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redakčný tím Myslímovinky: 

Vážení a milí čitatelia, 
 

  tak čo, už sa tešíte na leto? Vždy som mal 

rád leto, lebo leto znamená prázdniny a 

prázdniny veľa voľna, dovolenka pri mori, 

kopec nových zážitkov a zábavy s novými 

priateľmi. Ale skôr ako si začneme robiť plá-

ny na prichádzajúce leto, nezabudnime na 

uplynulý rok. Zažili ste viac zábavy, alebo 

naopak ste mali kopu starosti? Nová zostava 

členov redakčnej rady „Myslimovinky“ sa veľ-

mi rýchlo adaptovala — povystrkovala rožky, 

ale myslím si, že na začiatku sme to zvládli 

ako-tak dobre. Budeme radi ak vám letné 

dni spríjemní aj náš časopis, v ktorom opäť 

nájdete zaujímavé témy a príbehy. I naďalej 

pozorne sledujeme podnety okolo nás, počú-

vame vás a sme pripravení. K tomu nám po-

máhajú vaše názory, pripomienky, kritika, 

ale tiež pochvala. Píšte nám! Vy ste našim 

zrkadlom a inšpiráciou. Je príjemné vedieť, 

že Myslimovinky vďaka vám stále žijú. V 

dnešnom čísle nájdete prirodzené interview s 

nepočujúcimi Slovákmi žijúcimi v zahraničí. V 

mene celého redakčného tímu pripájame 

úprimné prianie pokojných, slnkom sála-

júcich letných dní a voňavé babie leto. 

 

Redakčný tím Myslímovinky 
ANGELA HEFTY 

redaktorka 

ERIKA DOBIŠOVÁ 

jazyková redaktorka 
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Letný tábor  
 

radíciou obce Hamuliakovo je organizo-

vanie každoročného miestneho tábora 

pre deti od 6 do 16 rokov. Tento rok to už 

bol tradičný deviaty ročník v dvoch turnu-

soch: 11.-15. júla a 18.-22. júla 2016. 

Deti podľa vekových skupín boli rozdelení do 

rôznych aktivít. Napríklad 6-11 ročné deti - 

boli rozdelené do 4 skupín - žltí, červení, ze-

lení a modrí – a mohli sa zúčastniť na špor-

tových a náučných podujatiach. Jeden z wor-

kshopov sa práve viazal na výučbu sloven-

ského posunkového jazyka. Cieľom worksho-

pu „Svet v posunkovom jazyku“ bolo 

oboznámiť sa so „svetom ticha“, ako sa žije 

Nepočujúcim, a samozrejme so samotným 

slovenským posunkovým jazykom. Najprv 

sme deťom vysvetlili, kto je nepočujúci, aký 

je rozdiel medzi nepočujúcim a nedoslýcha-

vým. Aké zosilovacie prístroje nosia, čo sú to 

načúvacie aparáty a kochleárne implantáty. 

Ako možeme podporiť  nepoču-

júce deti na ich ceste za  plno-

hodnotným životom? Na to sme 

spoločne hľadali odpovede, pre-

tože niektoré deti mali aj ro-

zumné otázky týkajúce sa  ži-

vota nepočujúcich. Niektoré de-

ti sa pýtali napr. ako funguje 

nepočujúcim zvonček na dve-

rách. Iné deti sa pýtali ako  vie 

nepočujúca mamička, že jej plače dieťa? Nie-

ktorí si spomenuli, že rozpoznali nepočujú-

cich podľa toho, že používali posunkový ja-

zyk. Iní zas podľa nosenia načúvacieho apa-

rátu. Neskôr sme sa pustili do posunkového 

jazyka... učili sme sa pozdraviť, posunky pre 

tematiku rodiny, zvieratiek, farby. Každému 

dieťaťu sme dali menný posunok, ktorý si 

vedeli deti zapamätať a dokonca si vedeli za-

pamätať menný posunok aj druhého. Urobili 

sme si krátke konverzačné hry, a niektoré 

hry ktoré súviseli s posunkovým jazykom. 

Mala som veľmi dobrý dojem z tábora. Deti 

boli vnímavé, nadšené, nevadilo im že sa 

učíme, aj počas prestávky si precvičovali čo 

sa naučili, a dokonca chceli mať každý deň 

posunkový jazyk. Každý deň ma pozdravili a 

spoznajú ma aj keď sa stretneme v tábore. 

Už sa teším na tábor, ktorý bude o rok! 

Text: Angela Hefty 

Foto: OZ Hamuliakovskedeti  
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Nepočujúca Juhoafričanka a ne-

počujúci Francúz zabodovali... 
 

sobotu 16. júla v pražskom TOP 

HOTELI už šestnásty krát volili 

kráľovnú a kráľa krásy nepočujúcich 

z celého sveta. Finálový večer sa usku-

točnil v zaplnenej kongresovej sále. O 

umiestnení finalistov rozhodli aj tento rok 

dve poroty, hlavná a medzinárodná. Post 

predsedníčky hlavnej poroty už druhý-

krát prijala Česká Miss 2009 Iveta Víto-

vá. Medzi porotcov zasadli napríklad fo-

tograf Jakub Ludvík, riaditeľka Miss Face 

a modelka Taťána Makarenko, 1. vice-

miss súťaže Česká Miss Tereza Budko-

vá alebo doc. MUDr. Jan Lešták, CSc., 

MSc, majiteľ očnej kliniky. Podporiť 

finalistov a členov hlavnej poroty bola aj 

ministerka práce a sociálnych vecí Micha-

ela Marksová Tominová. 

Galavečer začalo sa modernou gymnast-

kou oddielu TJ Vodní stavby Pra-

ha. Slávnostným finálovým večerom 

sprevádzali slovenská herečka a mo-

derátorka Lenka Vacvalová a mode-

rátor Michal Hrdlička. V sprievodnom 

programe vystúpili spevák Josef Vágner 

a tanečná skupina Tutti Frutti. Zanietenie 

nepočujúcich finalistov sa takmer nelíšilo 

od klasických súťaží krásy. Súťažiaci sa 

predviedli vo večerných šatách, pre divá-

kov bola pripravená promenáda v plav-

kách, nechýbali ani voľné disciplíny. 

Dievčatá prevažne tancovali, Češka 

Lenka Sagulová 

predviedla vy-

stúpenie na 

pieseň Noc na 

Karlštejne. Muži 

sa predstavili v 

športovom oble-

čení. Jedinou 

zmenou, a pre 

divákov veľmi at-

raktívna bola 

prehliadka národ-

ných krojov, kto-

ré si všetky finalistky aj finalisti zo 41 

krajín sveta do Prahy priviezli. A tak ma-

lo publikum v TOP HOTELI Praha mož-

nosť si prezrieť napríklad národný kroj 

Burundi, Senegale, India, Kanady alebo 

Seychel.  



5 

AKCIA 

 

Prvý ročník súťaže sa odohral na Malo-

rke, potom sa od roku 2002 do 2010 ko-

nal v Prahe, jedenkrát v Gruzínsku a od 

roku 2011 až do súčasnosti sa organizuje 

opäť v ČR. A koho porota vybrala? Oce-

nenie prvej vicemiss Deaf World porotco-

via udelili nomináciou Gako zo Senega-

lu, druhú vicemmis Deaf World sa 

stala Victoria Soo Lum z Kanady. Titu-

lom Miss Deaf Europe 2016 sa môže 

pýšiť Ukrajinka Elena Novoxatska a 

Miss Deaf Asia 2016 získala Caoyue 

Piao, ktorá reprezentovala Južnú Kó-

reu. V mužskej kategórií, ktorá sa vyhla-

suje od roku 2013, si titul Mister Deaf 

Europe 2016 vybojoval Španiel Alberto 

Jorques Mora a posledný, najmladší ka-

tegórii Mister Deaf Asia 2016 si z TOP 

HOTELI odváža do Číny Ye Tian. Miss 

Deaf World 2016 sa stala Janie Eras-

mus z Južnej Afriky. V mužskej kate-

górii zvíťazil, titul Mister Deaf World 

2016 získal a do Francúzska si odvá-

ža Kevin Petit. Na pódiu, okrem súťa-

žiacich a moderátorov boli po celý čas 

prítomní tlmočníci českého posunkového 

jazyka a tlmočníci do medzinárodného 

posunkového systému.  

Súťaže majú sluchovo postihnutým diev-

čatám a chlapcom z celého sveta pomôcť 

ukázať širokej verejnosti, že sú im aj cez 

svoje sluchové postihnutie vo všetkom 

rovní, že môžu rovnakým spôsobom pra-

covať a robiť všetko tak, ako to robia s 

úplnou samozrejmosťou zdraví ľudia.   

 

Zdroj: TZ, Mgr.Vladislava Suchanová, li-
dovky.cz, ceskenoviny.cz  



Analýza potrieb komunity Nepočujúcich na Slovensku 

(interview nepočujúci a počujúci) - 1. časť 

adácia Pontis realizovala prostredníctvom 

osobných rozhovorov prieskum o proble-

matike Nepočujúcich na Slovensku. Prieskum 

prebiehal od 1.6. do 24.6. 2016 (nepočujúci) a 

od 3.5. do 13.5.2016 (počujúci). 

Interview (nepočujúci) bolo uskutočnené s: 

Anton Talapka, Karin Freudenschussová, Andrej Krí-

žik, Mirka Pospíchalová, Gabika Černáková, Veroni-

ka Vojtechovská, Zuzana Daubnerová, Ivica Tichá, Michal Hefty, Mária Talapková, Roman 

Vojtechovský, Miroslav Bílik, Dora Bajcsi, Tomáš Slezák,  Anna Krajčírová, Beáta Timková, 

Centrum nepočujúcich Aneps Martin - Vrútky (5 ľudí) 

Interview (počujúci) bolo uskutočnené s: 

Elizabeth Ogurčáková, Lucia Kotulová, Milena Krajčírová, Mária Košútová, Ingrid Kráľová, 

Darina Tarcsiová, Agáta Čermáková, Ľubica Majtánová, Anna Šmehilová st., Katarína Vido-

vá, Dušan Dědeček, Róbert Takáč, Róbert Šarina, Marie Horáková (ČR—riaditeľka Tichý 

svět) 

Identifikované problémy (bez udania dôležitosti) 

Pracovné uplatnenie 

(Nepočujúci) 

 Zneužívanie Nepočujúcich – počujúci sa často medzi sebou rozprávajú, do tejto komunikácie však nezapájajú Nepočujúcich. 
Tak im často unikajú tie najdôležitejšie informácie (neoficiálne), ktoré sú však mnoho krát najdôležitejšie. 

 Nepočujúci majú menšie výplaty ako počujúci. 

 Je problém so zamestnaním sa Nepočujúcich. Podobne ako Rómov nás odmietajú zamestnať. 

 Každá firma na Slovensku by mala mať osobu, ktorá vie posunkový jazyk (aj veľké, aj malé firmy). 

 Nepočujúci majú problémy v práci, nehovorí sa im všetko (teda hovorí, ale oni to nepochopia.) Chýbajú im informácie – 
napríklad musia robiť nadčasy, ale nevedia prečo, nerozumejú tomu. 

 Nepočujúcim chýba pracovná morálka. Nevedia regulovať svoje správanie, nevedia, čo sa patrí a čo sa nepatrí. Nevedia, 
ako sa správať v jednotlivých situáciách. 

 

(Počujúci) 

 Zamestnanosť Nepočujúcich / uplatnenie na trhu práce 

 Chýbajúca podpora Nepočujúcich za účelom ich zamestnania 
(vzdelávanie Nepočujúcich, ako aj potencionálnych zamestnávate-
ľov / pracovné agentúry) 

 Nepočujúci  nemajú dostatok informácií o tom, čo všetko sa na-
chádza na trhu práce,  kde všade sa môžu zamestnať 

 Veľká skupina Nepočujúcich nemá záujem pracovať 
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Tlmočnícka služba / osobná asistencia 
(Nepočujúci) 

 Osobná asistencia ako aj tlmočnícka služba je málo finančne ohodnotená. 

 Chýbajú tlmočníci na vysokých školách – Nepočujúci nemajú ako študovať. Ak by im všetky vysoké školy poskytovali tlmoč-
níkov, tak by viacero Nepočujúcich išlo študovať. 

 Neviem, ako funguje tlmočnícka služba a či vôbec v Bratislave je. 

 Veľa Nepočujúcich nevie, či vôbec existuje tlmočnícka služba. 

 Je málo tlmočníkov a sú nekvalitní / osobných asistentov je málo. 

 Tlmočníci nie sú kvalitní, nie je zabezpečené ich vzdelávanie a nie je 
certifikované. 

 Tlmočníci chýbajú na vysokých školách, ale aj na stredných a základ-
ných. Aj na školách pre nepočujúce deti – aby tam bol jeden tlmočník, 
ktorý by bol len a len tlmočník, nie učiteľ, ktorý vie tlmočiť, 

 ale čisto osoba, ktorá je tlmočník. Aby na každej škole, hocakej, bol 
jeden tlmočník. Aj v škole pre nepočujúce deti, ale aj vo všetkých 
ostatných školách na Slovensku. 

 Chýba služba simultánneho prepisu hovorenej reči na úradoch, školách. 

 

(Počujúci) 

 Nedostatok existujúcich tlmočníkov / nemožnosť vzniku nových 

 Neexistujúce kontinuálne vzdelávanie tlmočníkov 

 Zlá kvalita už existujúcich tlmočníkov 

 Nízke odmeny za tlmočnícku službu. Aj to je dôvod, prečo tlmočnícka profesia nie je populárna a nevznikajú noví tlmočníci 

 Chýba Etický kódex tlmočníkov - veľa Nepočujúcich neverí tlmočníkom / chýba Etický kódex Nepočujúceho - veľa Nepočujú-
cich nevie, ako sa má správne správať pri tlmočení 

 

Vzdelávanie 
(Nepočujúci) 

 Špeciálne školenie pre Nepočujúcich – ako sa majú správať, etika, morálne veci, profesný život, ako majú jednať rodičia s 
učiteľmi. Alebo keď sú nahnevaní, tak nevedia ako sa majú správať 

 (špeciálne terapeutické správanie) – keď sú právom nahnevaní, ale nevedia, ako by sa mali ovládať. 

 Vzdelávanie Nepočujúcich chýba, napríklad  školenie pre nepočujúcich - manažment organizácie, porozumenie projektom a 
písanie projektov, kurz angličtiny, kurz slovenčiny, kurz zameraný na zdokonalenie vedomosti v oblasti stavebníctva- elek-
trotechnické minimum, vodoinštalácie 

 Chýbajú vzdelávacie kurzy celoživotného charakteru - kurz anglického jazyka, kurz slovenského jazyka, počítačový kurz pre 
začiatočníkov a pokročilých 

 Chýbajú pravidelné (krajské) semináre pre nepočujúcich - témy: napr. ochrana pred podvodníkmi a zlodejmi, týrané ženy, 
znásilnenie, násilie, riziká s používaním internetu a komunikáciou na 

 sociálnych sieťach, tlmočnícka služba online, informácie z banky (úver, hypotéka, platobná karta), ako sa nestať obeťou 
nátlakových predajných akcií. 

 

(Počujúci) 

 Nízky počet škôl, ktoré chcú pracovať s Nepočujúcimi deťmi 

 Nedostatočné vzdelávanie na základnej a strednej škole  - slovná záso-
ba, písomná forma 

 Učitelia a vychovávatelia sa nedostatočne venujú deťom na školách 

 Nedostatok učiteľov / asistentov, ktorí vedia posunkový jazyk 

 Je veľa počujúcich vychovávateľov Nepočujúcich detí, ktorí nevedia 
posunkovať, nepoznajú kultúru Nepočujúcich - čo je problém 

 Nie je plošne vyriešená raná starostlivosť pre deti s poruchou sluchu 

 Zlé vzdelávanie pre deti na základných a stredných školách v integro-
vaných triedach - deti nemajú disciplínu, ktorá im chýba v neskoršom 
živote 

 Nedostatočné vzdelanie dospelých Nepočujúcich / nevedia "ako funguje svet", ako sa správať medzi ostatnými ľuďmi 

 Málo Nepočujúcich, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie 

 Zvýšený výskyt homosexuálneho správania na internátnych školách pre Nepočujúce deti 
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Deti / škola / raná intervencia 
(Nepočujúci) 

 Rodičia nepočujúcich detí  (aj počujúci aj Nepočujúci rodičia), nemajú informácie o tom, čo majú robiť s deťmi. Nemajú in-
formáciu,  čo a ako robiť doma. Stránka Nepočujúcedieťa.sk nie je pre Nepočujúcich.  Chýba spolupráca  rodič / lekár / ško-
la 

 Keď sa narodí nepočujúce dieťa, tak rodičia nevedia čo majú robiť, len rok dva sú paralyzovaní. Je potrebné zabezpečiť, aby 
rodičia vedeli, čo majú robiť. Aby pre nich svet Nepočujúcich bol bežnejší, ako napríklad vozíčkári. Spájajú mentálne postih-
nutie s hluchotou.  Slabá informovanosť je u rodičov – hlavne pre rodiny, ktoré sú mimo BA a hlavných miest. 

 Veľa rodičov čaká, že škola naučí deti všetko. Ale to nie je pravda, musia aj rodičia robiť s nimi. Každý rodič musí robiť s 
nimi aj doma od útleho veku. Rodičia to neberú vážne, všetko nechávajú na školu. Niekto by mal školiť rodičov, ktorým sa 
narodí nepočujúce dieťa – čo majú robiť, ako majú robiť, s kým majú robiť – poradne aby mali hneď prvý kontakt aj s Nepo-
čujúcou komunitou a aby vedeli čo majú robiť. 

 Nepočujúce deti sa nevedia orientovať, čo je správne a čo nie je správne. Rodičia na nich nemajú čas. S nepočujúcimi deťmi 
je  oveľa ťažšie komunikovať, chce to veľa energie a na to tí rodičia nemajú čas a zároveň nevedia, ani ako s nimi robiť. 
Preto radšej s nimi nerobia nič a to je zlé. 

 Logopédia je základný problém. Nie sú logopédi, ktorí by chceli robiť s nepočujúcimi deťmi. Celkovo je veľmi málo logopé-
dov 

 Cez prázdniny nie je kam dať nepočujúce deti  ( nie sú pedagógovia, ktorí vedia posunkový jazyk / neexistuje tábor pre 
takéto deti) 

 Kurzy pre nepočujúce deti - mimoškolskí kurzy  - neexistujú také. Všetky sú len pre počujúce deti. Niekto, kto vie aj posun-
kovať, by mal spraviť takéto kurzy. Počujúce deti majú veľa na výber, ale nepočujúce nie. 

 Je nedostatok kultúry pre malé nepočujúce deti – rozprávky, básničky, vzdelávacie programy. 

 V Bratislave sú dve školy (Hrdličková a Drotárska)  - ohovárajú jedna druhú. Nepočujúci to hneď príjmu za svoje, sú veľmi 
ovplyvniteľní. 

 Rodičia, ktorí sú mimo Ba nemajú také možnosti, ako tí z Bratislavy  - logopedická poradňa, rodinné centrum. 

 Všetci pedagógovia, ktorí učia nepočujúce deti,  by mali vedieť posunkový jazyk, avšak nevedia. 

 Problém s integráciou v škole, keď sú deti spolu s počujúcimi. Chýbajú tlmočníci, asistenti, ktorí vedia tlmočiť. 

 Školy pre nepočujúcich – treba spraviť lepšiu metodika pre vzdelávanie nepočujúcich detí. Všetci učitelia by sa mali snažiť 
pochopiť mentalitu Nepočujúcich - aby boli prepojené svety. 

 Inkluzívne vzdelávanie je  dobrý nápad, ale aj nebezpečné. Inklúzia je dobrá, snažím sa vzdelávať deti, asistenta zabezpe-
čiť. Ale čo mimo vyučovacieho procesu – ako je prestávka a voľný čas? Tam už asistenti nie sú a deti sa separujú. Nepoču-
júci by sa aj v inkluzívnom prostredí mali učiť  aj slovenský jazyk ale zároveň aj posunkový jazyk. Mali by vedieť oba jazy-
ky. 

 

(Počujúci) 

 Počujúci aj Nepočujúci rodičia majú málo informácií o sluchovom postihnutí. Neve-
dia, čo majú robiť, na koho sa obrátiť,  na čo majú právo 

 Lekári majú taktiež málo informácií. Sluchové postihnutie berú z lekárskeho hľadi-
ska, nie však zo sociálneho hľadiska 

 Lekári (ORL) dlhodobo vedome nekonajú v najlepšom záujme sluchovo postihnu-
tých detí 

 Chýba platforma, ktorá by zastupovala rodičov nepočujúcich detí 

 Malý príspevok na načúvacie prístroje / neprešiel návrh na novú kategorizáciu na-
čúvacích prístrojov 

 Chýbajú komunity mimo BA, kde by sa mohli stretávať rodičia, vymieňať si skúsenosti a vzdelávať sa 

 Študenti špeciálnej pedagogiky majú malé prepojenie s praxou, absolventi často odchádzajú mimo oblasť 

 Program Mobilný pedagóg má svoje limity – zišla by sa aj pomoc po tom, čo rodina odíde z tohto programu 

 

Informovanosť / titulky 
(Nepočujúci) 

 Nepočujúci potrebujú informácií v posunkovom jazyku, napr. na internete. Nepočujúci nerozumie písaným dokumentom, 
potrebuje k tomu tlmočníka. Na internete, keby boli tieto informácie prístupné a vysvetlené, tak by Nepočujúci boli vzdela-
nejší. 

 Televízne správy pre Nepočujúcich – viac správ by sme chceli. 

 Chýbajú internetové správy v slovenskom posunkovom jazyku  - dôležité informácie zo sociálnej oblasti, z kultúry nepoču-
júcich, z toho čo sa deje vo svete. 

 Športové programy sú bez titulkov / zaujímavé filmy sú bez titulkov. Markíza a Joj majú veľmi málo titulkov a aj tie čo ma-
jú, tak sú nekvalitné 

 Skryté titulky (niektoré TV chcú kúpiť prístroj na automatický preklad titulkov – nie je to dobré. Chýba napríklad informácia 
z filmu – že buchli dvere, že vták spieva...toto tam nie je). 
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(Počujúci) 

 Málo celkových informácií pre Nepočujúcich v ich porozumiteľnom jazyku. Nepočujúci nemajú od kadiaľ získavať kvalitné a 
dôveryhodné informácie 

 Informácie, ktoré sú v komunite Nepočujúcich sú často skreslené, zlé - viac im škodia, ako pomáhajú 

 Málo televíznych programov pre Nepočujúcich, ktoré by boli tlmočené 

 Málo programov, ktoré by boli titulkované 

 Zlá kvalita už existujúcich titulkov 

 Málo stránok na internete, ktoré by boli tlmočené do posunkového jazyka 

 Nepočujúci si selektujú informácie, ktoré sa im "páčia", lebo to niekde počuli. 
Nemajú si kde overiť celý problém, lebo nemajú možnosť 

 Nedostatočné správy na RTVS pre Nepočujúcich 

 Neschopnosť Nepočujúcich identifikovať problémy / riešenia súvisiaca s ne-
dostatkom informácií 

 

Komunikácia 
(Nepočujúci) 

 Väčšie paušály na mobilných telefónoch pre Nepočujúcich. Aby sme mohli spolu telefonovať cez video hovory, viac mobil-
ných dát (chýba špeciálna služba, ktorá je pre Nepočujúcich, ale dala by sa dať do nákladov, keď som živnostník. Telekom 
by takúto službu mal zabezpečiť). 

 Chýba informovanosť u Nepočujúcich - neexistuje odovzdávanie informácií medzi sebou. Nevedia si urobiť reálny obraz o 
situácii. 

 Bolo by dobré, ak by pokračovali výmena nápadov medzi nepočujúcimi podnikateľmi  - ako sa máme, ako sa darí, či si vie-
me vzájomne poradiť 

 Slabá informovanosť pre Nepočujúcich na verejných miestach. Napríklad vlaková a autobusová stanica – vyhlásia, že mešká 
vlak a Nepočujúc to nepočuje. Tak nevie, že mešká vlak. 

 V aute cez rádio hlásia, že je nehoda, uzatvorená cesta. Nepočujúci to nepočuje, nevie o tom. Pracovníci v službách nevy-
chádzajú v ústrety Nepočujúcim – napríklad v Telekome. Predajcovia by mali vedieť posunkový jazyk. Nielen v Telekome, 
ale vo všetkých službách na Slovensku. 

 Zdravotníctvo – necitlivý prístup aj voči Nepočujúcim dospelým. Správajú sa ako k malému dieťaťu aj k dospelým. 

 Čakáreň - kde sa objednávajú pacienti. Doktor, alebo sestrička povie niečo (kto je ďalší na rade), Nepočujúci nepočuje čo, a 
stojí v čakárni ďalej. 

 Nepočujúci keď je v nemocnici – doktori chodia hore dole, komunikujú medzi sebou, so sestričkami -  Nepočujúc nevie čo sa 
deje, nerozumie doktorom čo mu idú robiť. 

 V obchode pri nakupovaní – predavačka mi nerozumie. Všetky predavačky by mali vedieť základné posunky. 

 Hrady, zámky, múzeá, galérie - textové podklady pre osoby so SP, nie skrátené, ale také dlhé texty, ktoré používajú sprie-
vodcovia na prezentáciu  pre počujúcich. 

 Informácie pre Nepočujúcich na rôznych miestach – policajti, úradníčky, lekári – aby mali info Nepočujúci, ako sa majú 
správať na jednotlivých miestach. Ale aby na tých miestach aj vedeli, ako sa oni majú správať k Nepočujúcim. 

 Komunikácia s doktormi. Veľa doktorov odporúča stále len Kochleárny implantát – lekárom ide o peniaze.  Málo informácií 
dávajú o Kochleárnom implantáte a nedávajú vopred všetky informácie. 

 
(Počujúci) 

 Komunikačná bariéra (problémová komunikácia s počujúcimi -  neochota zo strany počujúcich prispôsobiť sa / komunikácia 
písmom, hovoreným jazykom) 

 Informačná bariéra (čítanie s porozumením) 

 Nedostatočné pochopenie textu u dospelých Nepočujúcich / čítanie s 
porozumením 

 Nedostatok kvalifikovaných logopédov 

 Stále je veľa Nepočujúcich dospelých, ktorí nemajú dobre nastavené 
aparáty 

 Nie je zjednotený posunkový jazyk 

 

Životné situácie 
(Nepočujúci) 

 Doprava autobus, vlak, lietadlo – počujúci počujú, že je meškanie, vedia prečo, ale Nepočujúci nevedie, keď sa niečo stane 
/ keď príde náhradný spoj, keď je meškanie. Bolo by dobré, keby to bolo napísané na stanici, aby si to Nepočujúci vedel 
prečítať. 

 Otvorená integrácia – sú škôlky, ktoré sa boja zobrať sluchovo postihnuté deti. Nie sú € na asistentov v tých škôlkach. Od-
mietne škola, alebo nemajú €. Nechce sa školám. Aj učiteľky v tých triedach nechcú mať asistenta, nie každému je to prí-
jemné. 
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 Úradníci veľmi slabo komunikujú s Nepočujúcimi, nevedia ako komunikovať. 

 Kultúra - Umelecké tlmočenie / titulky v divadle / tlmočenie v divadle – prečo by nemohli hrať aj Nepočujúc herci aj s ostat-
nými? 

 Knihovne, univerzity, múzeá, výstavy – chýbajú Nepočujúcim informácie, o čom to je celé je – o čom je tá ktorá výstava, o 
čom je to konkrétne umenie. Majú málo informácií týkajúcich sa kultúry v posunkovom jazyku. 

 Chýba online knižnica, kde by boli pretlmočené knihy. Knižky by mali byť vydávané aj v posunkovom jazyku / preklade -  
online pretlmočené knihy. 

 V autoškole by inštruktor mal vedieť posunkový jazyk.  Hlavne pri jazde aby vedeli inštruktori posunkovať – pri jazdách, 
praktické veci. Lebo keby tam bol aj tlmočník, tak nemá kde sedieť – vzadu na sedadle a to potom vodič nevie, čo má robiť. 

 Aj policajti aby vedeli tlmočiť / aby mali policajti svojho tlmočníka /  informácie pre policajtov, ako  sa správať k Nepočujúci-
mi, nejaký letáčik aby mali a podľa toho by vedeli komunikovať. 

 Služby (banka, jedlo, taxi, kaderník) - Nepočujúci majú problémy dohovoriť sa v týchto situáciách a porozumieť si s posky-
tovateľom služieb. 

 Nevraživosť medzi Nepočujúcimi – nemajú sa medzi sebou radi, závidia si. 

 Veľa Nepočujúcich nevie, na čo má nárok – aké služby môžem využiť, na čo má nárok (tlmočnícku službu, vybavovanie 
ZTPS, ...) podnikateľský príspevok,... 

 112 – Nepočujúci nevie kontaktovať políciu, sanitku, požiarnikov. Tu ide o minúty a o životy. 

 Načúvacie aparáty pre dospelých Nepočujúcich – dospelí majú nedostačujúce vyšetrenia sluchu pre dospelých, s tým súvisí 
aj nastavenie aparátov, ktoré je u veľa dospelých zlé. 

 Načúvacie aparáty sú drahé, dostávajú na ne príspevky iba raz za 5 rokov ale chceli by sme to častejšie – raz za 2 roky. 

 Načúvacie aparáty, foniater, logopéd – kritická situácia - začarovaný kruh. Málo logopédov, ktorí sa zaoberajú deťmi so slu-
chovým postihnutím. Tak isto aj foniatrov, ktorí sú nekvalitní. 

 Na úrade sú lakomí, čo sa týka informácií voči Nepočujúcim -  keby na úradoch bol človek, ktorý vie posunkový jazyk, vy-
slovene pre Nepočujúcich. Napríklad na Úrade práce by mal byť sociálny pracovník, ktorý vie posunkovať a vedel by im po-
môcť hľadať prácu. 

 Nepočujúci politik vo vláde keby bol, tak by to bolo super. 

 Slabších Nepočujúcich počujúci príbuzní zneužívajú. 

 Chýbajú slovenské filmy v kinách s titulkami / chýbajú detské animované filmy v kinách s titulkami. 

 
(Počujúci) 

 Nepochopenie niektorých v spoločnosti bežne realizovaných postupov (ako sa 
zamestnať / ako funguje úrad / ako fungujú hypotéky a pod.) 

 Väčšina vecí funguje na princípe zvukových signálov (v električke zvukové 
znamenia, na vlakovej stanici hlásenie vlakov a pod.) 

 Problém so starými Nepočujúcimi - denný stacionár / zariadenie pre seniorov 

 Neexistujúce prepojenie na záchranné zložky pomocou SMS 

 Neexistujúce presné štatistiky o tom, koľko osôb je Nepočujúcich, koľko osôb 
posunkuje 

 Absencia právneho poradenstva pre Nepočujúcich 

 Nepriznanie invalidného dôchodku pre viacnásobne postihnutých Nepočujúcich 

 Chýbajúca platforma, ktorá by hájila záujmy Nepočujúcich 

 Chýbajúce vzory pre Nepočujúcich - napríklad úspešní športovci, úspešní Nepočujúci v iných oblastiach života 

 "Naivita" Nepočujúcich - "90-im % Nepočujúcich by mali byť zobrané občianske a mali by byť vyhlásení za nesvojprávnych" 
- veľmi nízke právne povedomie, Nepočujúci podpíšu skoro všetko (úvery, zmluvy) bez pochopenia a potom sa často dostá-
vajú do problémov.  Súvisí to s ich nízkou informovanosťou - "nevedia, ako funguje svet". Nepočujúci nevedia, čo vlastne 
chcú, čo všetko potrebujú, na čo všetko majú nárok 

 Veľa Nepočujúcich nie je samostatných, nevedia, ako majú riešiť jednotlivé životné situácie 

 Často dochádza k rozpadu manželstiev dospelých Nepočujúcich 

 

Pokračovanie nasledujúce číslo... 
Text: Juraj Récky  Zdroj k obrázkom:  

https://www.workitdaily.com/wp-content/uploads/2014/02/interview-secrets-introverts.jpg 

http://listdose.com/wp-content/uploads/2013/08/SELF.jpg 

http://static1.squarespace.com/static/5495db14e4b08142c223fd25/t/54b1818ae4b0f72291b3355c/1420919295
341/osoyoos-spirit-ridge-meeting-04.jpg?format=1500w 

http://images.aiic.org/images/SLI_new.jpg 

http://www.medialnavychova.sk/wp-content/uploads/ID-100103853.jpg 
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Rodičovská poradňa: Nepočujúce 

dieťa 

iektorí z Vás určite poznáte organi-

záciu Nepočujúce dieťa. Ak je tomu 

tak práve spustili novú rodičovskú porad-

ňu cez on-line dňa 30.7.2016. 

Pomoc pre rodičov detí s poruchou 

sluchu 

Sme rodičia sluchovo postihnutých detí, 

ktorí museli riešiť rovnaké otázky, aké 

dnes možno riešite Vy. Stálo nás veľa síl 

nájsť správne odpovede a teraz chceme 

pomôcť ďalším rodičom, aby aj oni mohli 

nájsť správne odpovede pre svoje dieťa. 

Ak neviete ako postupovať, Vášmu dieťa-

ťu sa nedarí tak, ako by ste chceli, alebo 

ste narazili na akýkoľvek problém, napíš-

te nám už dnes - sme tu pre Vás! 

S čím Vám môžeme pomôcť? 
 

 Zorientovanie po diagnóze - čo 

je teraz najdôležitejšie, ako postu-

povať a kde nájsť pomoc? 

 Správne nastavenie načúva-

cích prístrojov, kochleárnych 

implantátov a BAHA - ako zis-

tím, či s nimi dieťa počuje najlep-

šie ako sa to dá a ako nastavenie 

vylepšiť? 

 Vyšetrenie sluchu - aké sú mož-

nosti vyšetrenia sluchu na Sloven-

sku a v zahraničí? 

 Načúvacie prístroje - ako vybrať 

načúvací prístroj, ktoré funkcie sú 

najdôležitejšie a ako sa oň starať? 
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 Kochleárna implantácia - kedy nad 

ňou rozmýšľať, aké sú jej výhody a ri-

ziká? 

 Rozvoj dieťaťa - ako rozvíjať schop-

nosti dieťaťa? 

 Škôlka a škola - rozhodnúť sa pre in-

tegráciu? Na čo myslieť pri nástupe do 

škôlky alebo školy? (čiastočne spuste-

ná téma) 

 Pomoc od štátu - na aké kompenzá-

cie má moje dieťa nárok a za akých 

podmienok? 

 

Aj pre nepočujúcich rodičov  
 

Otázku môžete zaslať aj v posunkoch vo 

forme videa. Aj našu odpoveď Vám za-

šleme formou videa v posunkoch. 

 

Zdroj: http://www.nepocujucedieta.sk/

poradna 



12 

ROZHOVOR 

Rozhovor s Nepočujúcimi Slovák-
mi žijúcimi v zahraničí 

 
 

odobne ako v minulom čísle, aj teraz 

sme sa rozhodli urobiť ďalšie rozhovory s 

nepočujúcimi Slovákmi žijúcimi v zahraničí, 

okrem Česka žijú aj v iných štátoch, kde? To 

sa dočítate v našich rozhovoroch  Nemáme 

presne informácie o nepočujúcich Slovákoch 

žijúcich v zahraničí, no niekoľkých predsa len 

poznáme a tu sú ich príbehy.  

Tu sú mená ďalších piatich nepočujúcich Slo-

vákov, ktorých sme vybrali pre toto číslo:  

Sabina Dvulitová, Tomáš Prekop, Petronela 

Petrovičová, Priska Bukari (Holodová) a Sil-

via Herdická. 

Rozhovory sme realizovali cez e-mail a pro-

stredníctvom videoklipov. 

Kde za hranicami teraz žiješ? Prosím 

uveď mesto a štát. 

Dvulitová: Žijem vo Francúzsku v hlavom 

meste Paríž. 

Prekop: Žijem v Maďarsku, Budapešť. 

Petrovičová: Teraz  žijem v Londýne, Anglic-

ku. 

Bukari: Žijem v Nórsku, v prímorskom mes-

tečku Sandnes, na juhozápade Nórska. 

Herdická: Žijem v Santiagu, v  Chile. 

Čo Ťa zaviedlo do zahraničia? Začal/a si 

tam študovať alebo pracovať? 

Dvulitová: Jedným z dôvodov pre-

čo som sa presťahovala do Francúzska bol 

priateľ a samozrejme aj plán založiť rodinu. 

Prekop: Začalo to zoznámením sa 

s priateľkou. Chodieval som za ňou niekoľko-

krát do roka a Budapešť mi nakoniec tiež 

učarovala. Neskôr som si začal v Budapešti 

hľadať aj prácu, čo sa mi podarilo a už tu ži-

jem aj pracujem. 

Petrovičová: S priateľom som sa zoznámila 

cez internet a neskôr som sa za ním aj od-

sťahovala do Londýna.  Od septembra bu-

dem študovať anglicky jazyk na špeciálnej 

škole a kurz britského posunkového jazyka. 

Bukari: Moja mama, ktorá tam už dlhšie  žije 

s partnerom ma presvedčila, aby som si skú-

sila nájsť pracú v Nórsku. Ja som vtedy ešte 

chodila iba na návštevy cez sviatky. Úprim-

né, Nórsko ma vôbec nelákalo, nevedela som 

si predstaviť život tam, napr.  nájsť prácu 

vôbec nie je jednoduché treba vedieť nórči-

nu, niektorým zamestnávateľom stačí aj 

angličtina. Po čase ma mama nahovorila, 

aby som sa skúsila prihlásiť na ľudovú 

“vysokú” školu pre nepočujúcich. Hneď ma 

zobrali, a vďaka tej skole som sa veľa nauči-

la, hlavne nórsky jazyk. Škola trvala deväť 

mesiacov a po skole bolo hľadanie prace 

úspešné, vďaka vedomosti nórskeho jazyka. 

Herdická: Do zahraničia som odišla kvôli  

štúdiu aj práci, najprv do USA , a potom som 

presťahovala do Chile kvôli môjmu manželo-

vi. Tu, v Santiagu som bola dlho 

na  materskej dovolenke. Minulý rok som 

nastúpila do práce ako účtovníčka, ale iba na 

krátko a teraz od augusta začínam pracovať  

ako asistentka angličtiny a amerického po-

sunkového jazyka na strednej škole pre ne-

počujúcich v Santiagu. Som veľmi spokojná, 

lebo v angličtine som študovala a mám k nej 

blízky vzťah.  

Sabina Dvulitová 

Petronela Petrovičová 
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Ako si si zvykol/a na život v zahraničí? 

Dvulitová: Začiatok bol veľmi ťažký, predsa 

len vybudovať si nový život, ktorý je ďaleko 

od domova. Všetci tí, ktorí sa odsťahovali 

alebo to zažili na vlastnej koži, budú kývať 

hlavou. Niektorí ľudia vám hovoria, že život v 

zahraničí im otvoril oči, aký je skutočný život 

a čo je dôležité. Áno, to je pravda, ale na 

druhej strane musím počítať s tým, že stra-

tím mnohé priateľstva z detstva, usadia sa 

úplné do neznáma, je potrebné „vyrobiť“ no-

vých kamarátov a podobne. Tiež vybudovať 

si samostatnosť. A to najdôležitejšie zo všet-

kého, musím akceptovať ich kultúru, zvyky, 

jazyk, jedlo a zapadnúť sa do ich spoločnosti. 

Prekop: Na začiatku som si nemohol zvyknúť 

na ich kultúru a jazyk, neskôr som sa zozná-

mil s inými nepočujúcimi a i vďaka tomu som 

sa asimiloval oveľa rýchlejšie. Moja priateľka 

trénuje v športovom klube volejbal, rovnako 

mám rád volejbal a aj iné druhy športu. Pria-

teľka mi vždy prekladá do medzinárodného 

posunkového systému, aby som rozumel to-

mu čo sa po maďarsky hovorí. Postupne sa 

snažím učiť maďarský a maďarský posunko-

vý jazyk.  

Petrovičová: Na toto zatiaľ neviem odpove-

dať, nakoľko tu žijem zatiaľ len pol roka. No 

pomaly spoznávam nových ľudí,  prostredie 

aj celkovú atmosféru mesta. 

Bukari: Zvykla som si pomerne rýchlo, som 

prispôsobivý typ a nestrácam sa kdekoľvek 

som. 

Herdická: Po 15 rokoch som si už  celkom 

dobre zvykla na život v zahraničí. Ale Slo-

vensko navštevujem pravidelne každý rok. 

Je to predsa  moja rodná krajina. 

V čom sa líši život v zahraničí od toho na 

čo si bol/a zvyknutý/á na Slovensku?  

Dvulitová: Je to samozrejme veľký rozdiel, 

aj keď sme stále v Európe, každý štát je iný. 

Odlišná kultúra, životný štýl, jedlo... V škole 

nepoznajú teplý obed, vonku predávajú po-

čas obeda čerstvé bagety s rôznymi poma-

zánkami a zeleninou. Raňajky bývajú sladké, 

nie slané ako u nás napr. rožky so šunkou. 

Keď som jedla ráno bagetu so šunkou, všetci 

na mňa pozerali s vypúlenými ocami a so 

slovami, že čo to preboha robím. Jedno vám 

poviem, matky majú byť radšej v práci než 

na materskej dovolenke, preto väčšinou bá-

bätka skončia buď v jasliach alebo 

v opatrovateľských rukách.  

Nezostávajú pozadu v módnom oblečení, 

majú tu toľko rôznych obchodov, nestíham 

všetky každý deň ani navštíviť. Starší ľudia 

sa neobliekajú ako naše babky a dedkovia, 

prepáčte nechcem sa tým nikoho dotknúť, 

ale chcem poukázať na to, ako tu obliekajú. 

Neboja sa experimentovať s oblečením, 

stretla som par ľudí čo mali na sebe veci, čo 

som ešte nevidela (so smiechom), ich štýl sa 

blížia skôr do elegantná,  ležérna. 

Boli ma hlava už len pri predstave na dopra-

vu v meste, predstavte si  milión ľudí, milión 

ulíc, milión domov, milión áut a motoriek. 

Keď je čas na odchod z prace, katastrofa, 

vždy sa tomu snažím vyhýbať, je to čas nie-

koľkohodinových zápch, preplneného metra 

a autobusov. 

Všetkého je tu veľa a človek sa musí naučiť 

zapadnúť do tohto životného štýlu a tempa. 

Je to veľkomestský život, oveľa väčšie ako 

mesto Bratislava. 

Tomáš Prekop 

Priska Bukari 
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Prekop: Po odchode zo Slovenska jediný roz-

diel vidím v tom, že tu majú celkovo lepšie 

životné podmienky, ktoré som už pocítil aj 

na vlastnej koži.  

Petrovičová: Samozrejme je dosť odlišná 

kvôli kultúre. Som zvyknutá na slovenskú 

kultúru od narodenia a poznám tu toľko ľudí. 

V Anglicku je iná kultúra a musím sa prispô-

sobiť iné zvyky ako na Slovensku. Pretože 

oni majú svoje tradície a aj svoje zákony. 

Bukari: Keďže som rodená Bratislavčanka, 

zvykla som si na život v rušňom veľkomeste, 

a hektické dni, stresy, proste tak ako sa patri 

pre život vo veľkomeste. Keď som sa presťa-

hovala do menšieho mesta, kde skoro neboli 

žiadne paneláky či výškové budovy, ale na-

opak drevene domčeky, príroda, malé cen-

trum, také idylické na začiatku, že wow na 

krátko, potom už mi veľmi chýbal život v 

Bratislave aj priatelia (našťastie tých stále 

mám a sme v kontakte). Postupom času som 

sa úplné udomácnila a život v hlavnom mes-

te by som už nevedela vydržať :D Tu je to 

tak, že ľudia sa príliš nestresujú, usmievajú 

sa a pozdravia.. napr. pokladnici v potravi-

nách sú často príjemní a pozdravia sa na 

rozdiel od SVK. 

Herdická: Líši sa v mnohých smeroch. Žila 

som tromi rozličnými spôsobmi života, tak 

preto to  môžem  porovnávať. 

Život v USA bol na začiatku dosť náročný, 

postupne sa však uľahčoval vďaka znalosti 

angličtiny a amerického posunkového jazyka, 

ktoré som naučila v prirodzenom  prostredí a 

potom v  škole. 

Ľudia boli ku mne milí a viac ma rešpektovali 

– aj ako nepočujúcu - aj vďaka tomu že, v 

USA žije veľa  cudzincov – tých som stretla 

na Gallaudetovej univerzite a aj v pracov-

nom prostredí.  

Život ľudí v Chile (Južná Amerika) je úplne 

iný ako v USA alebo na Slovensku. Určite ste 

videli niektoré juhoamerické telenovely - 

presne tak je to aj v skutočnosti. Existujú 

veľké rozdiely v ekonomických triedach tak v  

samotnom Chile, ale aj v jednotlivých čas-

tiach hlavného mesta - Santiaga. Na Sloven-

sku to vidím oveľa menej. 

V čom vidíš výhody života v zahraničí? 

Dvulitová: Mnohé výhody,  životné zabezpe-

čené, nedopustia, aby ľudia žili na ulici, majú 

dobré sociálne podmienky, stále tomu ne-

chápem, že u nás existujú bezdomovci. Väč-

šinou sú migranti, ktorí sa tu hmíria ako 

mravce, všetci sem prišli za lepšími životný-

mi podmienkami. To je veľký príklad.  

Prekop: V Maďarsku je výhodou podpora tl-

močníckej služby (tlmočníka aj videorozho-

vor online tlmočníka) aj 100% povinnosť 

maďarskej televízia mať skryté titulky. V Ma-

ďarsku majú dva rôzne typy prídavkov zvlášť 

sociálne podpora pre nepočujúcich a zvlášť 

pre zdravotne postihnutých.  Podpora škol-

stva, deti nepočujúce deti majú možnosť 

vzdelávať sa individuálne. V Maďarsku majú 

silnú podporu sociálneho zabezpečenia staro-

bné, materská, pre nepočujúce deti prídavky  

do 10 rokov, zdravotníctvo bezplatné (lieky 

bez doplatkov, bez doplatku na zubára 

a pod.). 

Petrovičová: V Anglicku existujú akoby dva 

typy ľudí, tí ktorí žijú na nižšej a musia živo-

riť a tí ktorí žujú na vysokej úrovni. Tí ľudia, 

ktorí žijú na nižšej úrovni pracujú viac menej 

manuálne, sú väčšinou pasívni a chcú radšej 

dostavať podporu od úradu prace. Podobná 

situácia je u cudzincov prichádzajúcich do 

Anglicka, rovnako sa delia na dve skupiny. Tí 

ktorým sa podarí vybaviť pracovné povolenie 

majú aj lepšiu, slušnú prácu, tí, ktorí to šťas-

tie nemali majú obyčajnú „manuálnu“ prácu. 

Bukari: Výhoda je, že tu sa dá žiť slušný ži-

vot, skvelé tlmočníčke služby na úrovni, 

možnosť študovať aj zamestnať sa kdekoľvek 

ako úplné nepočujúci, nie sú žiadne obme-

dzenia v štúdiu. 

Silvia Herdická 
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Herdická: Výhody v USA - to je predovšet-

kým  veľa možností pre  nepočujúcich - ako 

je prístup ku zamestnaniu, titulkám v Tv, 

službe videotelefonovania a tlmočníckym 

službám. Je tam veľmi veľa odborov, ktoré 

môžu nepočujúci študovať - aj odbory ktoré 

sú pre nich v iných krajinách úplne nedo-

stupné. V mojom poslednom zamestnaní, 

kde som pracovala, boli zmluvne zabezpeče-

né tlmočnícke služby. V Chile je starostlivosť 

o nepočujúcich dobre rozvinutá, majú svoje 

organizácie, v školách sa tu vždy viac reš-

pektoval prirodzený posunkový jazyk  a  na 

bežných  univerzitách  je viac integrovaných 

študentov, ktorí majú možnosť využívať  tzv. 

RedApis – transakciu zvuku do písanej podo-

by na PC, čo je veľmi nápomocné pri pred-

náškach. Pred tromi rokmi sa už začala vyu-

žívať aj služba  videotelefonovania pre nepo-

čujúcich. Čo sa týka priamych výhod života v 

zahraničí, tak to je predovšetkým  možnosť 

poznávania života tej - ktorej krajiny a jej 

kultúry, možnosť nadväzovania nových vzťa-

hov a priateľstiev a najmä možnosť osvojo-

vania si ďalšieho jazyka - v mojom prípade 

španielčiny a čilského posunkového jazyka. 

Nechýba Ti rodina, resp. kamaráti zo 

Slovenska? 

Dvulitová: Samozrejme, že mi veľmi chýba-

jú, keď si s nimi rozumiem veľmi dobre. Aj 

kamaráti. Preto mam dôvod za nimi poletieť 

na návštevu par krát za rok. 

Prekop: Trochu mi chýbajú moji rodičia, má-

lo sa stretávame, ale aspoň cez webcameru, 

alebo sa vidíme raz za tri mesiace, keď ces-

tujem za nimi na Slovensko. S ostatnými ka-

marátmi a bývalými spolužiakmi sa kontak-

tujem cez Facebook.  

Petrovičová: Samozrejme mi chýbajú rodina 

a kamaráti z detstva. A keď som prišla do 

Anglicka  začala novy život. 

Bukari: Moja najbližšia rodina žije v Nórsku, 

takže je to super. Samozrejme mi chýbajú aj 

vzdialené rodiny, snažím sa ich vídať aspoň 

raz do roka, aj kontakt vďaka sociálnej sieti.  

Jednoznačne kamaráti mi chýbajú, niektorí 

moji kamaráti tiež žijú v zahraničí, napriek 

tomu sme v kontakte aj sa vídame ako sa 

len dá. Dnešná doba je jednoduchá, chato-

vanie, cez web, kedykoľvek a kdekoľvek, ke-

dysi existovalo len posielanie listov, a to bolo 

určite ťažké, takto si udržať priateľov. 

Herdická: Samozrejme, chýba mi najmä ro-

dina, ale aj kamaráti, lebo Slovensko je moja 

krv. Teším sa, že ho môžem navštevovať  

takmer každý rok.  

Máš pocit, že Nepočujúci majú lepšie 

možnosti uplatniť sa v zahraničí ako na 

Slovensku? 

Dvulitová: Nie je to taký veľký rozdiel ako 

napr. v Amerike,  ale tu je o niečo lepšie než 

na Slovensku, napríklad v televízii skoro stá-

le vysielajú s titulkami. 

Prekop: Ja doporučujem život v zahraničí, 

mne sa to oplatilo a myslím, že život tu je 

lepší ako na Slovensku. Na Slovensku sa mi 

nepáči spolupráca ANEPS s inými organizá-

ciami, stále sa len hádajú a už 15 rokov nič 

nerobia. Myslím si, že ľudia na Slovensku by 

mali držať ako rodina a je potrebné spolu-

pracovať a navzájom sa podporovať.  

Petrovičová: No ťažko povedať, pretože ne-

dávno Anglicko odstúpilo z EÚ, tak momen-

tálne je taký chaos. Napr. pri obyčajnom 

práce musia tvrdo makať, aby si udržali prá-

cu. Tí čo majú vyššie platy, sú stále na dob-

rej úrovni. Celkovo to však zatiaľ nemôže 

posúdiť, nakoľko tu žijem krátko. 

Bukari: Hm, myslím si že áno, ako som spo-

mínala, že tu sa dá uplatniť čím chcete byť, 

na Slovensku je väčšinou obmedzujúce pre 

nepočujúcich. 

Priska Bukari 
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Herdická: Áno, predovšetkým v USA. 

Vzdelávanie v školách  pre nepočujúcich je 

na vysokej úrovni. Vďaka tomu sa mi podari-

lo ukončiť vysokú školu napriek tomu, že 

angličtina nie je mojim materinským jazy-

kom. Aj prácu som si našla ľahko, ale získa-

nie  pracovných víz na ďalšie obdobie už bolo 

náročnejšie. 

Plánuješ ostať v zahraničí? Ak áno pre-

čo? 

Dvulitová: Mám to dôvod tu ostať, je to moja 

túžba a radosť vidieť ako moja dcéra tu vy-

rastá a sprevádzať ju na najlepšej možnej 

úrovni vzdelania a vyučovania v škole. 

Prekop: Áno určite tu plánujem zostať, je tu 

dobre zabezpečená tlmočnícka služba, vzde-

lávanie pre nepočujúcich a tým aj lepšie 

možnosti budúceho uplatnenia. Keď budem 

mať rodinu, tak viem, že moje deti budú mať 

dobré vzdelanie, preto chcem zostať žiť tu 

v Budapešti. 

Petrovičová: Áno samozrejme ostanem, pre-

tože mám priateľa a mám dobré slušné bý-

vanie.  

Bukari: Zatiaľ áno, nedá sa povedať čo bude 

v budúcnosti. Mam tu už zázemie, syna a 

muža, rodinu a udomácnila som sa tu. Ale na 

Slovensko sa vždy veľmi veľmi rada vraciam 

J   

Herdická: Nedá sa to presne povedať do-

predu, ale mám pocit, že zostanem  

v zahraničí kvôli môjmu manželovi a  deťom,  

a aj som si tu už zvykla.  
 

Rozhovor pripravili Michal a Angela Hefty 

FOTO: Rodinné archívy  

 

Tomáš Prekop 

Tomáš Prekop 

Sabina Dvulitová 

Sabina Dvulitová 

Silvia Herdická 

Silvia Herdická 

Priska Bukari 

Petronela Petrovičová 

Petronela Petrovičová 
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Detský tábor v Harmónii pri 
Modre 

 

etský tábor v Terchovej sme museli 

tento rok z organizačných dôvodov 

presunúť na iné miesto a zmeniť aj termín 

konania. Tábor sa nakoniec realizoval v 

dňoch 31.7.-7.8.2016 v Harmónii pri Modre. 

Prihlásilo sa tu 27 detí, z toho boli 3 deti vo 

veku 2-3 roky,  ktorými boli samozrejme aj 

ich mamičky.  

Prvý deň stretnutia v detskom tábore sa 

deti museli odlúčiť od svojich rodičov, hlavne 

to bol šok pre deti, ktoré boli prvýkrát v det-

skom tábore. Boli sami s počujúcimi a nepo-

čujúcimi vedúcimi celý týždeň bez rodičov. 

Pri zoznamovaní detí a vedúcich sa náhle 

zmenilo počasie, začalo silno pršať a padali 

krúpy (vo veľkosti čokoládovej guličky). V 

penzióne bola k dispozícii herňa, takže sa 

mohli deti hrať spoločenské hry. Po večeri 

sme zoznamovali deti a vedúcich pomocou 

mien na tričku. Po zoznámení s deťmi a ve-

dúcimi sa pokračovalo obľúbenou hrou FIB-

BER, naozaj sa všetci veľmi dobre zabávali.  

Druhý deň bola po raňajkách krátka roz-

cvička na lúke, aby sa deti trošku uvoľnili z 

rozcvičky a pripravili bohaté hry. Deti počas 

desiaty bubnovali rukami rytmus podľa čísel-

ného pokynu. Ďalej deti napr. spracovali ces-

to, snažili sa rozvaľkať a vykrojiť ľubovoľné 

formičky pod vedením vedúcich. Pri tejto ak-

tivite sa vystriedali 3-4 deti. Ostatné deti si 

boli vonku zahrať futbal. Poobede sme si od-

dýchli a pripravili sme sa na súťaž so zame-

raním na hľadanie pokladov v pirátskych 

hrách. Hľadali na lúke rovnaké obrázky v 

každej skupine. Potom deti lúštili z morzeov-

ky a snažili sa vytvoriť veci. Po rozlúštení 

morzeovky deti poskladali fotografické puz-

zle na obrázok a odpovedali správne podľa 

obrázku. V poslednej fáze v pirátskych 

hrách  sa deti museli naučiť každú svoju sku-

pinu ako záchranu na lodi pred utopením. Po 

večeri sme sa hrali s deťmi, vytvorili dve 

skupiny, každé dieťa má svoje číslo po rade, 

v strede bola postavená vedúca, ktorá mala 

v ruke šatku. Dala im pokyn podľa výberu 

čísla, ten kto má svoje číslo, tak sa snaží 

chytiť šatku. Kto má viac šatiek, tá skupina 

vyhráva. Počas prestávky si dievčatá a vedú-

ce nalakovali nechty, ale každý necht mal 

inú farbu.  

Tretí deň sme opäť pripravili ďalšie hry pre 

deti. Znovu sa deti rozdelili do dvoch skupín. 

Vedúce držali špagáty, na ktorých boli pri-

pravené navlečené okrúhle keksy. 
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Snažili sa bez dotyku rukami prehrýzť svoj 

keks cez špagát. Potom sme urobili s deťmi 

kruh, každé dieťa malo s druhým dieťaťom 

uviazané nohy lepiacou páskou. Snažili sa 

spolupracovať a podľa pokynov urobiť buď 

krok dopredu, alebo dozadu, doprava alebo 

doľava. To však nedopadlo dobre, neudržala 

sa skupina v jednom kruhu, niektoré deti sa 

nevedeli postaviť z pádu, pásky sa od seba 

odtrhli. Po skončení spolupráce deti voľne 

pokračovali vo voľnej zábave na lúke. Po 

obede sme mali prípravné úlohy na vedo-

mostné kvízy so zameraním na priestorovú 

orientáciu v okolí penziónu. Na papieri boli 

otázky s fotografiou. Deti na začiatku vedo-

mostného kvízu museli poobzerať okolie pen-

ziónu, potom snažili nájsť správne odpovede 

na otázky.  

Štvrtí deň vyrobili deti indiánsku čelenku z 

papiera. Bolo pripravené stanovište, na kto-

rom museli byť prítomné v indiánskych 

hrách, napr. hľadanie stopy zvierat, slová na 

pantomímu, prilepenie chvostu na koňa, ma-

ľovanie na tvár indiánskeho typu. Poobede 

bola pri inom hoteli deti práca s keramickou 

hlinou, zoznámili sa s lektorkou, ktorou má 

svoj keramická ateliér. Deti sa modelovali 

svoju voľbu podľa ich predstáv a vytvárali 

svoje dielko.  Počas keramiky pôsobili deti 

relaxačne a uvoľnene napätie z namáhavej 

únavy. Po skončení vyrobeného dielka sa ich 

voľne hrali v detskom drevenom ihrisku. Po 

večeri bola práca batikovania s deťmi. Každé 

dieťa malo svoje biele tričko, omotali ho 

šnúrkou a utiahli podľa svojich vzorov aj 

prúžkov. Vedúce obmäkčili fľašu farby pod-

viazaného trička podľa ich výberu farby a da-

li ho do svojho sáčku do 24 hodín.  

Piaty deň sme mali celodenný výlet do 

Smolenického zámku, prehliadali celý smole-

nický zámok, potom sme išli na prehliadku 

do Červeného zámku.  

Mali sme prehliadku sokoliarsky dvor v okolí 

hradu Červený kameň, kde nám prezentovali 

letové ukážky dravcov aj ukázali druhy drav-

cov.  

Počas nočného spánku sa deti zľakli a vybeh-

li na nočné hry na lúke. Vedúce boli pripra-

vené hry pomocou cesty k detskému ihrisku. 

Každé dieťa malo u sebe baterku a na zápäs-

tí svetelné náramky, ktoré im kúpila pro-

stredníctvom osobného daru páni Paličková. 

Každá trojica si hľadali svoju cestu na nejaké 

strašidlo.  

Šiesty deň sa nám hrialo slnko, začali 

sme prípravné vodné hry. Deti sa tešili na 

vodné hry. Deti mali u sebe plavky, na dlani 

si namaľovali svoju farbu. 
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Začali ich farebnú naháňačku na dotyk jed-

nej časti ruky. Každé dieťa malo otiskované 

telo a trošku si ich poumývali pomocou vod-

nej hadice na polievanie. Po umytí tela detí 

pripravili ďalšie súťaže so zameraním vod-

ných hier a radostí na lúke. 

Siedmy deň bolo deti vyrobené auto z kar-

tónu. Každá skupina bola vyrobená svojho 

obľúbeného auta podľa svojej fantázie. Po 

zhotovení výroby auta súťažili deti, ktorá 

skupina je rýchlejšia jazda na papierovom 

aute na lúke. Po jazde boli pripravené stano-

vište, ktoré boli zamerané pohybových hier 

na lúke. Hry boli beh s rovnováhou na cho-

dúle, sfúkanie ping-pongovej loptičky cez tu-

nel, lov na rybičky, skrutkovanie na drevo, 

čítanie maličkých písmen pomocou lupy, hľa-

danie kľúče na zámky, hľadanie pokladov. 

Deti si vyskúšali fúkať bublinky cez kruh. Po 

súťaži bola opekačka detí a vedúce. Po ope-

kačke bolo vyhodnotenie detí a dostali sme 

im odmenu za účasť v detskom tábore. Deti 

sa zabávali na rozlúčkovú párty, tancovali s 

majiteľmi penziónu a vedúcimi.  

Posledný deň v detskom tábore sa deti a 

vedúce rozlúčili s majiteľmi a poďakovali sme 

im za starostlivosť stravy. Rodičia sa nedo-

čkali pred budovou penziónu a deti s rados-

ťou sa tešili na rodičov. Rodičia sa rozplakali 

a všimli, že deti boli šťastní a priniesli im ve-

ľa dobrodružných zážitkov. Vyrozprávali sa 

svojím rodičom, ako bolo celý týždeň v tábo-

re.  

Ten detský tábor sa konal vďaka finančnej 

podpore Nadačného fondu Slovak Telekom 

pri Nadácii Points, ktorý organizoval náš klub 

nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci ro-

dinného centra Prešporkovo. Chceme sa tou-

to cestou ešte raz poďakovať všetkým vedú-

cim detského tábora Zuzanej Švantnero-

vej, Ľudmile Baťovej, Darine Paličkovo-

vej, Veronike Bodovovej, Eni Bartókovo-

vej za spoluprácu celého tímu a zodpoved-

nosť svojej skupiny detí.  

Ešte patrí poďakovanie pani majiteľke AU-

LITISOVEJ aj jej manžel z penziónu na 

Lúke, ktorí boli milý a starostlivý prístup k 

deťom a príjemnú pohostinnosť. Na záver 

patrí poďakovanie aj pani Zuzane Paličko-

vej za maškrtnú sladkosť a vecné predmety 

na odmenu detí.  

Spolu sa na detskom tábor stretli 27 deti ne-

počujúce i počujúce deti. 

Bolo to krásnych 7 dní plných dobrodružstiev 

a nezabudnuteľných zážitkov. 
 

Text: Denisa Gálová  Foto: Darina Paličková 
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Tábor v znamení integrácie 
 

Aj tento rok už tradične Kresťan-

ské centrum Nepočujúcich Slo-

venska (KCNS) organizovalo tábor pre 

nepočujúce, ale aj počujúce deti 

v Lúčkach pri Kremnici v dátume od 17. 

júla – 23. júla 2016. Ako každý rok, aj 

teraz bol prog-

ram originálny 

a zaujímavý. 

Tábor sa začí-

nal aj končil 

svätou omšou, 

kde sme prosili 

a ďakovali za 

nové priateľ-

stvá a zážitky. 

Deti sa zabá-

vali, ale sa aj 

veľa veciam 

naučili. Cez 

týždeň mali 

besedu s poľovníkom, ktorý deti naučil, 

ako sa správať v prírode a pri stretnutí 

s medveďom. Mali súťaž, kde museli po-

dávať prvú pomoc a pracovať 

s lekárničkami. Samozrejme sa konala aj 

táborová olympiáda a karneval spojený 

s diskotékou. Celý týždeň sme mali krás-

ne počasie a tak sme dvakrát navštívili 

kúpalisko v Kremnici, kde mali deti 

k dispozícií tobogán a súťažili medzi se-

bou aj v plávaní. Pre star-

šie deti bola pripravená aj 

cesta odvahy, kedy museli 

v noci splniť pár úloh 

a dokázať svoju odvahu. 

Rovnako ako minulý rok, aj 

tento rok sme si zopakovali 

výlet do Slažan v okrese 

Zlaté Moravce, kde sme 

mali výbornú domácu pizzu 

a chlebík. Deti sa vybláznili 

na retiazkovom kolotoči 

a povozili na štvorkolke.  
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Každý deň bol výnimočný a plný zábavy.  

Znovu sa spojila kultúra nepočujúcich a počujúcich 

a v komunikácií nebol žiadny problém.  Nepočujúce deti 

učili počujúce novým posunkom a obe strany sa snažili 

nájsť spoločnú reč. Zišla sa kreatívna partia vedúcich, 

ktorá sa snažila pre deti vytvoriť príjemný týždeň. Mô-

žem skonštatovať že sme mali požehnaný a krásny čas.  

Chcela by som poďakovať všetkým vedúcim, pomocným 

vedúcim, kuchárke a všetkým ostatným, ktorí sa po-

dieľali na organizácií tábora. 

„Na tábore sa mi najviac páčilo, keď sme batikovali tričká, keď sme 

šli do Slažan, a keď sme mali tvorivé dielne. Mám už veľa nových kamarátov. Aj na kúpalisku bolo 

veľmi dobre. Ale tento rok boli najlepší vedúci. Už sa teším na budúci rok.“ (Barborka, 9r.) 

„Videl som poľovníka a Kremnické bane. V tábore bolo super. Všetci vedúci boli najlepší. Chcem prísť 

aj na budúci rok. Hrali sme futbal a boli sme aj 2x na kúpalisku. V Sľažanoch bolo najlepšie. “(Dávid, 

10r.) 

Text a Foto: Veronika Moravčíková 
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Múzeum holoakustu v Seredi  
 

 

ozvedel som sa, že tento múzeum 

bol nedávno otvorený a náhodou 

naši učitelia plánujú navštíviť so celou 

školou v rámci voľna v júni pred blížiaci-

mi sa vysvedčeniami. A stalo sa. Zišli 

sme sa všetci 28. júna 2016 pred ško-

lou a odtiaľ vyrazili osobákmi až do Sere-

de cez Trnavu. Viete, že múzeum holo-

kaustu v Seredi slúži aj ako vzdelávacie 

stredisko. Ponúka odborné prednášky a 

vzdelávacie semináre pre školy. Cieľom 

múzea je vypracovať sa na poprednú in-

štitúciu v oblasti boja proti antisemitiz-

mu, rasizmu a xenofóbii. Aby sa to 

vrylo do pamäti mladých ľudí tak, aby 

znovu nevolili takú podobnú stranu akým 

je Kotleba. Keď sme dorazili na miesto, 

vidím, že všetko je tak pekne upravené 

a vynovené do takej slušnej úrovni ako 

v iných múzeách holokaustu v strednej 

a východnej Európe. Múzeum holokaustu 

v Seredi je súčasťou SNM - Múzea židov-

skej kultúry v Bratislave. Vzniklo v prie-

storoch bývalého pracovného a koncen-

tračného tábora v Seredi. Bol to vlastne 

zberný tábor Židov. Počas druhej sve-

tovej vojny boli z neho deportovaní slo-

venskí Židia. Putovali do nacistických 

koncentračných a vyhladzovacích tábo-

rov, zriadených na okupovanom území 

Poľska. Do Majdanka, Sobibóru 

a Treblinky – sú to vyhladzovacie tábo-

ry pod Heydrichovou akciou. Po príchode 

boli slovenskí Židia hneď splynovaní. 

V Osvienčime boli našťastie selekcie, 

kde mohli slovenskí Židia ešte zopár týž-

dňov žiť (v skutočnosti mnohí zázrakom 

prežili až do oslobodenia) a iní rovno do 

plynu. Pripomínať si životné príbehy obetí 

a preživších holokaustu. Súčasťou múzea 

je stála expozícia Múzea holokaustu v 

Seredi, v ktorej sú uverejnené dobové 

dokumenty, fotografie a predmety súvi-

siace s danou témou.  
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Práve do Serede boli odvlečení známi 

slovenskí Židia Rudolf Vrba (vlastným 

menom Walter Rosenberg) a Alfréd 

Wetzler, ktorí neskôr v roku 1944 

úspešne ušli z tábora smrti Auschwitz-

Birkenau. Museli sa rýchlo dostať do 

sveta, aby zastavili deportácie dosiaľ po-

slednej početnej židovskej komunity 

v okupovanom Maďarsku. No bohužiaľ 

celé to nevyvinulo tak, ako by malo byť 

a nakoniec vznikla povestná „maďarská 

akcia“ pod organizačným vedením 

chladnokrvného Adolfa Eichmanna. 

V Osviečime-Brezinke zahynulo približne 

400.000 tisíc maďarských Židov 

v plynových komorách. Posledné depor-

tácie sa zastavili a zachránilo tak okolo 

osemdesiat tisíc Maďarov vďaka dvom 

slovenským utečencom z Auschwitz-

Birkenau. Väčšina deportovaných Židov 

sa už naspäť nikdy nevrátila. Táborové 

objekty v Novákoch a Vyhniach sa neza-

chovali. Preto tábor v Seredi predstavuje 

jediný autentický pracovný a koncentrač-

ný tábor z obdobia druhej svetovej vojny 

na území Slovenskej republiky.  

Text: K. Belan a J. Rigo     

Foto: J. Rigo 

Zdroj: http://promuze.blesk.cz/clanek/pro-

muze/244075/zachranila-je-homosexualita-pribeh-

dvou-cechu-kteri-utekli-z-osvetimi.html 
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tom, čo sa Varšava stala hlavným mes-

tom. Na návrší je katedrála svätého Sta-

nislava a kráľovský zámok, v ktorom sa 

písala história poľského národa. V hrade 

sa nachádza vzácna tapiséria a jedno z 

najväčších lákadiel je slávny obraz Dá-

ma s hranostajom od L. da Vinciho. 

Prechádzka pokračovala Kráľovskou ces-

tou na Hlavné námestie, ktoré je rozlo-

hou najväčším stredovekým námestím 

strednej Európy, je lemované peknými 

stredovekými domami bohatých mešťa-

nov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli v 

neďalekej Wieliczke. V starobylej budove 

tržnice sú rozmanité stánky a obchody. 

Na rohu námestia sa nachádza gotický 

Mariánsky kostol s impozantným inte-

riérom a jedinečným vyrezávaným dre-

veným oltárom od Víta Stossa.  

Potulky po pamiatkach v Poľsku 
 

 

ačiatkom prázdnin som sa s kama-

rátom Jojom vybrala na 2-dňový 

poznávací zájazd do Poľska. Ráno nás 

privítal veľmi milý sprievodca. Naša prvá 

prehliadka začala v mestečku Wieliczka. 

Sú tu 700 ročné soľné bane, zapísané do 

dedičstva UNESCO. Hlboko v podzemí sú 

nekonečné kilometre chodieb, po ktorých 

sme sa prechádzali asi 2 hodiny. Zhlboka 

sme dýchali soľou naplnený vzduch, vy-

vierajúca soľ na niektorých miestach pri-

pomínala koralové útesy. Do tvrdých soľ-

ných stien sú vytesané sály, fresky, so-

chy, kaplnky. Vysoko svietili obrovské 

akoby kryštálové lustre. Nie sú však zo 

skla, ale z priesvitnej soli. Siene so soľ-

nými jazerami, v ktorých sa  zrkadlí de-

centné osvetlenie, nás pozývali do roz-

právky. Privierala som viečka, akoby 

som si chcela šetriť kúsok tej krásy i na 

neskoršie časy, veď predsa nemôže byť 

pravda, že to čo vidím okolo seba, exis-

tuje aj naozaj. Druhá zastávka bola v 

Krakove, ktoré je od 14. storočia koru-

novačným mestom, ktorým zostal aj po-



25 

HOLOKAUST 

Po ulici Floriánska sme sa dostali k Flo-

riánskej bráne, ktorá bola súčasťou 

mestských hradieb a k Barbakanu - nád-

hernej stredovekej pevnosti, jedinečnej 

stavbe vojenského inžinierstva, postave-

nej v arabskom štýle. Na námestí bol 

festival pouličného divadla. Náš obdiv si 

zaslúžili najmä artisti na vysokých cho-

dúľoch, ktorí na nich skákali a tancovali. 

Pri potulkách mestom sme si až dvakrát 

pochutnali na výbornej ovocnej zmrzline, 

akú sa mi na Slovensku ešte nepodarilo 

objaviť.  

Náš druhý deň začal prehliadkou bývalé-

ho nacistického koncentračného tábora 

Osvienčim, tiež zapísané do dedičstva 

UNESCO. Silná emotívna atmosféra tohto 

miesta sa navždy zapíše do mysle každé-

ho návštevníka. Bol tu búraný celý po-

riadku ľudskosti, aby sme ho potom vše-

tci znova stavali, dvíhali z ruín a ľutovali. 

Prvú časť tábora - Auschwitz I 

(kmeňový tábor Osvienčim I) začali Ne-

mci budovať v roku 1940 z predvojno-

vých vojenských kasární. Pre svet sa stal 

symbolom holocaustu, genocídy a teroru. 

Bolo sem deportovaných asi 1,3 mil. 

osôb, hlavne Židov, ale aj Rómov, väz-

ňov a sovietskych vojnových zajatcov. 

Židia boli nacistami vyvražďovaní iba 

vzhľadom na svoj pôvod, nezávisle od 

veku, profesie a občianstva. Ľudia zo-

mierali v dôsledku hladu, choroby, špiny, 

popráv, vysiľujúcej práce, vražedných 

hygienických podmienok. Fotky, ktoré 

boli urobené po oslobodení, ukazujú vä-

zenkyne – dospelé ženy vážiace 23 – 35 

kg. Boli sem dovážaní zo všetkých krajín 

Európy, ktoré boli okupované Nemec-

kom. Majetok, ktorý si mohli vziať so se-

bou bol triedený a odvážený pre potreby 

SS. Ríšsky vodca SS Henrich Himmler ur-

čil Osvienčim za miesto úplného vyhlade-

nia židovského obyvateľstva. Miesto vy-

bral vzhľadom na jeho  dopravnú  do-

stupnosť a možnosť dobrej izolácie a 

maskovania. Druhú časť tábora – Aus-

chwitz - Birkenau II (vyhladzovací tá-

bor Osvienčim – Brzezinka II) začali sta-

vať v roku 1941 3 km od Osvienčimu.  
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Je to neuveriteľne obrovský tábor. Bol 

pôvodne len pre židovské ženy do 

80 000 osôb, nakoniec pod tlakom RSHA 

takmer dennodenne privážali nové trans-

porty s ľudským nákladom z rôznych kú-

tov Európy (dokonca Židov až z Korfu 

a Rodosu) sa zvýšila kapacita ubytova-

ných na 200 000. V Brezinke železničné 

koľajnice predĺžili až k plynovým komo-

rám, aby privážaní ľudia boli čo najbližšie 

k miestam usmrtenia. Bol postavený 

hlavne na vyvražďovanie maďarských Ži-

dov v roku 1944. Vtedy to bola najväčšia 

tragédia. Pod organizačným vedením 

chladnokrvného Adolfa Eichmanna sa po-

darilo vyhubiť približne 400.000 maďar-

ských Židov a to počas troch mesiacov 

od mája až do augusta 1944 na príkaz 

Heinricha Himmlera. Vďaka tým dvom 

Slovákom, ktorí utiekli z Birkenau sa ne-

skôr deportácie v Maďarsku zastavili 

a tak sa zachránilo okolo 200.000 Maďa-

rov. Na rampe bola pravidelná selekcia 

a len 10 % zdravých a zdatných Židov 

poslali do tábora na nútené práce 

a zvyšok 90 % bola poslaná okamžite do 

plynu neďaleko od selekcie (do prevádz-

ky bolo až päť krematórií, keď kremató-

ria nestačili, tak hádzali mŕtvych do ho-

riacich jám v lesíku za krematóriami IV. 

a V.) Dochovali sa zábery z tých straš-

ných transportov z Maďarska v Birkenau. 

Pre SS to bola veľká senzácia a preto aj 

fotili ako vydarený úlovok. Vďaka náhode 

jednej maďarskej väzenkyne Lili Jacob-

Zelmanovičovej (pochádzala 

z Podkarpatskej Rusi, kde vtedy patrilo 

Maďarsku), ktorá počas evakuácie Os-

vienčima pred Červenou armádou 

v januári 1945 a bolo jej veľmi zima 

a hladná. Mala na sebe len večerné šaty 

a dreváky. Pridala sa k pochodu medzi 

zdravších a silnejších žien do smutne 

slávneho „pochodu smrti“ od Birkenau do 

rôznych táborov vo vnútri Ríše. Dorazila 

s kamarátkami v otvorených vagónoch, 

kde fúkal ľadový vietor a sneh a zázra-

kom ako živé dorazili do koncentračného 

tábora Dora-Mitelbau v Nemecku. Dožila 

sa tam do oslobodenia a bola veľmi cho-

rá a podvyživená. Musela sama 

z páchnuceho baraku plaziť po zemi, lebo 

mala týfus až do kancelárie veliteľa ame-

rickej divízie a presvedčiť ho, že je naži-

ve! Spoluväzenkyne ju odniesli do opus-

tených nemeckých kasáren. Keď sa pre-

brala, bolo jej zima a hľadala v skrini pri-

krývku.   
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Našla ten slávny „Osvienčimský album“ 

alebo „Album Lili Jacob“, keď ho otvorila, 

videla fotky rodiny a blízkych z rodiska 

Bilke v Podkarpatskej Rusi. Lili si album 

nechala ako dôkaz nacistickej vražednej 

mašinérie. Ten spomínaný album má do-

kopy 193 fotografií – najviac z nich boli 

maďarskí Židia (deportácie boli rozdelené 

do 3 zón – 1 zóna časť maďarského Ru-

munska a Podkarpatskej Rusi, 2 zóna 

časť južného Slovenska a 3 zóna celé 

Maďarsko a Budapešť) a časť fotiek boli 

Čechoslováci. Časť objektov bola úplne 

zničená príslušníkmi SS, ktorí sa snažili 

zahladiť stopy zločinov. Vidieť je možné 

ruiny plynových komôr a krematórií. 

Takže po návrate zo zájazdu som sa so 

svojimi známymi delila o svoje zážitky. 

Viacerí mi povedali, že na návštevu Os-

vienčimu nemajú odvahu ani silu.   

 

Text: Dagmara     

Foto: J. Rigo 

Zdroj k obrázkom: 

http://webstory.zdf.de/auschwitz/ 

http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/pragu

e-house-of-photography-showing-auschwitz-album-

collection 
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Myslite ekologicky – Päť mýtov o separovaní odpadu 
 

1. Triedenie odpadu je zbytočné, smetiari aj tak sypú všetko do jedného 

auta. Môže sa teda stať, že tým istým autom doobeda vyvezú nádoby na zme-

sový odpad, vyčistia ho a následne vyvezú aj nádoby napríklad na plasty alebo 

papier. Nezainteresovaný človek môže mať pritom pocit, že vynášajú všetok 

odpad spolu v jednom aute, nie je to však pravda. Odpad určený na recyklá-

ciu sa môže odvážať tým istým autom, lebo sa následne separuje ešte raz.                                                                                                          

 

2. Slovenské zákony sú k separácii odpadu príliš "mäkké". Občan je povin-

ný triediť odpad podľa toho, ako ukladá všeobecne záväzné nariadenie o komu-

nálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch v jeho obci alebo meste. 

Ak tak nespraví, môže dostať pokutu až do 165 €. Takže aj slovenský zá-

kon ponúka prostriedky, ktoré majú zaručiť jeho dodržiavanie. Mestskí policajti 

či úradníci, ktorí sú oprávnení kontrolovať dodržiavanie pravidiel separovania 

odpadu, to však nie vždy naozaj robia. Odstrašujúci efekt, ktorý má pokuta 

mať, s nedostatkom kontroly zaniká. 

 

3. Triedi sa aj zmesový odpad z klasických kontajnerov. Nie. Na Slovensku 

sa ďalej využíva len odpad zo separovaného zberu odpadov, ktorý sa triedi 

priamo na mieste jeho vzniku – teda v domácnostiach, školách, firmách... Ak 

chcete, aby vami použitý papier, sklo či PET fľaša boli opäť spracované, musíte 

použiť pri ich vyhadzovaní nádoby určené na separovaný zber. 

 

4.  Vo všetkých obciach sa triedi to isté. Druhy odpadov, ktoré sa separujú, si 

určuje každá obec samostatne podľa zmluvných požiadaviek odberateľov, ktorí 

odpad ďalej spracovávajú. To, aké plasty sa zbierajú vo vašej obci, by ste sa 

mali dozvedieť priamo na kontajneroch, letáčikoch alebo internetovej stránke 

obce alebo firmy, ktorá zber vykonáva. 

 

5.  Separovanie odpadov je stratové a nevyplatí sa. Separovaný zber môže 

byť aj ziskový. Je to vždy uhol pohľadu na vec. Podstatné je, aby bol systém 

separovania dobre zavedený a pohodlný pre občana. Čím viac odpadu vytriedi-

me, tým je ekonomika priaznivejšia, najmä ak obec dokáže vyseparovať mini-

málne štyridsať percent odpadu. Dôležité sú aj úspory. Každým vytriedeným ki-

logramom odpadu, ktorý neuložíme na skládku odpadu, ušetríme 0,0265 až 

0,0434 €. Zároveň šetríme aj životné prostredie, prírodné zdroje surovín 

a zdravie človeka. 
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Myslite ekologicky – Päť mýtov o separovaní odpadu 
 

Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 

10 miliónov ton ropy. Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od 

roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených 

do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej. Daj odpadu druhú šancu! 

 

 Text: Jozef Rigo 

Zdroj: http://gabriella-enviroment.webnode.sk/news/zaujimavosti-z-triedenia-odpadu/ 

http://feminity.zoznam.sk/c/888857/myty-a-pravdy-o-separovanom-zbere 
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Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových 

plechoviek môže byť jeden bicykel 
 

  

 

 30 vyzbieraných plastových fliaš je potrebných na 

výrobu jednej fleecovej bundy 
 

  

 

 Zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť je-

den koberec 
 

  

 

 Z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky 

 

  

 

Z dvoch 1l nápojových kartónov sa stane 1m2 ku-

chynských utierok  

  

 

 Z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče 

 

 
  

 

 Z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle 

 



RECEPT 

Avokádový puding 

 Avokádový puding, ktorý vyrovná hormóny, zrýchli metabolizmus a vylieči 

choroby. Je jedným zo základných druhov potravín v našej domácnosti, no do dneš-

ného dňa nikto z rodiny nevie, že je vyrobený z avokáda. Tak im to prosím ani nepo-

vedzte! Často platí, že nezdravé je chutné. Avšak kto by si bol kedy pomyslel, že je 

možné vyrobiť delikátny dezert z neskutočne zdravej suroviny? Obsahujú okolo 20 

esenciálnych látok, ako napríklad: 

• vláknina 

• draslík (toho majú viac než dvojnásobné množstvo ako banány) 

• vitamín E 

• vitamíny skupiny B 

• kyselina listová 

• minerály, vápnik, sodík, železo a bór 

Okrem toho, avokádo podporuje schopnosť tela absorbovať výživné látky rozpustné 

v tukoch z iného ovocia a zeleniny, ako sú alfa a beta karotén či luteín. Avokádo sa 

vyznačuje aj silnými antibakteriálnymi a antifungálnymi vlastnosťami, ktoré podpo-

rujú zdravý imunitný systém. Obsahuje tiež lecitín chrániaci pečeň pred preťažením, 

pomáha udržiavať zdravú váhu a podporuje funkcie mozgu. 
 

Suroviny: 

• 3 veľké a zrelé avokáda 

• 1/4 pohára (50 ml) kakaového prášku 

• 3 až 6 polievkových lyžíc kokosového mlieka 

• 1 čajovú lyžičku vanilky 

• 2 čajové lyžičky kokosového oleja 

• 2 polievkové lyžice medu 
 

Postup:  

1. Všetky suroviny vložte do mixéra a na vysokej rýchlosti 

počas doby 1 minúty rozmixujte na jemný krém. 

2. Krém rozlejte do pohárov a vložte do chladničky na 30 

minút. 

3. Po tomto čase bude váš delikátny puding hotový na podávanie. 

Želám Vám dobrú chuť a veľa zdravia!     
Zdroj: http://www.badatel.net/avokadovy-puding-ktory-vyrovna-hormony-zrychli-

metabolizmus-a-vylieci-choroby/ 

Pripravil Jozef Rigo  
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POSUNKOVÝ JAZYK  
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POSUNKOVÝ JAZYK  
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dopravy 

a regionálneho 

MINISTERSTVÁ V  SR  

výstavby 

rozvoja 



POSUNKOVÝ JAZYK  

 

Posunkuje: Jozef Rigo 

Foto: Michal Hefty 
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kultúry 

MINISTERSTVÁ V  SR  

Slovenskej republiky 

obrany 



  

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 € 



Konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím:  
Viac informácií, vyššie vzdelanie 

 
 

onferencia, ktorú organizoval Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) 

s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, zvýšila vzájomnú informovanosť 

osobám s poruchou sluchu ale aj ich počujúcim priateľom, kolegom. Konferencia, 

ktorá v duchu niesla názov: Viac informácií, vyššie vzdelanie, im dala možnosť získať 

viac informácií o aktuálnych podporných službách, inštitúciách a realizovaných pro-

spešných aktivitách na Slovensku určených pre nich.    

   Realizovala sa v sobotu 25. júna v Centre účelových zariadení – stredi-

sku SUZA v Bratislave. V stupňovitej prednáškovej sále sedelo 80 účastníkov. Pre 

nich boli organizátorom zabezpečené dve služby, aby boli informatívne prístupnejšie, 

a to tlmočnícka služba vykonaná dvoma tlmočníčkami slovenského posunkového 

jazyka Evy Šoltysovej a Lucie Novodomcovej a prepisovateľská služba. Na Slo-

vensku bola azda po prvýkrát v histórii umožnená prepisovateľská služba, kde dvaja 

striedajúci prepisovatelia Barbora Stejskalová a Jaroslav Zigo v reálnom čase prepi-

sovali celý prejav prednášajúcich a diskutujúcich do Wordu. Z neho sa prostredníc-

tvom dataprojektoru premietalo na plátno. Účastníci konferencie si mohli čítať prejav 

na plátne. Ocenili túto novinku a pevne veria, že aby táto služba nebola poslednou. 

   Prvou prednášateľkou bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím 

Zuzana Stavrovská, ktorá priblížila činnosť a pôsobnosť Úradu komisára pre osoby 

so zdravotným postihnutím, ktorá činnostne úraduje od 1. marca 2016 na Račianskej 

ulici 153 v Bratislave.  

    Po nej nasledovala prednáška dvoch nepočujúcich zástupcov skupiny organizá-

cií   

 

 
 
 
 
 
 
  






