júni tohto roku sme zverejnili
prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka,
ktorý
sa
nachádza
na
www.spravyvvspj.wbl.sk, ale pracovali sme na ňom dlhšie, nie sústavnejšie,
už od decembra 2013. Je to tzv.
skúšobný slovník v pracovnej
verzii, čiže slovník v štádiu získavania a overovania správnosti
posunkov.
Budeme radi, keď nás na niektoré
(Vám neznáme) výrazy slovenčiny
upozorníte. Je v našom záujme vytvoriť na ne posunky. Bude to pre
nás nesmierne cenné. Zároveň môžete
zistiť posunky, ktoré sa vám zdajú akosi
nesprávne. Dajte nám tiež, prosím, vedieť a to poslaním informácií na emailovú adresu spravyvspj@gmail.com.
Text: Roman Vojtechovský
Internet: w w w .spravyvvspj.w bl.sk

Interview
EFFETA
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Miroslava Tomášková
Ahoj. Kedy si sa začala zaujímať
o slovenský posunkový jazyk? Keďže
si ťažko nedoslýchavá, viem, že si ho
doteraz nevyužívala.
Ahoj, Tomáš. O slovenský posunkový jazyk som sa začala zaujímať ešte na
základnej škole. Chcela som vedieť posunkovať, aby som v budúcnosti mohla
nadviazať kontakt s Nepočujúcimi. Najprv ma učila jedna študentka zo špeciálnej pedagogiky v Bratislave, kde teraz
študujem aj ja. Po nejakom čase sme
pretrhli kontakty a nejakú dobu som sa
posunkovému jazyku nevenovala, stále
mi však vŕtalo v hlave, že v blízkej budúcnosti nájdem spôsob, ako sa ho naučiť. Prišla som do tretieho ročníka na
gymnázium a zúčastnila som sa stredoškolskej odbornej činnosti, vďaka ktorej
som spoznala Nepočujúcich v mojom
okolí, odkiaľ pochádzam (Dubnica nad
Váhom a okolie). Jeden nepočujúci bol
veľmi milý a bol ochotný ma učiť základy,
takže postupne som sa dostávala do komunikácie aj s Nepočujúcimi. Nakoniec
som prišla študovať do Bratislavy
a keďže už od základnej školy som mala
sen prihlásiť sa na kurz slovenského posunkového jazyka, neváhala som a už
v prvom ročníku som sa prihlásila do
Myslím na kurzy; toto rozhodnutie neľutujem. Vždy ma lákalo učiť sa posunkový
jazyk a som rada, že sa mi tento sen splnil. Možno ma k tomu doviedlo práve aj
to, že som nedoslýchavá a niekedy som
mala
problém
s
komunikáciou
s počujúcimi a chcela som sa nejakým
spôsobom dostať aj do toho sveta Nepočujúcich, pretože sú veci, ktoré chápu len
ľudia, ktorí prechádzajú podobným osudom. Na to bolo potrebné vedieť komunikovať posunkovým jazykom, čo sa mi,
myslím, aj podarilo.

Ako sa ti páči kurz slovenského posunkového jazyka? Chcela by si ho
navštevovať aj naďalej?
Od začiatku mi učarovala priateľská atmosféra na kurzoch a to, akým spôsobom sú vedené hodiny. Posunkový jazyk
nie je ľahký, rovnako ako každý jazyk,
ale snaha lektorov, aby sme sa nebáli
komunikovať, aj keď sa mýlime, dáva
pocit, že človek sa naozaj posunkový jazyk naučí. Teraz som v piatom module
a rozhodne budem pokračovať v ďalších,
pokiaľ sa mi bude dať, pretože sa chcem
v posunkovom jazyku zdokonaľovať. Učiť
sa posunkový jazyk sa stal mojím koníčkom a je to vec, ktorej by som sa
v súčasnosti nechcela vzdávať.
Ak by si kurz dotiahla dokonca, kde
by si ho využívala?
Určite prvá vec, ktorá mi napadá, sú moji
nepočujúci kamaráti. Ďalej by som chcela posunkový jazyk využívať aj vo svojej
práci. Chcela by som byť učiteľkou sluchovo postihnutých detí, terénnym špe-
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ciálnym pedagógom alebo prípadne tlmočníčkou. Prvá a druhá vec by mohla
byť reálna, tá druhá je jeden z mojich
ďalších
snov.
Síce
je
situácia
s tlmočníkmi taká, aká je, a tiež problémom môže byť aj to, že som nedoslýchavá, ale verím, že sa vždy nájde spôsob,
ako si človek dokáže splniť sen, aj keď
niektoré z nich možno potrvajú. No
a taktiež posunkový jazyk je skvelý na
využívanie v situáciách, kde je veľký hluk
alebo je od vás niekto príliš ďaleko, aby
ste mu povedali niečo dôležité.
Čo rada robíš vo voľnom čase?
Joj, toho je dosť. Ak nemám čo momentálne robiť, vždy si nájdem niečo na robotu. Rada kreslím a maľujem, od malička rada čítam knihy (teraz si rada prečítam alebo fantasy, alebo nejaké ruské
klasiky), potom už spomínaný posunkový
jazyk.
Ďalej
sa
rada
stretávam
s kamarátmi a možno to bude znieť
zvláštne, keďže som nedoslýchavá, ale
veľmi
rada
chodím
na
rockové
a metalové koncerty a festivaly. Jednak
kvôli super ľuďom, jednak hudba je dostatočne hlasná, aby som si ju užila
a počula. Pokiaľ mám čas, rada si zájdem
aj na nejaký výlet – buď do mesta poobzerať pamiatky, alebo niečo pokojnejšie,
mimo ľudí, ako napríklad prechádzka po
prírode. V poslednej dobe som našla obľubu aj vo varení, takže môžem povedať,
že aj to patrí medzi moje najnovšie koníčky vo voľnom čase. Och, a keď mám

Interview

veľkú chuť a veľa času, tak pletiem náramky alebo vyšívam.
Ako ti napadlo a vlastne aj prečo, že
budeš pracovať ako dobrovoľníčka
v organizácii Myslím?
Na škole nemám toľko možností získať
prax, akú by som chcela, hľadám si svoje
vlastné chodníčky a možnosti, aby som
sa zdokonaľovala. Jednou z nich je aj
dobrovoľníctvo v Myslím. Odkedy som
nastúpila k vám, dalo mi to veľa. Začala
som ešte viac rozumieť svetu Nepočujúcich, možnostiam ich pomoci a podpory.
Zdokonalila som sa tiež aj v posunkovom
jazyku, hoci ku dokonalosti mi chýba ešte dlhá cesta. Taktiež som spoznala mnoho skvelých ľudí, a aj za ten krátky čas
som s vami zažila veľa pekných zážitkov,
na ktoré budem rada spomínať. Taktiež
som vám chcela ako organizácii pomôcť,
dozvedieť sa viac o tom, ako taká organizácia funguje. Musím poďakovať najmä
Michalovi Heftymu, že mi umožnil byť
s vami, podporovať vás a taktiež získať
tieto skúsenosti. V skutočnosti som nečakala, že by sa mi podarilo niečo také dosiahnuť. Rada som spoznala tím Myslím
a ešte radšej som, že môžem byť jeho
súčasťou.
Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: M iroslava Tomášková

11|Myslímovinky

SOŠ pre ŽSP

Prehliadka múzea v poľskom Osvienčime
Som žiačka 4. ročníka odboru kaderník
v SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ul. 26 v Bratislave. Od
začiatku som organizovala s pani učiteľkou Hurtukovou zájazd pre žiakov. Spolu
sme vybrali termín, 22. 10. – 23. 10.
2014. Bolo upršané počasie. Cesta bola
dosť dlhá, trvala až šesť hodín. Už v autobuse som žiakom prečítala o bývalom
koncentračnom tábore Osvienčim v Poľsku – ponemčenom na Auschwitz, z ktorého je v súčasnosti múzeum. Žiaci tomu
rozumeli a ja som im vysvetlila ešte podrobnejšie, čo som si zapamätala z rozprávania p. Rigu. Skoro všetci sa už nevedeli dočkať, keď vstúpia do brány kmeňového tábora Osvienčim
I. Nad bránou je cynický
nápis v nemčine „Arbeit
macht frei“, v preklade
„Práca
oslobodzuje“.
V skutočnosti za bránami
číhala smrť na každom rohu. Keď sme tam vošli, zavládla smutná atmosféra.
Sprevádzal nás sprievodca a tlmočila
nám p. Kaplánová. Sem došiel prvý transport s tisíckami mladých Židoviek
z Popradu, z ktorých najmladšia mala 14
rokov a bola zavraždená v plynovej komore. V jednom z blokov sme videli vystavené hory topánok, kefiek, ľudských

vlasov, okuliarov, kufrov od obetí transportov. Hrôza. Videli sme plynovú komoru a krematórium, aj ubikácie, popravisko, pokusný blok č. 10 s ukážkami,
ako žili väzni. Osvienčim fungoval od roku 1941 až do evakuácie
tábora v januári 1945 pred
príchodom Červenej armády. Tábor sa rozšíril na 3
hlavné časti: Auschwitz I.,
Auschwitz II. – Birkenau
(Brezinka) a Auschwitz III.
– Monowitz. Najstrašnejší
a najotrasnejší tábor bol
Birkenau – Brezinka. Ten sme už nestihli
vidieť, žiaľ. Židovskí väzni v neľudských
podmienkach umierali ako muchy. Kvôli
veľkému prílevu transportov zo všetkých
kútov Európy si postavili židovskí väzni
smutne slávnu „židovskú rampu“. V rýchlom tempe sa odvážali nevinní Židia hneď
po príchode rovno do plynových komôr.
Zahynulo vyše 1,5 milióna obetí, prevažne Židov. Boli to muži, ženy, starci aj deti. Strašné! Nakoniec sme si spravili spoločnú fotku a necítili sme sa dobre. Odporúčam vám, aby ste to videli, a potom
posúdili sami!
Text: Henrieta Bártová
Fotozábery: M arek Raffay
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Stretnutie s Kiskom

Návšteva u prezidenta
esiac september sa pre mňa stal
nezabudnuteľným zážitkom, vďaka
osobnému
stretnutiu
so slovenským prezidentom Andrejom
Kiskom. Táto dôležitá, vzácna návšteva
sa uskutočnila vďaka Tatiane Svrčkovej
od spoločnosti Telekom, ktorá sa dlhodobo venuje projektom pre osoby so sluchovým postihnutím. Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom oboznámiť prezidenta, čo
trápi osoby so sluchovým postihnutím na
Slovensku. O túto problematiku sa náš
prezident vrelo zaujíma. Na diskusii boli
prítomní Anna Šmehilová ml., Anna Bartalová, Roman Vojtechovský a ja. Zároveň bola prítomná tlmočníčka slovenského posunkového
jazyka
Anna
Šmehilová
st. Snažili sme sa
objektívne informovať,
zároveň
oboznámiť
so
všetkými problémami, ktoré osoby so sluchovým
postihnutím trápia, s dôrazom na
rôzne
skupiny,
ktoré zahŕňa tento pojem; poukazovali
sme aj na nedoslýchavých, na osoby
s kochleárnym implantátom a pod.

Ktoré témy boli tie diskutabilné? Pána
prezidenta sme oboznámili s faktom, že
na školách pre žiakov a študentov nie je
zabezpečený tlmočník slovenského posunkového jazyka z dôvodu, že tlmočník
musí byť financovaný samosprávnym
krajom, ktorý nie je schopný pracovať
v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce
z reálnej sociálnej praxe a potrieb ľudí so
sluchovým postihnutím. K tlmočníkom sa

však s nepochopením stavujú nielen na
VÚC, ale aj na samotných školách pre
žiakov so sluchovým postihnutím.
Okrem toho, že nie je jednoznačne riešené financovanie tlmočníkov zo strany
VÚC, je tu aj ďalší problém: formálne
vzdelávanie samotných tlmočníkov. Prítomní oboznámili pána prezidenta, že na
Slovensku neexistuje formálne vzdelávanie na vysokých školách. Keďže nie je
vzdelávanie, nie je kde pripraviť tlmočníkov, tým pádom sa v niektorých prípadoch poskytuje tlmočenie na nedostatočnej úrovni. Nie je riešené ani adekvátne
finančné hodnotenie tlmočníkov, ktoré je
v každom kraji iné
(podľa rozhodnutia
VÚC).
V
Bratislavskom
kraji dokonca nie je
poskytovaná žiadna tlmočnícka služba. Pán prezident
bol oboznámený aj
s tým, že funkciu
tlmočenia môže vykonávať i osobný
asistent, ktorý má
na výkon profesie
len príslušný certifikát.
Medzi ďalšími predmetmi diskusie stála
téma chýbajúcich učebníc pre žiakov so
sluchovým postihnutím, ktoré by mali
zohľadňovať špecifiká v ich vzdelávaní.
Absentujú aj finančné zabezpečenia pre
asistentov učiteľov, ktorí sa venujú žiakom
so
sluchovým
postihnutím
v integrovaných podmienkach. Je tu potreba zvýšenia financií podľa požiadaviek
a potrieb školskej praxe.
V oblasti zamestnanosti prítomní hostia
vyzdvihli, že sa osoba so sluchovým po-
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stihnutím stretáva z výraznou bariérou
v oblasti dorozumievania sa s počujúcim
okolím. Avšak aj osoba so sluchovým postihnutím je práceschopná a potrebuje sa
zamestnať. V súčasnej situácií sú osoby
so zdravotným postihnutím viac odkázané na ochranu zákona služieb zamestnanosti, ktorý sa však pri zmene zákona
značne obmedzil, limitoval, alebo si ponechal i svojvôle rozhodnutia úradov práce. Po nastolení týchto spomenutých
problémov prezident vyjadril názor, že je

Stretnutie s Kiskom
to veľmi smutná situácia, a že vlastne
osoby so sluchovým postihnutím nemajú
na Slovensku zabezpečené rovnoprávne
získavanie informácií.
Zúčastnení sa na záver poďakovali za prijatie a tešili sa prezidentovmu záujmu,
ktorý bol úprimný.
Text: M ichal Hefty
Fotozáber: M yslím

Myslím

Počet účastníkov letných intenzívnych kurzov 2014
v Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
očas leta
občianske združenie
Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich ponúkalo letné intenzívne kurzy slovenského posunkového

15. 08. 2014. Účastníci intenzívneho kurzu boli veľmi spokojní a hodnotili kurz
pozitívne. Kurzisti tiež pochopili fakt,
jazyka pre začiatočníkov. Celkovo sa prihlásilo 10 osôb. Tí navštevovali kurz
v termíne 07. až 11. 07. 2014 a 11. až

podľa ktorého naučiť sa posunkový jazyk
nie je jednoduché.
Text: M ichal Hefty
Fotozábery: M yslím
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Jazykové okienko

Dáme si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou? (5. časť)
Jedna čitateľka sa posťažovala, že nerozumie niektorým „novým“ slovám, ktoré už
bežne používajú jej počujúci kamaráti, alebo nevie, ako sa presne vyslovujú. Preto
sme pre vás pripravili malý jazykový kútik, v ktorom sa oboznámite s niektorými
novšími výrazmi a ich výslovnosťou.
ŠPORTOVÉ VÝRAZY:
Fair play (čítaj fér plej) – férová hra, podľa stanovených
pravidiel.

Play off (čítaj plej of) – záverečná časť dlhodobých športových súťaží.

Výrazy užívané v hokeji:
Ofsajd (pôv. offside) – postavenie mimo hry; hráč útočiaceho
mužstva nesmie vchádzať do útočného pásma skôr než puk.
Forčeking (pôv. forchecking) – útočné bránenie, alebo vyvedenie súpera z rovnováhy pri odobraní puku.
Bodyček (pôv. bodycheck) – obrana voči súperovi vlastným telom.
Výrazy spojené s tenisom:
Game (čítaj gejm) – hra, zápas.
Break (čítaj brejk) – strata podania.
Forehand (čítaj forhend) – základný úder v smere po ruke,
pre pravákov sprava.
Backhand (čítaj bekhend) – základný úder v smere proti ruke,
pre pravákov zľava.
Return (čítaj ritern) – vrátenie podania.
Baseballové (čítaj bejsbolové) výrazy:
Strike (čítaj strajk) – dobré nadhodenie.
Strike out (čítaj strajk aut) – vyradenie pálkara z hry troma dobrými
nadhodeniami.
Homerun (čítaj houmran) – ďaleký odpal, ktorý preletí vzduchom cez
celé ihrisko a pálkarom umožňuje obehnúť všetky kolá a získať bod.
Vypracovala: redakcia
Zdroj a obrázky: internet
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Varíme s Michaelou

Jablkový závin
Kvások:





42 g droždia
3 dl vlažného mlieka
2 lyžičky kryštálového cukru

Cesto:









2 dl mlieka
1 vajce
100 g tuku
40 g cukru
500 g polohrubej múky
500 g hladkej múky
štipka soli

Náplň:





jablká, škoricový cukor
vanilínový cukor
vajíčko na potretie

Postup prípravy:
Jablká očistíme, postrúhame na hrubšom
strúhadle. Vytlačíme šťavu a podusíme
na oleji. Pridáme kryštálový cukor, škoricový cukor a necháme vychladnúť.
Z múky, soli, kvásku, tuku, mlieka a vajca vypracujeme cesto a necháme nakysnúť. Rozdelíme na tri časti, každú rozvaľkáme, obložíme vyžmýkanými jablkami
a zvinieme. Preložíme na plech, potrieme vajcom. Necháme ešte nakysnúť,
znova potrieme. Upečieme.
Dobrú chuť vám prajem.
Text a fotozábery:
Michaela Kostelanská
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Komiks

Vlado, 22

Matej, 18

Ivana, 18

Braňo, 17

Julo, 17

Dokelu.

Daj mi
peniaze!
1

2

3

Aúúú...
Nemám
peniaze...

4

Zrazu prichádza ona...

Au, au
to bolí!

Tu máš!

5

7

6

Ona je veľmi
nebezpečná.

8

Môj bože!!!

Je to
možné?
9

10

Neuveriteľné.
Kde si sa to
naučila?

Neboj,
budeš
v poriadku.

12

13

11

Chceš sa to naučiť?

Jasné.

14

OK, tak zajtra
začneme.
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Komiks
Ruka musí byť pevná.

Pozeraj
na mňa.

Hm...

15

Na druhý deň

16

17

Výborne!

20

Aha, pozri, to
je ten bojko.

19

18

Zase sú tu.

Na tretí deň

22

21

24

23

Už sa vás
nebojím.

Ivana mi
povedala,
že sa nemám báť.

Hi-hi-hi!

Tak poď!

Dúfam,
že to
zvládne.
28
27

Jáááááj, tak
ja musím ísť...

Už sa nebudeš
smiať.

26
25

29

Konečne!

33

30

Vedela som, že
to zvládneš.

34

35

Ďakujem, mám
ťa veľmi rád.

36

31

32

KONIEC
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Posunkový jazyk

Luxembursko (1. variant)

Luxembursko (2. variant)

Chorvátsko (1. variant)

Chorvátsko (2. variant)

Litva

Malta

Posunkuje: Tomáš Slezák
Fotozábery: Tomáš Máňa

zdroje: http://www.spravyvspj.wbl.sk/Staty-Europy.html

E-shop

Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 9,99 €

DVD - Slovník slovenského
jazyka - slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina
MOC 2,99 €

DVD - Preklady
najznámejších
skladieb tradičnej
kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 12,99 €

MOC 4,99 €

Sada publikácií
MOC 28,99 €

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,99 €

Sada DVD

Plagát A1 (59x84)

MOC 10,99 €

MOC 2,99 €

http://www.myslim.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtu
emart_category_id=2&Itemid=57

