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redakčný tím Myslímovinky: 

Vážení a milí čitatelia, 

 

Dnes na úvod začnem tak trochu netradične. Ne-

viem, ako vy, ale ja som takmer vôbec nečítal úvo-

dy v rôznych časopisoch. No to sa zmenilo, odkedy 

tiež píšem pár pekných slov pre Vás. Nie je ľahké 

napísať dobrý úvod, lebo stále sa to opakuje. Ale 

má to aj svoje výhody a ja Vám hneď prezradím 

aké. Každý z Vás určite už čítal nejaký časopis a 

hľadal v ňom niečo zaujímavé. Listovali ste stránku 

po stránke, kým ste nenašli niečo zaujímavé. A tu 

by mal pomôcť úvod, informoval by totiž o tom, čo 

sa v časopise dočítate. Úvod je zároveň aj akýsi prí-

hovor redakčnej rady svojim čitateľom. Prišiel som 

aj na ďalší dôležitý jav, a to ten, že ľudia sa Vám 

svojím príspevkom snažia niečo povedať, o niečo sa 

chcú s Vami podeliť a obohatiť Vás. A inak to nebu-

de ani v prípade nášho časopisu. Aby sme však ne-

zostali len pri všeobecných slovách, prezradím Vám, 

na čo sa môžete tešiť, čo Vás čaká a neminie. Mys-

lím si, že si tu každý nájde to svoje, čo mu sadne. 

Takže ďalšie stránky tohto časopisu budú venované 

len Vám... Nájdete tu rôzne články, čo písali nepo-

čujúci študenti, nepočujúci pedagógovia, akcie ne-

počujúcich, divadlo nepočujúcich, životopis osobnos-

tí zo sveta ticha a podobne. Môžete zapojiť do nášho 

elektronického časopisu ak máte nejaké nápady, 

čím by sme mohli náš elektronický časopis spestriť. 

Boli by sme Vám veľmi vďační... No ale dosť bolo. 

Viac Vám už neprezradím, lebo by to nebolo to pra-

vé orechové. Tak Vám len chcem na záver popriať 

príjemne strávené chvíle s naším časopisom, prí-

jemné čítanie, čitateľom dostatok síl a trpezlivosti 

v práci. A keďže sa blížia tie najkrajšie sviatky v ro-

ku, v neposlednom rade Vám všetkým želáme prí-

jemné, pokojné, láskou naplnené a požehnané Via-

noce, v novom roku splnenie tých najtajnejších 

snov, ale hlavne všetkým veľa, veľa zdravia a úspe-

chov. 

 

Redakčný tím Myslímovinky 

TOMÁŠ MÁŇA 

redaktor, grafická úprava 

ERIKA DOBIŠOVÁ 

jazyková redaktorka 
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Integrovaný dopravný systém 
Bratislavského kraja (IDS BK) 
a zrušenie bezplatnej MHD. 

 

Mestskí a krajskí poslanci schválili ešte 
v júni tohto roka spustenie III. Etapy IDS 
BK aj zmeny v zľavách 
v MHD. Zmeny sa premietli 
v tom, že ťažko zdravotne 
postihnutí (ďalej len „ŤZP“) 
občania od jesene nebudú 
mať bezplatné cestovanie 
MHD, ako tomu bolo doteraz, 
ale budú platiť polovičné ce-
ny z bežnej ceny cestovného lístka. Bra-
tislavský primátor Ivo Nesrovnal ešte 
v septembri tohto roku zvolal zasadnutie, 
kde pozval všetkých partnerov Bratislav-
skej integrovanej dopravy – zástupcov 
hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislav-
ského samosprávneho kraja, Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR a Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Cieľom rokovania bolo 
nájsť spôsob, ako zachovať zľavy na ces-
tovnom pre ŤZP občanov. Úlohou je pri-
praviť spravodlivý spôsob zmiernenia fi-
nančných dopadov na ŤZP občanov 
v rámci integrovanej dopravy v našom 
kraji.  V lete poslanci mest-
ského zastupiteľstva prijali 
rozhodnutie, že ŤZP občania 
od novembra tohto roka ne-
budú môcť cestovať bezplat-
ne. Dôvodom je spustenie tre-
tej etapy integrovaného do-
pravného systému, kde spo-
lupracujú dva štátne podniky - Dopravný 
podnik Bratislava s dopravcom Slovak Li-
nes  a  Železničná spoločnosť Slovensko.  
Nakoľko v integrovanom dopravnom sys-
téme spolupracujú viaceré štátne podni-
ky, poslanci s účinnosťou od 1. novembra 
2015 schválili nové zmeny týkajúcej sa 
mestskej hromadnej dopravy aj pre ŤZP 
občanov. Rovnako ako všetci občania 
s ŤZP aj osoby s poruchou sluchu sú po-
vinní vybaviť si bezkontaktovú čipovú 
kartu, ktorá je platnosti už od 9.11.2015. 
Podľa môjho názoru sa oplatí vybaviť si 
radšej bezkontaktnú čípovú kartu 
(električenku) na rok, lebo je cenovo vý-
hodnejšia ako denno-denne kupovať ces-

tovné lísky. Tí, čo majú trvalé bydlisko 
v Bratislavskom kraji, t.j., v hlavnom 
meste Slovenska Bratislave a mestách 
patriacich pod kraj, majú nárok na 90% 
zľavu, čo predstavuje cenu 26,42€ na 
rok. Ľudia so ŤZP, majú čas do konca ro-
ka, teda 31.12.2015, aby si vybavili bez-
kontaktovú čipovú kartu a k tomu elek-
tričenky – teda lístok na pol roka, rok – 

to už je na úvážení každého 
kupujúceho. To znamená, že 
do konca roka môžu občania 
s ŤZP cestovať bezplatne, ale 
musia mať vždy pri sebe pre-
ukaz totožnosti, čiže občian-
ský preukaz, samozrejme 
platí to iba pre občanov 

s trvalým pobytom v bratislavskom kraji. 
Tí, ktorí majú trvalé bydlisko mimo brati-
slavský kraj, majú nárok na 50% zľavu, 
čo prestavuje cenu 132,10€ na rok, ale 
musia si bezkontaktnú čípovu kartu vy-
baviť najneskôr do 8.11.2015.  Ako 
a kde si môžete vybaviť bezkontakntú 
čípovú kartu na MHD? Dôležite je neza-
budnúť priniesť so sebou fotku 
s rozmermi 3x3,5 cm, predložiť preukaz 
totožnosť  a preukaz ZŤP, vyplniť žia-
danku a kartu vám vydajú na počkanie. 
Dopravný podnik Bratislava môžete nájsť 
na Hodžovom námestí, v podchode. Vy-
danie čípovej karty je spoplatené sumou 

5,30€, pričom kartu môžete 
užívať 5 rokov. Ďalšia poboč-
ka dopravného podniku je na 
autobusovej stanici AS Mlyn-
ské nivy, kde aj sídli dopravca 
Slovak Lines, tam si taktiež 
môžete vybaviť bezkontaktnú 
čípovú kartičku, pričom popla-

tok je len 3€, tiež s platnosťou na 5 ro-
kov. Tretia možnosť, kde vybaviť bezkon-
taktnú čípovú kartičku je na hlavnej vla-
kovej stanici, kde sídli aj dopravca Želez-
ničná spoločnosť Slovensko, tu sa takisto 
vybavujú kartičky za poplatok 5,30€. Sa-
mozrejme je aj možnosť vybaviť si čipo-
vú kartu cez internet, kurier vám ju do-
ručí kdekoľvek v rámci Bratislavy. Okrem 
kartičky si môžete priamo z pohodlia do-
mova vybaviť aj predplatný lístok na me-
siac, pol roka alebo na rok.  

 
MICHAL HEFTY, TOMÁŠ SLEZÁK 

ZDROJ: http://imhd.sk/ba/  

http://imhd.sk/ba/
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Umelecké tlmočenie hudby pre 
Nepočujúcich na vianočnom trhu 

pod Pyramídou 

 

ačiatkom decembra občianske 

združenie Myslím – centrum kultú-

ry Nepočujúcich zrealizovalo ďalší 

projekt so zameraním na umelecké tlmo-

čenie hudby pre Nepočujúcich. Cieľom 

podujatia bolo ukázať verejnosti, že aj 

Nepočujúci môžu cítiť a vnímať hudbu, 

no potrebujú pretlmočiť text, aby mohli 

precítiť hĺbku a vychutnať si emócie ob-

siahnuté v hudbe rovnako ako počujúci 

ľudia. Hudobné skupiny a speváci majú 

texty plné metafor a obrazných pomeno-

vaní, ktoré možno v realite aj prežívajú, 

no Nepočujúci nemajú šancu, kvôli poru-

che sluchu vnímať o čom text piesne je. 

Z tohto dôvodu sme sa snažili ukázať, že 

tieto piesne je možné umelecky pretlmo-

čiť do posunkového jazyka. Tieto piesne 

tlmočia tlmočníci slovenského posunko-

vého jazyka a Nepočujúci. Pieseň pretl-

močená do posunkového jazyka umožňu-

je aj Nepočujúcim komplexne prežiť hu-

dobný zážitok, porovnateľný so zážitkom, 

ktorí majú počujúci ľudia na koncertoch. 

Ako to teda vyzeralo?  Počas vystúpení 

tlmočník na vopred dohodnutých sklad-

bách vystúpil spolu s kapelou a umelecky 

pretlmočil danú skladbu. Pred podujatím 

sme skontaktovali moderátorku RTVS 

Reginu Annušovú, ktorá zhodou okolností 

tiež chodila na kurzy slovenského posun-

kového jazyka ku nám do Myslím-u, Re-

gina nám pomohla dohodnúť tlmočenie 

s dvomi slovenskými kapelami – Le Pa-

yaco a Puding pani Elvisovej na Vianoč-

ných trhoch pod Pyramídou (pozn. Pyra-

mída je sídlo Slovenského rozhlasu na 

Mýtnej ulici v Bratislave). Moderátorka sa 

postarala aj o to, aby sme dostali včas 

texty piesní, ktoré budeme tlmočiť. Tieto 

podklady nám slúžili k príprave na ume-

lecké tlmočenie hudby. Z podkladov sme 

vybrali vhodné texty a spolupracovali 

sme pri preklade, Nepočujúci 

s počujúcimi tlmočníkmi, rovnako aj nao-

pak, počujúci tlmočníci s Nepočujúcimi, 

bez vzájomnej spolupráce by zaiste vý-

sledok nebol dostačujúci a potom už len 

trénovať, trénovať a trénovať. Nacvičova-

li sme  presný rytmus a rovnako kontro-

lovali, či nám texty korešpondujú 

s obsahom piesne a hlavnou myšlienkou 

piesne. Posledný tréning prebehol tesne 

pre vystúpením a potom sme už šli do 

toho! J Táto akcia sa konala  štvrtok 

3.12.2015 na vianočnom trhu pod Pyra-

mídou, kde každý deň až do Vianoc vy-

stupujú rôzne kapely. Kapely, kde sme 

tlmočili hrali medzi 18,00 – 22,00 hodi-

nou večer. Na podujatie sme prišli už 

okolo 16:00 hod, aby sme boli prítomní 

na zvukovej skúške, kde sme dohodli aj 

ďalšie kroky – v akej následnosti pôjdu 

piesne, ktoré budeme tlmočiť, aby sme 

sa vedeli nachystať. Na koncerty sme po-

tom čakali vo vyhrievanom veľkokapacit-

nom stane a pripojila sa ku nám moderá-

torka z rádia FM Regina Annušová, aby 
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Deň otvorených dverí 

 piatok 6. novembra 2015 sa otvo-
rila brána do srdca 
a duše našej školy. 

Naša škola, úžasní peda-
gógovia, naši študenti 
svojimi vedomosťami, ta-
lentom a šikovnosťou re-
prezentujú našu školu. 
Mali sme otvorenú hodi-
nu v dielni propagačná 
grafika a prišli sa za na-
mi pozrieť deviataci a ich 
pedagógovia a podaktorí 
žiaci aj s rodičmi. Chceli 
vidieť ako sa tu naozaj žije, 
tvorí a vzdeláva. Ja obzvlášť 
som rada, že som študent-
kou tejto školy! Zistila som, 
že o odbor propagačná grafi-
ka je veľký záujem. 
V čalúnickej dielni ukázali 
výrobu vankúšov, papúč, 
podušiek atď. U záhradní-
kov bolo odprezentova-
ných množstvo krásnych 
venčekov a ikebán na Viano-
ce, na dušičky a na Halo-
ween. V kaderníckom sa-
lóne si zas mohol každý  dať 
nechať upraviť vlasy napr. 
účesy na svadbu, na ples. Po prezentá-

ciách sa všetci návštevníci zhromaždili 
v priestoroch telocvične. Každý rok pre-
svedčujeme o hereckom talente našich 

žiakov z divadelného sú-
boru DIKO. V role mode-
rátorov opäť excelovali 
Andrea Bánovská 
a Peter Čechman. Divá-
ci boli zvedaví. Prvým 
číslom bol moderný ta-
nec, kde vystupovali Kat-
ka, Olinka, Veronika a 
Matej scénku Golden 
Girls. V ďaľšom čísle sa 
o svoj herecký talent po-
delili aj žiaci zo ZŠ Hrdlič-

kova v rytmickom preha-
dzovaní pohárov. Posled-
ný bod zo súboru DIKO bolo 
umelecké posunkovanie pes-
níčky Márie Čírovej Chýbaš. 
O kultúrny program pre Deň 
otvorených dverí sa postarali 
jediní nepočujúci pedagógo-
via Diana Janíčková a Jozef 
Rigo. Takže dúfame, že sa 
deviataci sa prihlásia ku 
nám, nech komunita nepo-
čujúcich vydrží i pre ďalšie 
generácie.                                              

  

DOMINIKA ZBREHOVÁ 
FOTOZÁBERY: JOZEF RIGO  

sa dohodla s Michalom Heftym, riadite-

ľom OZ Myslím a tlmočníčkou Erikou Do-

bišovou na úvode, čo by sa chcela na 

pódiu opýtať a koľko bude na to cca ča-

su. Išlo hlavne o to, aby ľudia, ktorí prídu 

na koncert, vedeli že súčasťou koncertu 

bude aj umelecké tlmočenie hudby pre 

Nepočujúcich. Tlmočili sme osem piesní, 

každý sme mali jednu. A kto teda tlmo-

čil? Tlmočili: Michal Hefty, Tomáš Slezák, 

Erika Dobišová, Mirka Tomášková, Kami-

la Trévaiová, Katka Priesterová, Linda 

Árendás (Zajcsek) a Romana Homolová. 

Všetci sme to zvládli ako hotoví profesio-

náli, i keď sme mali zo začiatku pred 

koncertom trošku stres, ale potom do-

padlo aj tlmočenie Le Payaco aj Pudingu 

pani Elvisovej skvele. Na koncert zná-

mych slovenských kapiel prišlo veľa ľudí, 

ktorí pri počúvaní hudby a tancovaní, 

sledovali aj naše umelecké tlmočenie 

hudby. Na tomto mieste by som ešte rád 

za Myslím – centrum kultúry Nepočujú-

cich poďakoval Slovenskému rozhlasu 

a RTVS za možnosť umelecky tlmočiť ži-

vé vystúpenia slovenských kapiel v rámci 

akcie vianočných trhoch pod Pyramídou 

– ĎAKUJEME! 

 

MICHAL HEFTY, TOMÁŠ SLEZÁK 
FOTOZÁBERY: MYSLÍM  

SOŠ PRE ŽSP  
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Výučba slovenského posunkové-
ho jazyka ako voliteľný predmet 
v Pedagogickej a sociálnej aka-
démii (PaSa) 

 
ento rok sme sa už po tretíkrát za-
pojili do výučby na strednej škole 
(Pedagogickej a sociálnej akadémii 

– PaSa ) voliteľným predmetom 
s názvom augmentatívna komunikácia. 
Pani učiteľka, ktorá učí tento predmet, 
chcela nejakým spôsobom oboznámiť 
študentov s kultúrou a jazykom Nepoču-
júcich – slovenským posunkovým jazy-
kom a z tohto dôvodu sa rozhodla podať 
projekt na nadáciu Pontis. V návrhu pro-
jektu bolo zrealizovanie workshopu 
o slovenskom posunkovom jazyku 
a následne vyučovanie slovenského po-
sunkového jazyka v rámci voliteľného 
predmetu. Potom čo podporný projekt 
nadácia Pontis schválila, pani učiteľka sa 
obrátila na Myslím – centrum kultúry Ne-
počujúcich s ponukou spolupráce. Roz-
hodla sa premet rozšíriť o slovenský po-
sunkový jazyk pre študentov zo strednej 
školy PASA v Dúbravke v Bratislave a ja 
spolu s kolegom Michalom Heftym sme 
s radosťou ponuku prijali, potešili sme 
sa, pretože je aj v našom záujme rozši-
rovať povedomie o slovenskom posunko-
vom jazyku. Samozrejme sme sa na ho-
diny museli vždy dopredu pripraviť, na-
chystať si materiály, cvičné zošity 
a prezentácie v Power pointe. Výučba 
prebiehala v období 07. 09. – 21. 
12.2015 po 15 dvojhodinoviek každý 
pondelok.  Lektormi hodín sme boli my, 
ja – Tomáš Slezák  a  Michal Hefty, lek-
tori  z O.Z. Myslím – centrum kultúry Ne-
počujúcich. Mali sme  samozrejme aj ča-
sový plán výučby, ja som učil od 8:00 – 
9:40 a kolega Michal Hefty od 10:55 do 
12:35, ako som už spomínal, každý pon-
delok. Ja som učil okolo 25 maturantov 
a  Michal učil 18 maturantiek vo veku 18 

- 23 rokov. Na začiatku hodiny sme vždy 
oboznámili študentov s tým, čo sa bude 
preberať. Cieľom hodiny bolo naučiť zá-
klady slovenského posunkového jazyka 
a taktiež priblíženie kultúry Nepočujú-
cich. Samozrejme na vyučovaní nesmela 
chýbať naša milá a šikovná nedoslýchavá 
študentka a kurzistka SPJ (= slovenské-
ho posunkového jazyka) Miroslava To-
mášková, ktorá nám pomáhala tlmočiť 
do hovoreného jazyka pre študentov.  
Spolu s Michal som vybrali zaujímavé té-
my ako napríklad: Doprava, Mesto 
a Inštitúcie, Čísla, atď.  Sekundárnym 
cieľom našeho pôsobenia na strednej 
škole bolo odbúranie bariér a mýtov, kto-
ré má verejnosť voči Nepočujúcim, aby 
študenti aspoň trochu nazreli do sveta 
Nepočujúcich a pokúsili sa ho počas ho-
dín aspoň z časti pochopiť. Myslím si, že 
tento projekt bol veľmi užitočný, pretože 
študenti môžu pracovať v budúcnosti aj 
s nepočujúcimi deťmi, prípadne pokračo-
vať na štúdiu na vysokej škole, možno na 
špeciálnej pedagogike a tam sa im tiež 
základy slovenského posunkového jazyka 
a informácie o kultúre Nepočujúcich budú 
hodiť a budú pre nich aj do budúcna pro-
spešné. Študenti mali zo začiatku skres-
lené a nepresné informácie 
o posunkovom jazyku a taktiež nevedeli 
ako sa správať v situácii, že majú komu-
nikovať s Nepočujúcim. Dôležité je, aby 
sa aj naďalej sami snažili odbúravať ba-
riéry medzi svetom počujúcich 
a Nepočujúcich a aby boli pripravení na 
komunikáciu, prístup k odlišným kultúr-
nym a jazykovým skupinám, k akým pat-
ria ja Nepočujúci.  
Chceme touto cestou poďakovať pani uči-
teľke Martinke Slaninkovej, za ponuku 
a spoluprácu, ktorú podporila Nadácia 
Pontis.   
 

MICHAL HEFTY, TOMÁŠ SLEZÁK 
FOTOZÁBERY: MYSLÍM 
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Spomienky na armwrestling 
 

a začiatku školského roka v roku 
1995 prišiel za mnou pán Milan 
Čapla. Organizuje v Bratislave 

súťaže v pretláčaní rukou 
(armwrestling) a v školách hľadal záu-
jemcov o tieto súťaže. Nepoznal som to. 
Pozval nás na prehliadku ich tréningo-
vých priestorov. Zostali sme prekvapení 
z obrovského počtu záujemcov zo strany 
mladých ľudí. Poradil mi všetko potreb-
né. Chcel som odfotografovať všetky ná-
stroje a zariadenia pre tento účel, ale bo-
lo to zakázané. Pán Čapla s humorom 
vyzval našich chlapcov, aby si to proti 
nim vyskúšali. Bolo nám jasné, že naši 
chlapci i dievčatá pre-
hrajú, lebo nepoznali 
techniku a boli v šoku. 
Potom nás ochotne 
oboznamovali 
s technikou tohto špor-
tu. Bolo to milé 
a poučné. Takže po 
čase som podal žiadosť 
na riaditeľstvo školy 
o zhotovenie kovovej 
konštrukcie stola 
a čalúnnici očalúnili 
opierky a podložky na ruky, ktoré dote-
raz stoja v ŠI Nevädzova 7 na 1. po-
schodí. Riaditeľ ka p. RNDr. Hrašnová 
bola tomuto projektu naklonená a stôl 
nám zhotovili. Najprv sme naštudovali 
pravidlá súťaže a potom prišiel p. Čapla, 

ktorý bol prezidentom asociácie 
v pretláčaní rukou a mohli sme začať 
s tréningom. Množstvo neúspechov na 
tréningoch zmenšilo počet záujemcov 
o tento šport. Ale prišla pozvánka na 
krajské kolo v dnešnej Hant Aréne, kde 

sme boli viac-menej  ús-
pešní aspoň v postupoch 
do semifinále. V našom 
internáte máme už 20. 
výročie súťaže, čo je 
dobrou zárukou záujmu 
chlapcov o tento druh 
športu. Som rád, že sa 
chlapcom táto súťaž pá-
či, radi si zmerajú sily 
navzájom. Vyskytlo sa 
veľa humorných, ale 
i smutných situácií. Kaž-

dý rok sú naši chlapci ochotní súperiť 
v pretláčaní, a tak dokazovať svoju muž-
nosť. 

 DUŠAN UHERČÍK 
FOTOZÁBERY: JOZEF RIGO 

Tlmočnícka služba a štruktúra 
odboru tlmočníctva na vyššej od-
bornej škole v Nórsku 

 
 kolegami z brnianskeho Strediska 
Teiresiás som absolvoval zahranič-
nú stáž v metropole Nórska v Osle, 

ktorá sa uskutočnila v dňoch 30. 11. - 4. 
12. 2015. V Osle sa nachádza Inštitút 
medzinárodných štúdií, ktorý je za-
radený pod Fakultou vzdelávania a me-
dzinárodných štúdií na Vyššej odbor-
nej škole aplikovaných vied v Osle. 
Tento inštitút ponúka aj trojročný študij-

ný odbor Tlmočníctvo posunkového 
jazyka.  

Štruktúra odboru je rozdelená 
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zhruba takto: a) 1. ročník - 12 hodín týž-
denne výučba posunkového jazyka (ďalej 
len PJ) a 2-3 hodiny týždenne teoretické 
základy PJ, b) 2. ročník - trénovanie tl-
močníckych zručností, teoretické základy 
komunikácie, jazyka a profesie tlmoče-
nia, c) 3. ročník - zdokonaľovanie tlmoč-
níckych zručností, tlmočenie pre hlucho-
slepých, písanie na klávesnici, základy 
komunikácie, jazyka a profesie tlmoče-
nia, posunkovaná nórčina (len cca 20 vy-
učovacích hodín). 

V prvom ročníku sa študenti inten-
zívne vzdelávajú v nórskom PJ. Pre za-
čiatok štúdia nie je požadovaná žiadna 
vstupná znalosť PJ, preto je zo začiatku 
žiadúce dostať študentov na určitú úro-
veň praktického zvládnutia PJ. Osvojova-
nie PJ prebieha bez výkladu gramatiky. 
Študenti si praktizujú nórsky PJ 4 dni v 
týždni po 3 hodiny (v pondelok, v utorok, 
vo štvrtok a v pia-
tok) s nepočujúcim 
lektorom bez použi-
tia ďalšieho spro-
stredkujúceho jazy-
ka. Intenzívna 12-
hodinová výučba za 
týždeň bola skutoč-
ne relatívne vysoká 
úroveň znalosti nór-
skeho PJ. Navyše je-
senný semester na 
nórskej vysokej ško-
le trvá 16 týždňov 
zhruba od polovice 
augusta do polovice 
decembra a jarný semester trvá 20 týž-
dňov zhruba od januára do júna. 

Jeden z argumentov pre uplatnenie 
tejto priamej metódy učenia je typologic-
ky odlišný jazyk, než je hovorená nórči-
na, a umožňuje počujúcim študentom čo 
najrýchlejšie preorientovanie sa na pri-
márny vizuálny kód komunikácie. Nepo-
čujúci lektori všeobecne zdôrazňujú na 
málo rozvíjanú schopnosť počujúcich pra-
covať s priestorom, vizuálnou motivova-
nosťou a mimikou v PJ, preto u študen-
tov začínajú práve s tréningom týchto 
zručností. K týmto cvičeniam dostávajú 
študenti raz týždenne v stredu prednášku 
o kultúre komunity nepočujúcich, ktorú 
opäť zaisťuje nepočujúci lektor. 

V druhom a treťom roku štúdia do-
chádza k trénovaniu tlmočníckych zruč-

ností a to obdobným spôsobom, teda s 
minimom teórie. Jadrom výučby je opäť 
praktický tréning. Z rozhovoru s vedúcim 
študijného programu vyplynulo, že hlav-
ným cieľom tohto prístupu je vytrénovať 
u študentov schopnosť pohotovej reakcie 
a odolnosť voči stresu v práci tlmočníka. 
Zo nácviku písania na klávesnici je to 
vlastne schopnosť simultánneho prepisu 
hovorenej reči, keďže v Nórsku je chápa-
ná ako kompetencia vyštudovaného tl-
močníka.  

Z môjho pohľadu je personálne za-
istenie pedagogických pracovníkov na 
odbor tlmočníctvo PJ dobre postavené na 
nepočujúcich lektorov, tlmočníkov a ja-
zykovedcov. 

 
Nórsko má 5 miliónov obyvateľov, 

je teda porovnateľné s našou populáciou. 
V ponuke sú trojročné študijné programy 

na tlmočníctvo PJ v 
troch väčších mes-
tách v Osle, v 
Trondheime a v Ber-
gene. V Trondheime 
a v Bergene sa vyu-
čuje na univerzitách 
a v Osle na vyššej 
odbornej škole, pô-
vodne na univerzite. 
Keďže pedagogickí 
pracovníci z Osla 
chceli v tomto odbo-
re zvýšiť počet hodín 
praktických zručnos-
tí a čo mu právne 

predpisy neumožnili, tak sa presunul štu-
dijný odbor z univerzity na vyššiu odbor-
nú školu.    

 
Súčasťou nášho pobytu bola aj návšteva 
úradu zabezpečujúceho sociálneho 
zabezpečenia Nórov (Ny arbeids- og 
Velferdsforvaltning - www.nav.no), kon-
krétne jeho oddelenia pre poskytovanie 
tlmočníkov nórskeho PJ pre nepočujú-
cich. V celom Nórsku vykonáva len jedi-
ná táto inštitúcia, ktorá má pobočky vo 
všetkých krajoch. V tomto oddelení pra-
cujú zamestnanci dokopy na 72 plných 
úväzkov (tlmočníci, 13 dispečerov). In-
štitúcia má zaregistrovaných cca 500 tl-
močníkov, čo značí pomer 1 tlmočníka na 
10 nepočujúcich. Polovica tlmočníkov 
pracuje pre kraj Akershus, do ktorého 

http://www.nav.no
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IBM pre maturantov 

 
omaly sa stáva tradíciou, že  do na-
šej školy raz ročne zavítajú zamest-
nanci z firmy IBM, aby žiakom pre-

zradili niečo o svojej práci a o celej spo-
ločnosti. Tak sa stalo aj 22. novembra 
2015. Žiaci 2. PRS a 5. PGMPS si vypo-
čuli a pozreli prezentáciu, z ktorej sme sa 
dozvedeli, že IBM (International Business 
Machines Corporation) bola založená 
v roku 1911, no na rozdiel od jej počia-
točného zamerania sa dnes už až tak ne-
zameriava na výrobu, ale viac na pora-
denstvo, služby a tvorbu nových počíta-
čových systémov, softvéru či sieťových 
systémov. V súčasnosti 
firma pôsobí v 170 štá-
toch, má 400 000 za-
mestnancov po celom 
svete, ktorí hovoria vyše 
40 rôznymi jazykmi. Na 
Slovensku majú pobočky 
v Bratislave, v Košiciach 
a v Banskej Bystrici. 
    
 Najväčším prínosom tohto stretnu-
tia je, že nám prezradili, aké sú voľné 
pracovné pozície v IMB, ktoré z nich sú 
vhodné aj pre čerstvých absolventov 
stredných škôl a aj pre nepočujúcich. Sa-
mozrejme, základnou podmienkou pre 
prijatie do zamestnania v IBM je aspoň 

čiastočná znalosť anglického jazyka, pre-
tože IBM je firma s medzinárodnou pô-
sobnosťou a všetka mailová komuniká-
cia, a teda aj zadávanie úloh zamestnan-
com, prebieha v angličtine. A na to, aby 
ste si vedeli v e-maili prečítať, čo máte 

robiť, musíte niečo 
z angličtiny vedieť, no 
nie? Ďalšie požadované 
vedomosti a schopnosti sa 
odvíjajú od toho, na akú 
pracovnú pozíciu sa hlási-
te. Ak chcete byť web 
builder, treba ovládať prá-
cu s http, ak chcete byť 
kontrolór kvality web 

stránok, treba mať pozorné oko 
a estetické cítenie. Uvidíme, či sa niekto-
rý z našich absolventov niekedy v IBM 
zamestná. Držíme im palce! 

JANA KAPLÁNOVÁ 
FOTOZÁBERY: PETER IMRICH  

SOŠ PRE ŽSP  

spadá Oslo.  
Pre kraj Akershus tlmočnícky servis 

riadi 13 dispečerov a za rok obslúži 25 až 
30 tisíc požiadaviek na tlmočenie, z kto-
rých väčšina je od vysokých škôl v Osle. 
V súčasnosti študuje 35 vysokoškolských 

nepočujúcich študentov, predtým 42 až 
50 nepočujúcich študentov. 

Z diskusie s vedúcou príslušného 
oddelenia sme pochopili, že zatiaľ štát 
poskytuje prakticky neobmedzené fi-
nančné prostriedky na tlmočnícke služby. 
Prekvapilo nás to, že jeden nepočujúci 
môže mať na jednu hodinu až dvoch tl-
močníkov. 

 
Ďalšia zaujímavosť, v súčasnosti v 

5-miliónovom Nórsku sa nachádza jediná 
škola pre nepočujúcich v Trondhei-
me. Ináč v hlavnom meste Nórska sa 
nachádzajú špeciálne triedy v bežných 
školách.  

 
 ROMAN VOJTECHOVSKÝ 

FOTOZÁBERY: KATERINA TLACHOVÁ 
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Respektíve 
 
Autorská, divadelná a pohybová 
inscenácia 
 
Premiéra: 12. decembra 2015 o 
19:00 v Štúdiu 12 pri divadelnom ústave 
na Jakubovom námestí 12 v Bratislave 
 
…nikoho takého som nestretol! Na všetko 
som bol v živote sám!…Respektíve, raz 
som niekoho stretol... Snáď? Bol to 
niekto... taký zvláštny, priam záhadný…  
 
Život po živote... keď sa 
Ťa na "mieste 
blaženosti" budú pýtať, 
či si v pozemskom 
svete spoznal niekoho, 
kto chcel rozjasniť Tvoje 
oči ponorené v tme, kto 
chcel dopriať Tvojim 
ušiam, v tichu 
zahalených, melódie 
života, aká bude Tvoja 
odpoveď?… 
 
Autorské predstavenie 
symbolicky znázorňujúce 
náš hluchý a slepý život, 
vnímaný ako 
nepremožiteľný hendikep 
dnešnej spoločnosti, 
ktorá sa utápa v 
blahobyte a bojí sa 
jedinečnosti, originality a 
svojráznosti. 
 
Svet, v ktorom skutočným hendikepom 
nie je nefunkčnosť jedného zo zmyslov, 
ale ľudská neschopnosť cítiť a načúvať 
srdciam druhých. Dokázali by sme vo 
svete dychtiacom po materializme 
precítiť anjelský dotyk?  
 
 
Režisér a scenár: Valéria Daňhová  
Dramaturgia: Peter Vrťo a kolektív DTi 
Námet: Tomáš Kasprzyk 
Hrajú: Zuzana Knapová Daubnerová, 
Jozef Rigo, Michal Hefty, Tomáš Máňa a 
Peter Vrťo 
Hudba: Peter Vanouček 
Výroba kulís a kostýmov: Jozef 
Černek a kolektív DTi 
Zvuk a svetlá: Peter Černek 

Grafik: Denisa Pajkošová a Milan 
Bielik 
 
O inscenácii: 
Boh posiela na Zem jedného zo svojich 
zverencov, aby k nemu znova naviedol a 
ozdravil troch ním vybraných ľudí. 
Bankár, Model, Fotografka. Do cesty sa 
mu pletie samovrah túžiaci po 
vyslobodení. 
 

Bankár 

Úlisný, vtieravý a vypočítavý jednotlivec 

dychtiaci výhradne po materiálnych hod-

notách. Charakterizuje 

dnešnú spoločnosť po-

sadnutú úsporami, poist-

kami, výhodnými 

ponukami, predajom a 

kúpou materiálnych vecí. 

 

Model 

Snobský, do seba zahľa-

dený muž, ktorého život 

naučil príliš nad vecami 

nepremýšľať. Necháva so 

sebou manipulovať, len 

aby si udržal svoje 

prestížne miesto vo svete 

modelingu. Postava 

modela predstavuje našu 

posadnutosť zovňajškom 

a túžbou zapáčiť sa 

každému. Nosí verejnú masku, ktorá za-

haľuje jeho túžby a pocity. Jeho postava 

odvoláva taktiež na problém zmäkčilosti 

mužov. 

 

Fotografka 

Agresívna, zatrpknutá žena, dychtiaca po 

uznaní. Práca sa pre ňu stáva väzením, 

začarovaným kruhom z ktorého ne-

dokáže vystúpiť. Jej postava nahlodáva 

problém emancipácie žien vo svete. Na 

druhej strane však kričí po strate 

ženskosti, kedy jej neľudské zaobchádza-

nie s postavou modela vyvoláva otázku 

nerovnosti a disharmónie medzi oboma 

pohlaviami. 
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1. scéna pojednáva o stave dnešnej spo-

ločnosti a ľudí v nej žijúcich. Hendikepom 

dnešnej spoločnos-

ti je verejná hlu-

chota a slepota. 

Človek zúfalý zo 

stavu dnešnej spo-

ločnosti a cel-

kového fungovania 

sveta sa stáva sa-

movrahom. 

Uvedomuje si, že 

sme zatvorení z 

akomsi pomyselnom ráme a hráme 

vopred dané role. Cíti potrebu opustiť 

klietku, preraziť mantinely a dostať sa na 

slobodu. Jeho prvý 

pokus o 

samovraždu sa 

odohráva na 

vysokej veži. 

Vyviazne len so 

zlomenou nohou. 

Náhoda? Jeho ďalší 

pokus mu prekazí 

Anjel. 

 

2. scéna zachytáva 

postoje či obavy Anjela poslaného na 

Zem. Oboznamuje sa s postavami, ktoré 

sú mu zverené do opatery. Nadviazaný 

kontakt s Bankárom, Modelom a Foto-

grafkou končí fias-

kom. Bankár hľadá 

z kontaktu s 

Anjelom výhody 

pre seba a svoje 

úspory, Model 

vôbec nič 

nepochopil a 

Fotografka na 

Anjela vyťahuje 

zbraň. Frustrovaný 

Anjel skladá svoju 

svätožiaru. Jediný spôsob, ako osloviť 

ľudí, je znížiť sa na ich úroveň. 

 

3. scéna spája osud samovraha s 

Anjelom. Stávajú sa z nich spojenci. 

Zúfalstvo a frus-

trácia zo života na 

Zemi, vedú Anjela 

k hriešnemu kroku. 

Prestáva vidieť Boží 

zámer a chápe 

svoju úlohu 

„doslovne“. Rozho-

dne sa spoločne so 

samovrahom pri-

viesť všetkých 

zverencov pred Boha. Šialená jazda au-

tom končí smrťou všetkých postáv. 

 

4. scéna sa 

odohráva v nebi. 

Postavy 

prechádzajú poz-

naním a prijatím 

svojich chýb.  

Posledný     v rade 

stojí Anjel, ktorý 

svojou novozíska-

nou pýchou a 

egom, stráca 

miesto v nebi. Ako 

posledný sa do Božieho hľadáčika 

dostáva samovrah. Za všetky svoje 

pokusy o samovraždu mu Boh udeľuje 

trest, prostredníctvom ktorého sa môže 

vykúpiť. Ukazujúc 

nové tri postavy, 

posiela Boh sa-

movraha naspäť na 

Zem. Znamená to, 

že je novým 

Anjelom? 

  
 

 

 

 

 

VALÉRIA DAŇHOVÁ, PETER VRŤO 

FOTOZÁBERY: ADAM KOVÁČ 
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Okrúhle stoly o implementácii 
a monitoringu uplatňovania Do-
hovoru OSN o právach osôb so 
zdravotným postihnutím 
 

Národná rada občanov so zdra-
votným postihnutím organizovala 
v dvoch dňoch 4. a 11. 11. 2015 ok-
rúhle stoly. Išlo o podporu spoluprá-
ce mimovládnych organizácií pri 
účasti na implementácii 
a monitoringu uplatňovania Dohovo-
ru Organizácie spojených národov 
(ďalej len OSN) o právach osôb so 
zdravotným postihnutím (ď alej len 
ZP). Konkrétne bolo zamerané na hodno-
tenie plnenia Dohovoru OSN o právach 
osôb so ZP a Národného programu roz-
voja životných podmienok osôb so ZP.  

Vytipovali sa také okruhy tém, kto-
ré pokrývali takmer celý Dohovor OSN 
osôb so ZP. Na jeden deň 4. 11. boli 4 
témy a o týždeň neskôr ďalšie 4 témy. 
Pri okrúhlych stoloch na celé dva dni sa 
zúčastnili aj Michal Hefty zo združenia 
Myslím – centra kultúry Nepočujúcich 
a Roman Vojtechovský zo Centra 
podpory študentov so špecifickými potre-
bami Univerzity Komenského, na jeden 
deň sa zúčastnila Anna Šmehilová 
z Effety – strediska sv. Františka Sale-
ského. Pri okrúhlych stoloch boli prítomní 
aj dvaja tlmočníci, ktorí tlmočili z/do SPJ 
a slabozraká zapisovateľka poznámok 
z okrúhlych stolov, od ktorej sme neskôr 
dostali zápisy.  

Výsledky z okrúhlych stolov by ma-
li byť spracované do materiálu, ktorý by 
slúžil na rokovanie na konferenciu, ktorá 
by sa mala konať 9. decembra 2015. Po-
tom po nej by mala byť vyhotovená bro-
žúra reflektujúca výsledky a závery. Prá-
ve Dohovor už hodnotí Výbor pre osoby 
so ZP.  

Tiež Výbor OSN pre práva osôb so 
ZP spísal zoznam otázok vychádzajúcich 
z východiskovej správy, ku ktorej sa mu-
sí vyjadriť vláda SR a budú sa k nim vy-
jadrovať aj účastníci týchto okrúhlych 
stolov. Potom v dňoch 4. a 5. apríla 2016 
sa v Ženeve uskutoční vyhodnotenie ce-
lého dohovoru. 

 V prvý deň boli štyri témy: prí-
stupnosť, nezávislý spôsob života, 
vzdelávanie a primeraná životná 
úroveň a sociálna ochrana. Pri kaž-
dej téme bol najprv úvodný príhovor 
a po ňom moderovaná diskusia. 
V nasledujúci týždeň boli ďalšie štyri té-
my: zvyšovanie povedomia a zhromaž-
ďovanie údajov, rovnosť 
a nediskriminácia; zdravotníctvo, ri-
zikové situácie a včasná intervencia; 
habilitácia, rehabilitácia 
a zamestnávanie.   

 Pri slobodnom prístupe 
k informáciám sme účastníkom 
oznámili napr. že sa snažíme presadzo-
vať simultánny prepis hovorenej reči pre 
osoby so sluchovým postihnutím, už sa 
realizuje online tlmočnícka služba, upo-
zornili sme na nedostatok tlmočníkov 
a financie na tlmočníkov.  

Prístupnosť kultúrneho života, 
dokumentov, turizmu a športu. Vý-
znamným opatrením na zvýšenie ponuky 
sprístupnených dokumentov je Marákeš-
ská zmluva, ktorá stanovuje súbor pravi-
diel umožňujúcich ich medzinárodnú vý-
menu a bezplatné cezhraničné využíva-
nie. SR ešte nepodpísala Marákešskú 
zmluvu. Na túto oblasť sme upozornili 
napr. na vhodné zavedenie indukčnej 
slučky, ktorá vo verejných budovách 
chýba. K nej je potrebné naznačiť vizuali-
záciou aktivitu systému. Pri výťahoch je 
zasa potrebné uviesť kontakt – číslo mo-
bilu na vrátnika, prípadne zodpovednú 
osobu, ktorá môže zasiahnuť v krízovej 
situácii. V bankách a na úradoch by bolo 
vhodné okrem indukčnej slučky zriadiť 
uzavreté miesto, kde je možné komuni-
kovať hlasnejšie. V spodnej časti dverí by 
bolo vhodné uvoľniť priestor, aby sa dal 
podstrčiť papier popod dvere. 
V nákupných centrách je možné takto 
komunikovať.  

Nezávislý spôsob života. Téma 
sa začala myšlienkou Adolfa Ratzku, kto-
rá v sebe zahŕňala všetky oblasti súvisia-
ce s nezávislým spôsobom života: 
„Nezávislý život neznamená, že chceme 
robiť všetko sami a nepotrebujeme niko-
ho, alebo že chceme žiť v izolácii. Nezá-
vislý spôsob znamená, že budeme poža-
dovať rovnaké možnosti a kontrolu nad 
naším každodenným životom, rovnako 



13 

VÝBOR  

ako naši nepostihnutí bratia a sestry, su-
sedia a priatelia, pre ktorých je to samo-
zrejmosť. Chceme vyrastať v našich rodi-
nách, navštevovať školy, používať rovna-
ký autobus ako naši susedia, zamestnať 
sa v súlade s naším vzdelaním 
a záujmami a založiť si rodinu. Sme oby-
čajní ľudia, ktorí zdieľajú úplne rovnakú 
potrebu cítiť sa užitoční, rešpektovaní 
a milovaní.“  

K oblasti nezávislý spôsob života 
patrí problematika osobnej asistencie. 
Štatistika o poskytovaní príspevkov na 
kompenzáciu, osobnú asistenciu  za rok 
2014 a prvý polrok roka 2015 sa nachá-
dza na stránke Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. Je v nej vidieť, že 
príspevky na kompenzáciu rástli v období 
rokov 2010-2014. Výdavky podľa jednot-
livých druhov príspevkov za rok 2014 – 
takmer 32 % na osobnú asistenciu, po-
tom na prevádzku motorového vozidla – 
21 %, nasleduje príspevok na hygienu – 
skoro 16 %, na diétne stravovanie viac 
ako 11 %. Ostatné výdavky boli pod hra-
nicou 10 %. Príspevok na osobnú asis-
tenciu podľa počtu osôb – počet osôb 
stúpa približne o 500 osôb. Je to percen-
tuálne najväčší nárast osôb, ktoré pobe-
rajú tento príspevok. Štatistika priemer-
ného počtu poberateľov a sumu výdav-
kov na peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu: rok 2010 – 6 945 poberateľov 
– suma: 28 688 €; rok 2011 – 7 416 po-
berateľov – suma: 31 393 €; rok 2012 – 
7 965 poberateľov – suma: 35 035 €; 
rok 2013 – 8 499 poberateľov – suma: 
38 048 € a rok 2014 – 8 962 poberateľov 
– suma: 40 888 €. 

Vzdelávanie. Diskutovalo sa 
o dvoch pojmoch inklúzia a integrácia, 
ktoré rezort školstva ich rozlišuje vo veľ-
mi malej miere. Integrácia je absorbova-
nie dieťaťa do bežného školského pro-
stredia, prispôsobenie z hľadiska školy je 
minimálne tak, aby sa dieťa muselo in-
tegrovať do prostredia, ktoré je už nasta-
vené. Inklúzia je aktívna premena pro-
stredia, vrátane aktérov – rodiny, komu-
nity... a ich vzájomná spolupráca. Dve 
pojmy sa však nachádzajú sa 
v rezortných akčných plánoch 
a pedagogicko-organizačných pokynoch.  

Primeraná životná úroveň 
a sociálna ochrana. Táto téma pokrý-

va 4 oblasti: otázka sociálneho poistenia, 
štátna sociálna podpora (zahŕňa snahu 
štátu o zvýšenie príspevku pre rodičov, 
ktorí majú nezaopatrené dieťa, tzv. prí-
davku na dieťa, sociálna pomoc (týka sa 
oblasti hmotnej núdze) a zabezpečenie 
bývania osôb s ťažkým ZP – príspevky na 
zaobstaranie bezbariérového bytu. 

Zhromažďovanie údajov. Prob-
lematika zhromažďovania údajov má aj 
definičnú rovinu: Koho pokladať za ľudí 
so ZP? V súčasnosti vystávajú problémy 
s tým, že sú osoby so ZP v rôznych sek-
torových oblastiach chápané rôzne: (1) 
vo vzdelávaní - žiaci so ZP, so zdravot-
ným znevýhodnením, žiaci so špecifický-
mi potrebami; (2) v zdravotníctve – defi-
nuje človeka so ZP ako osobu s funkčný-
mi poruchami (funkčná porucha sa defi-
nuje ako „nedostatok telesných schop-
ností, zmyslových schopností alebo du-
ševných schopností fyzickej osoby, ktorý 
z hľadiska predpokladaného vývoja ZP 
bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov); (3) 
v oblasti sociálneho poistenia a na účely 
priznania invalidného dôchodku – je člo-
vek s postihnutím definovaný ako občan 
s mierou poklesu schopnosti vykonávať 
pracovnú činnosť; (4) v službách zamest-
nanosti - definuje človeka so ZP ako ob-
čana so ZP, a to ak jeho miera poklesu 
schopnosti vykonávať pracovnú činnosť 
je vyššia ako 40 % podľa zákona 
o sociálnom poistení. Hoci teda štatistic-
ké údaje existujú, javia sa ako ťažko po-
rovnateľné z hľadiska nejednotnosti defi-
nícií. Definičná nejednotnosť nie je špeci-
fická len pre SR, stretávame sa s ňou aj 
v iných krajinách. Často sa využíva sa-
mohodnotiaci mechanizmus – človek vy-
povedá sám o sebe, subjektívne sa hod-
notí. 

Zamestnávanie. Za mesiac jún 
2014 sociálna poisťovňa evidovala 240 
000 ľudí poberajúcich invalidný dôcho-
dok, čo tvorí takmer 8,5 % ekonomicky 
aktívneho obyvateľstva vo veku od 15 do 
64 rokov. Tiež za jún 2014 sociálna pois-
ťovňa evidovala viac ako 75 000 pracujú-
cich poberateľov invalidného dôchodku, 
t.j. necelých 30 % z celkového počtu po-
berateľov invalidného dôchodku. 
Z pohľadu štruktúry zamestnávateľov 
približne 10 % všetkých zamestnaných 
poberateľov invalidného dôchodku bolo 
zamestnaných v chránených dielňach 
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a približne 17 % prostredníctvom chrá-
nených pracovísk. 7 z 10 dospelých ľudí 
so ZP ostáva mimo trhu práce. 

Okrem tém padla aj téma o komi-
sárovi pre osoby so ZP. Je potrebné 
povedať, že prečo máme alebo budeme 
mať len komisára pre deti a pre osoby so 
ZP, prečo nie aj pre iné cieľové skupiny. 

Totiž tieto komisariáty sú viazané na zá-
väzky vyplývajúce z dohovorov OSN, 
ktorých signatárom je SR. Ide o Dohovor 
o právach dieťaťa a o právach osôb so 
ZP.  

    

 ROMAN VOJTECHOVSKÝ 

Vianočná rozlúčka s Myslímom  
 

abie leto nás túto jeseň akosi po-
maly opúšťa. Ale s prichádzajúcim 
novembrom si horko-ťažko podalo 

kľučku. Nádhera teplého októbra je preč 
a s ním sa pominula aj výstava ovocia, 
zeleniny a tekvíc. Tak, ako pribudlo 
chladnejších a hmlistých dní, pribudlo aj 
známok v žiackej knižke, dúfajme, že 
tých lepších viac. Učenie a práca sa po-
riadne roz-
behla. Neza-
staví ju ani 
jesenné pre-
chladnutie, či 
nebodaj 
chrípka. Ale 
veď vitamí-
nov zo záhrad 
bolo pre kaž-
dého dosť. 
November, 
ale prináša so sebou nielen 
chlad, ale aj radosť. Hallo-
weenské večierky sú už dlh-
šie zaužívané. Prinesú trochu 
svetla nostalgickým dňom, 
ktorým hovoríme Dušičky. 
Po zbere úrody si treba spo-
menúť aj na blízkych, ktorí 
už nie sú medzi nami a pri-
niesť im do temnoty trochu 
svetla zapálením sviece. A keď sa aj tieto 

smutné dni pominú, otvoríme dvere na-
šej organizácie rodičom, štu-
dentom i všetkým našim 
priateľom. Na december sa 
každý z nás teší. Určite nás 
na jeho začiatku neobídu Mi-
kuláš s čertom. Tí nadelia 
každému, čo si zaslúžil. V 
čase adventu si vyzdobíme 
nielen naše domovy, ale aj 
kancelárie. Až potom si bu-
deme môcť oddýchnuť, veď 

aj príroda v zime 
spí.  

Tak vám praje-
me krásne a ve-
selé Vianoce. 
Nech sú sviatka-
mi lásky, pokoja 
a oddychu. Nech 
je vaše srdce 
obklopené lás-
kou všetkých 

blízkych a žiari šťastím jasne ako Bet-
lehémska hviezda. Nech pod stromčekom 
nájdete veľa darčekov, ktoré vás pri sr-
diečku zohrejú a zažijete chvíle, na ktoré 
budete vždy s úsmevom spomínať. 
A v Novom roku úspech, šťastie 
a zdravie! PF 2016 

 

 

REDAKČNÝ TÍM MYSLÍMOVINKY 
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10 rokov OZ Myslím – centrum 
kultúry Nepočujúcich 
 

Časopis Myslímovinky funguje už 5 ro-
kov. Za ten čas sa v ňom poskytol 
priestor pre mnoho článkov,  úvah, re-
portáži, rozhovorov, podujatí a fotografií. 
Všetky tieto písomné alebo obrázkové 
dokumenty sú zrkadlom a výsledkom 
fungovania komunity Nepočujúcich. Z ta-
kéhoto "virtuálneho obrazu" 
sveta vidíme udalosti a 
príbehy, osudy a úspechy. 

V súčasnej dobe je to 
jediný bulletin na Slov-
ensku bez náboženského 
charakteru, ktorý prináša 
spravodaj z diania komuni-
ty Nepočujúcich. Práve pre-
to sa snaží byť istým zrkad-
lom svojej komunity: pod-
poriť kultúru, jazyk a v ne-
poslednom rade ukázať 
verejnosti akým spôsobom 
môžu prekonať  komu-
nikačnú bariéru. 

V časopise Myslímov-
inky sa vždy našiel 
priestor aj pre ak-
tivity Myslím - cen-
trum kultúry 
Nepočujúcich, keďže 
ho sami vydávame. 
Snažíme sa  pou-
kázať na našu 
činnosť, na naše fun-
govanie, upriamiť 
pozornosť na naše 
projekty, ktoré 

manažujú Nepočujúci a sú 
presne také plnohdnotné, 
ako aktivity počujúcich. Pre 
Myslím už dávno nie je 
otázkou rovnocennosť prá-
ce v porovnaní s počujúci-
mi, pretože vieme, že sme 
v danej oblasti dosiahli 
maximum, robili sme čo 
sme mohli. 

Počas 10 ročnej existencie 
Myslím prešlo našim pra-
hom veľa ľudí. Deti a 
mládež prišli na naše 
voľnočasove aktivity. Dos-

pelí prišli na akredi-
tovaný kurz slov-
enského posunko-
vého jazyka, 
niektorí sa zaujímali 
o publikácie z oblas-
ti jazyka a kultúry 
komunity 
Nepočujúcich. 
Niektorí Nepočujúci 
sa chceli vzdelávať. 
Ale väčšinou sa 
zhodneme v tom, že 
prišli so zámerom 
spoznať kultúru a 

jazyk komunity Nepočujúcich, resp. pre-
hľbiť si svoje vedomosti. 

Kultúra, vzdelávanie a osveta sa napo-
kom z našej strany robila všade tam, kde 
mohla. Informácie sme pridávali na 
www.nepocujuci.sk. Robili sa tu aj väčšie 
a veľké kultúrne podujatia, napríklad 
Medzinárodný deň Nepočujúcich v roku 
2010. Okrem kurzu slovenského po-
sunkového jazyka sme robili aj kurzy pre 
samotných Nepočujúcich: ako sa môžu 
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stať lektormi slovenského posunko-
vého jazyka, ako môžu manažovať 
svoju neziskovú organizáciu. 
Poskytli sme vzdelávanie aj pre 
tlmočníkov, resp. budúcich 

tlmočníkov slovenského posunko-
vého jazyka, kam sa hlásila pre-
dovšetkým mladšia generácia. 

O tom, nakoľko vás tieto vzde-
lávacie aktivity, akcie či publikácie 
obohatili, by ste mali porozprávať vz 
sami, nemôžem to urobiť ja. :) 

Verím a dúfam však, že všetci, ktorí 
sa zúčastnili na našich aktivít, či už 
ako členovia, organizátori, alebo 
pasívny učastníci si z každej akcie 
zobrali domov niečo užitočné, 
nejakú informáciu, vedomosť alebo 

zážitok, čo ich obohatilo z komunity 
Nepočujúch. A, pokiaľ ich to obohat-
ilo budú vedieť pokračovať v spoz-
návaní tejto komunity v ďalších ro-
koch. Prajem to všetkým, 
Nepočujúcim, počujúcim, ale pre-
dovšetkým prajem to Myslím. 

 

ANGELA HEFTY 
FOTOZÁBERY:  MYSLÍM 



NAŠE ZDRAVIE  

Zásady zdravej psychohygieny – učenie 

 
V učení je to ako v športe. Kto chce dosiahnuť úspech, musí pravidelne tré-
novať, respektíve učiť sa. Úspech v škole závisí oveľa viac od domácej prípravy než 
od toho, ako šikovní sme sa narodili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSADY, AKO SA SPRÁVNE UČIŤ: 

 

 Snaž sa učiť vždy na tom istom mieste. 

 Izba, v ktorej sa učíš, by mala byť svetlá. 

 Pred učením si ju nezabudni vyvetrať. 

 Teplota v miestnosti by nemala presiahnuť 18 až 20 stupňov Celzia. 

 Na učenie je najlepšie ticho. Mobil, televízor a počítač vypni. 

 Učenie v posteli nie je príliš vhodné, pretože je riziko, že zaspíš. 

 Snaž sa mať okolo seba poriadok a všetky dôležité veci v dosahu, aby si  
nemusel strácať čas ich zbytočným hľadaním. 

  

 

JULIA MAZANCOVÁ 

ZDROJ: INTERNET 
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RECEPT 

Domáca pizza 

 

Suroviny na 2 porcie: 

 400 g hladkej múky 

 2 PL olivového oleja 

 1 ČL soli 

 ½ ČL cukru 

 20 g droždia 

 4 dl vlažnej vody 

 

Podľa chuti: 

 olivy 

 tvrdý syr 

 šunka 

 kukurica 

 kečup 

Recept od Julie Mazancovej  
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Postup:  

 

Z vody, cukru a droždia necháme vykva-
siť kvások. V miske zmiešame múku, soľ, 
olivový olej, kvások a vymiesime vláčne 
cesto. Hnetieme ho aspoň 10 minút. Čím 
dlhšie hnetieme, tým je cesto lepšie. Po-
tom ho dáme vykysnúť na teplé miesto 
aspoň na hodinku. Následne cesto roz-
vaľkáme na tenko a dáme na plech. Ob-
ložíme podľa chuti a pečieme pri 200°C 
asi 20 minút. Ja som pred pečením prida-
la na cesto kečup vymiešaný s olivovým 
olejom, šunku, olivy, kukuricu a syr. Na-
pokon som potrela cesto vajcom. A dala 
som ho upiecť. Dobrú chuť vám prajem! 



POSUNKOVÝ JAZYK  

 

Evanjelické 
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Ateista Rímsko-katolícke 

Náboženstvo Baptist 

Judaizmus Grécko-katolícke 



POSUNKOVÝ JAZYK  

 

Pravoslav 

Hinduizmus 

POSUNKUJE: TOMÁŠ SLEZÁK 
FOTO: TOMÁŠ MÁŇA 
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Neveriaci Veriaci 

Jehovista 



  

E-SHOP 

 

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

Kniha + DVD -     
Špecifické posunky 
v slovenskom           
posunkovom jazyku 

 

MOC 13,00 € 

DVD - Slovník      
slovenského jazyka - 
slovenského        
posunkového jazyka 
pre oblasť rodina 

 

MOC 3,00 € 

DVD - Vianočné koledy     
v slovenskom            
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 

DVD - Rozprávanie       
príbehov - storytelling 
a poézia v (slovenskom) 
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 

Úvod do kultúry 
a sveta Nepočujúcich 

 

MOC 10,00 € 

DVD - Preklady           
najznámejších skladieb 
tradičnej  kultúry 
do slovenského            
posunkového jazyka 

 

MOC 5,00 € 

Plagát A1 (59x84) - 
Prstová abeceda 
/Dvojručná/ 

 

MOC 3,00 € 

DVD - Rozprávky          
tradičnej kultúry       
v slovenskom            
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 








