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A KCI A

Konferencia o viacjazyčnosti a
rovnakých právach v EU – úloha
posunkových jazykov

lamente a tlmočili. Tlmočníkovi posunkového
jazyka to bolo zas pretlmočené

simultánne

zo štúdia oficiálneho (hovoreného) jazyka EU
( tých je 28) cez slúchadlá... celkom sa teda
tlmočilo do 31 posunkových jazykov, toľko

eň 28. September 2016 je takmer
historický pre Európsku úniu, ale nazdávam sa, že aj pre celý svet. Zišli sa Nepočujúci z členských štátov Európskej Únie
v Európskom parlamente... konala sa doposiaľ prvá konferencia s takým vysokým
počtom používateľov posunkového jazyka

ich je v Európskej Únii. Väčšina štátov má
jeden národný posunkový jazyk (tých je 23),
a dva národné posunkové jazyky má Belgicko (Flámsky posunkový jazyk a Francúzsko belgický

posunkový

jazyk),

Španielsko

(Španielsky posunkový jazyk a Katalánsky
posunkový jazyk), Fínsko (Fínsky posunkový
jazyk a Švédsky posunkový jazyk vo Fínsku) a Estónsko (Estónsky posunkový
jazyk a Ruský posunkový jazyk). Okrem
členských štátov sa o túto konferenciu
zaujímalo aj Japonsko. Na konferencii sa
požadovalo lepšie uznanie posunkového
jazyka. Odzneli rôzne prednášky ohľadom toho, kde a ako sa využíva a používa posunkový jazyk, ktorý má široké
spektrum využiteľnosti, preto je dôležité,
aby každý štát mal legislatívne uznaný

členských štátov EÚ priamo v Európskom
parlamente.

Konferencia

niesla

názov

„Viacjazyčnosť a rovnaké práva – úloha posunkových jazykov”. Konferencia sa konala
pod záštitou nepočujúcej poslankyne Európskeho parlamentu, Belgičanky Helgy Stevens. Každý štát mal svoju delegáciu- skupinu, ktorá reprezentovala krajinu, a každá
skupina mala svojich tlmočníkov ktorí striedavo stáli priamo pred svojou skupinu v par-
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národný posunkový jazyk. Posunkové jazyky
využíva viac ako jeden miliónov nepočujúcich. Využíva sa vo vzdelávaní a ako je známe viac štátov vzdeláva detí aj v posunkovom jazyku (či už bilingválnou formou alebo
bez nej). Odznela potreba čo najlepšie a
kvalitnejšie zabezpečiť vzdelávanie pre Nepočujúce deti. Účastníci konferencie požadovali lepšiu využiteľnosť, vzdelávanie a zamestnanie tlmočníkov posunkových jazykov.

A KCI A
Dobrý tlmočník sa stane len cez cestu kvalit-

na plenárnom zasadnutí EP koncom roka.

ného vzdelávania, a jeho pracovné uplatne-

Za možnosť účasti slovenskej delegácie sr-

nie a nasedenie je závislé aj od slušného fi-

dečne

nancovania. V EÚ je priemerná hodinová

Žitňanskej, ktorá vyčlenila finančné pro-

mzda tlmočníka 37 eur, čo znie skvele, ale

striedky na cestu. Vďaka

ďakujeme europoslankyni Jane

nej a teamu spolupracovníkov,

sme

mohli

nielen nabrať skúsenosti
z konferencie a pozrieť si
Európsky

parlament,

Planetárium, ale

mohli

sme vidieť trošku aj Brusel. Prezreli sme si centrum mesta a samozrejme aj cikajúceho chlapčeka :). Nechýbala ani
návšteva

Atomium,

MiniEurópy.
táto suma sa veľmi odlišuje v jednotlivý štátoch. V EÚ je cca 6 500 tlmočníkov posunkového jazyka. To však priemerne znamená, že na jedného tlmočníka pripadá 160
Nepočujúcich používateľov posunkového jazyka. Lenže tiež platí, že medzi štátmi
sú veľké rozdiely v počtoch tlmočníkov. V
niektorých štátoch môže na jedného tlmočníka pripadať 8 Nepočujúcich, v inom štáte zas
až 2 500. Čiže počet tlmočníkov, ich vzdelávanie (ak vôbec existuje) a financovanie, je
v každom štáte EÚ iné. V niektorých štátoch
došlo k miernemu posunutiu vnímania posunkového jazyka, ale ocenenie tlmočníckej
práce zaostáva v mnohých členských štátoch
EÚ v porovnaní s tlmočníkmi do iných svetových jazykov.
Konferencia mala plnú podporu 60-tich členov EP a širokého politického spektra.
Výsledkom konferencie bude návrh rezolúcie
o posunkových jazykoch a tlmočníkov do posunkového jazyka, ktorá bude prezentovaná
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Počas voľ-

ného času sme si mohli
každý aj podľa svojho gusta ochutnať tradičné belgické špeciality: belgickú čokoládu, pivo alebo wafle.
Text: Angela Hefty
Foto: Michal Hefty a Anna Šmehilová
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Návšteva sveta nepočujúcich
ňa 22. 9. 2016 sa v našej škole
zhromaždili žiaci z gymnázia Metodova. Prišli sa pozrieť na Medzinárodný
deň nepočujúcich, ktorý sa uskutočnil
v jedálni školy. Najprv naša pani riaditeľka privítala žiakov. Prvé bolo predstavenie o Helene Kellerovej s názvom Voda. Odohralo ho divadlo DIKO. Žiakov

že nepočujúci sú rovnakí ľudia ako poču-

vystúpenie veľmi zaujalo a nadchlo. Keď

júci. Veľmi ich prednáška zaujala. Na zá-

divadlo

predstavenie,

ver žiaci kládli otázky. Potom sa pýtali,

predstavilo OZ MYSLÍM základné infor-

aké majú mená v posunkovom jazyku a

DIKO

dohralo

chceli sa ich naučiť.
Keď odchádzali, dostávali od nadácie cédečka v posunkovom
jazyku.
akcie

Počas

celej

tlmočila

naša

logopedička
Kaplánová

Jana
do

po-

sunkového
a hovoreného jazyka.
Nám sa to páčilo a
bolo to veľmi zaujímavé.
mácie o kultúre Nepočujúcich. Prednášali
dve nepočujúce lektorky, Ľudmila
Baťová a Angela Hefty. Keď hovorili o kultúre nepočujúcich, pustili
nám video - živú knihu v posunkovom jazyku. Pustili nám aj pesničku
v umeleckom posunkovom jazyku,
ktorá sa volala Voda, čo ma drží nad
vodou. Počujúci žiaci spoznali, čo je
to tá kultúra Nepočujúcich. A zistili,
5

Text: V. Gašparovičová, 2. K,
V. Horváthová, 2. K

T R AD I ČNÁ A KCIA

Medzinárodné dni nepočujúcich v
Púchove
d piatku 23. septembra až do
nedele 25. septembra sa v Púchove konali Medzinárodné dni nepočujúcich.

Centrum

nepočujúcich

ANEPS Púchov zastrešilo toto celoštátne stretnutie a mesto navštívili
desiatky sluchovo postihnutých. Cieľom organizovania podobných zhromaždení je oboznámiť verejnosť s
problémami, ktoré nepočujúci riešia
každodenne.
Medzinárodné dni v piatok slávnostne otvoril primátor mesta Rastislav Henek s
manželkou. Za ľudí, ktorých po celý život

ale predovšetkým, aby ukázali, že nema-

sprevádza posunkový jazyk, prehovorila

jú žiadny problém športovať aj s týmto

prezidentka centra nepočujúcich ANEPS

handicapom. Pre niektorých zúčastnených nepočujúcich je šport cestou, vďaka
ktorej majú prísť na iné myšlienky a odreagovať sa. Bolo Zaujímavé sledovať
dorozumievanie

medzi

„športovcami“,

pričom nebolo počuť žiadne slová. Športových súťaži sa zúčastnila takmer stovka sluchovo postihnutých. V púchovskom
Dennom centre sa hádzali šípky, hral sa
poker a šachy.
Anna Bartalová a predstaviteľka púchovských nepočujúcich Eva Ondrašková. Ďalej nasledovali prednášky, ktoré sa dotýkali problematiky komunikácie sluchovo
postihnutých a nepočujúcich. Sobota sa
niesla najmä v znamení športu. Od skorého rána sa sluchovo postihnutí z celého
Slovenska rozmiestnili do rôznych športových zariadení, aby sa trošku zapotili,
6
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zyk, pracuje ako výskumníčka v pedagogickom ústave v
Bratislave.
Za športovou sobotou nasledovala záverečná bodka v podobe spoločenského večera,
ktorý sa konal v púchovskom
Divadle. Program bol pestrý—
pripravená bola módna prehliadka a vystúpenie domáceho tanečného súboru Váh.
Rovnako sa odovzdávali ceny
Vo volejbalovej hale bol futbal a v Šport-

pre nepočujúcich, ktoré si počas dňa vy-

centre bola možnosť zahrať si aj veľmi

bojovali na športových aktivitách.

populárny bedminton. Bez ohľadu na

Myšlienka športového dňa sa naposledy

vek, či pohlavie nikoho neopúšťal súťaž-

realizovala na Medzinárodných dňoch ne-

ný duch. Pripravená bola takisto pred-

počujúcich v roku 1998, ale ponuka špor-

náška a online tlmočenie posukového ja-

tových aktivít nebola ani zďaleka taká

zyka, ktorú mala na starosti Iris Doman-

pestrá ako počas tohtoročného celoslo-

cová, ktorá sa špecializuje na problema-

venského stretnutia. Handicap, ktorý ne-

tiku nepočujúcich. Aj ona je jednou z

počujúci majú a komplikuje im život, ne-

nich a keďže dobre ovláda posunkový ja-

uberá z ich životného optimizmu.
Tieto dni sa konajú aj kvôli propagácií
potrieb sluchovo postihnutých, na zlepšenie ich ľudských práv, ale najmä pre
malé nahliadnutie do sveta, v ktorom ani
absolútne ticho nie je žiadnym problémom.
Text: Barbora Krchňavá
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POĎAKOVANIE

prad, Asociácia nepočujúcich Slovenska

V mene všetkých účastníkov Medzinárod-

Trenčín, Jerzi Madejski, Lattra módne ka-

ných dní nepočujúcich, ktoré sa konali v

belky, Darčeková predajňa Eva Gerbelo-

dňoch 23. až 25. septembra v Púchove,

vá, Marcela a Vladimír Hrnkovci, Milan

by som chcela vyjadriť veľké ĎAKUJEM

Kalman, Miloš Sloboda, Janka Filipová,
René Hrnko, Antónia Buciková,
Anna Hvizdáková, Beel, Zuzana
Záhradová. Miloš Žovinec, Aveo
tex s.r.o., firma Sovik Povážska
Bystrica, Pavol Rusnák, Starožitný
nábytok, Mária Fedorová.
Bol to pre nás krásný športovokultúrný zážitok.
Text: Eva Ondrašková
Foto: ANEPS Púchov
Zdroj: Púchovské noviny

všetkým tým, ktorí nám pomohli s ich
organizáciou.
Ostatne by som sa chcela poďakovať primátorovi mesta Mgr. Rastislavovi Henekovi, Mgr. Viere Češkovej i ostatným zamestnancom mestského úradu, pani Eve
Maslákovej z Divadla, školskej jedálni pri
Základnej škole Gorazdovej za výborný
obed. Poďakovanie patrí i tlmočnícke Monike Krilekovej. Bez ich pomoci, by sme
takúto veľkú akciu nezvládli.
Medzinárodne dni nepočujúcich sme zakončili spoločenským večerom v Divadle,
kde sme si pozreli kultúrny program a
odovzdali ceny víťazom v jednotlivých
súťažiach. Za ceny do tomboly a súťaže
ďakujeme

sponzorom:

Mesto

Púchov,

Continental Matador Púchov, Nadácia Pontis, Telecom, kúpele Nimnica, Aneps
Nová Dubnica, Aneps Žilina, Aneps Po8
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Analýza potrieb komunity Nepočujúcich na Slovensku
(interview nepočujúci a počujúci) - 2. časť
adácia Pontis v rámci aktivít Nadačného fondu
Telekom si realizovala prostredníctvom osobných rozhovorov prieskum o problematike 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 Krížik, Mirka Pospíchalová, Gabika Černáková, Veronika 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 Vidová, Dušan Dědeček, Róbert Takáč, Róbert Šarina, Marie Horáková (ČR—riaditeľka Tichý
svět)

Najdôležitejšie problémy identifikované respondentmi a návrhy ich riešení
1. Tlmočnícka služba (Nepočujúci a Počujúci)
Je akútny problém v oblasti dorozumievania sa Nepočujúcich a počujúcich.
Nepočujúci potrebujú tlmočníkov. Sú situácie, v ktorých nastáva potreba fyzickej prítomnosti tlmočníka, nestačí len Online tlmočník. Momentálne Nepočujúci využívajú
úkon tlmočenia prostredníctvom osobnej asistencie, alebo prostredníctvom tlmočníckej služby (toto im platí štát). Ďalšia možnosť je využívať Online tlmočníka, alebo si
tlmočníka platiť zo súkromných peňazí.
V rámci tohto problému sú určité riešenia, ale tie sú nedostačujúce.
Osobná asistencia
Existuje osobná asistencia. Tá je vymedzená vo veku 6 - 65 rokov. V osobnej asistencii je zahrnutý aj úkon tlmočenia, ale
naráža na podmienku certifikátu, ktorý je problém momentálne získať. ATLPRENES certifikáty vydával, ale už to nerobí.
Je málo osobných asistentov, ktorí vedia dobre posunkovať.
Osobná asistencia (zákon 447/2008) zahrňuje tri oblasti:
1. Sprostredkovanie informácii (pomoc pri telefonovaní, pokazilo sa mi auto, oprava chladničky, návšteva autoservisu, domová
schôdza a podobne). Túto činnosť môže vykonávať človek, ktorý nemusí mať tlmočnícky certifikát, nepotrebuje ho.
2. Úkon tlmočenia. Tu už osoba potrebuje mať tlmočnícky certifikát.
3. Pomoc rodičom. Tiež nie je potrebný tlmočnícky certifikát.
Okrem osobnej asistencie existuje ešte tlmočnícka služba.
Tlmočnícka služba
Tlmočnícka služba (zákon č. 448/2008 ) je daná ako sociálna služba do pôsobnosti VÚC. Problém je, že jeden VÚC dáva 5 € /
hodinu, druhý 8 € / hodinu. Samotné tlmočenie je slabo platené. Je veľký problém "vyžiť" len z tlmočenia.
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Veľa ľudí tlmočí (vykonáva tlmočnícku službu / osobnú asistenciu) popri svojom hlavnom zamestnaní. Preto je aj veľmi málo
existujúcich tlmočníkov a noví tlmočníci sú v nedohľadne.
Tlmočenie v tlmočníckej službe zabezpečujú certifikovaní tlmočníci. Momentálne však nie je inštitúcia, ktorá by tieto certifikáty
pre nových tlmočníkov vydávala.
Vzdelávanie tlmočníkov
Vzdelávanie tlmočníkov a školenia pre tlmočníkov nie sú. Taktiež chýba aj odbor na vysokej škole, kde by sa tlmočníctvo vyučovalo a jeho absolventi by získali diplom, certifikát, ktorý by ich oprávňoval vykonávať tlmočnícku službu.
Súdny tlmočník
Súdnym tlmočníkom (zákon č. 382/2004) môže byt iba tlmočník menovaný Ministerstvom spravodlivosti. Teraz ich je na Slovensku iba 11. MS zvažuje novelu zákona, kde chce viazať súdnych tlmočníkov ako znalcov. Tlmočníci teraz majú súdnu ochranu (poistenie) na sumu 100 tisíc slovenských korún. Ministerstvo spravodlivosti chce túto sumu zvýšiť na 1 milión SK. Toto
poistenie si budú musieť tlmočníci zaplatiť sami. Avšak veľa z nich to nespraví, lebo sa im to neoplatí.
Návrh riešenia
Systém, aký funguje v mnohých krajinách – zrušenie osobnej asistencie. Zriadenie tlmočníckej spoločnosti /komunity/ asociácie, kde budú tlmočníci oslovovaní Nepočujúcimi.
Zvýšenie odmeny za tlmočenie od štátu. Finančné a materiálne zabezpečenie, aby sa tlmočenie opäť stalo rovnocenným zamestnaním, z ktorého sa dá slušne žiť.
Zriadenie vysokoškolského odboru zameraného na výchovu nových tlmočníkov.
Vzdelávanie už existujúcich tlmočníkov.

2. Nedostatok kvalitných informácií pre Nepočujúcich (Počujúci)
Súčasný stav problému
Drvivá väčšina problémov vychádza z toho, že Nepočujúci nemajú dostatok kvalitných
informácií o svete. Sú pod vplyvom zlých a nepresných informácií. Tlmočené správy na
RTVS sú nedostačujúce – je toho málo a nie o tom, čo zaujíma Nepočujúcich.
Vďaka nedostatku informácií Nepočujúci nevedia, ako "funguje svet". Čo je ešte horšie,
veľká skupina Nepočujúcich si tento samotný problém ani neuvedomuje.
Veľa Nepočujúcich má pocit, že sú v istých životných situáciách diskriminovaní - na úrade, u lekára, pri hľadaní práce. Nepočujúci však nemajú dostatok informácií, aby vedeli,
ako vlastne jednotlivé procesy a životné situácie fungujú.
Momentálne je veľmi obmedzený spôsob získavania informácií pre Nepočujúcich. Existujú správy na RTVS, ale tie sú však považované za nedostatočné. Ďalší spôsob získavania informácií je, že si informácie medzi sebou Nepočujúci podajú, porozprávajú
sa. Tak však vzniká množstvo dezinformácií.
Riešenie problému
Vytvorenie platformy, ktorá by informovala a zároveň aj vzdelávala Nepočujúcich. Ako ideálne riešenie sa ponúka stránka na
internete. Na nej by boli zverejňované videá, kde by bol zvuk, boli by zároveň aj tlmočené a otitulkované (presnú podobu videí
je nutné ešte prekonzultovať s viacerými osobami).
Obsah videí by bol zameraný na dve oblasti:
1. Informácie, ktoré špecificky zaujímajú komunitu Nepočujúcich. Tu by boli informácie ohľadom kompenzačných pomôcok,
sociálnych dávok, online tlmočení, tlmočníckej služby. Taktiež by tu bola sekcia, ktorá by ukazovala jednotlivé komplexné životné situácie - ako funguje pohovor do zamestnania; ako sa správať na úradoch; na čo všetko si treba dávať pozor pri podpisovaní akéhokoľvek dokumentu alebo zmluvy; čo je to ochrana osobných údajov; ako prebiehajú reklamácie a ďalšie podobné
situácie.
2. Všeobecné informácie, ku ktorým nemá komunita Nepočujúcich prístup. Bežné informácie, ku ktorým sa dostávajú počujúci
a sú v televíznych novinách, v tlači a na internete.
Pri oboch oblastiach je dôležité zapojenie samotných Nepočujúcich, aby aj oni sami dávali podnety na jednotlivé námety / okruhy správ.
Veľká časť Nepočujúcich má však s používaním internetu problémy (hlavne staršia generácie).
Pre ňu by tento druh sprostredkovania informácií nebol najvhodnejší. Bolo by potrebné zapojiť RTVS a posunúť tlmočené správy na skoršiu hodinu. Tu sa taktiež otvára téma titulkov v jednotlivých programoch - ich množstvo a kvalita.
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2. Titulky (Nepočujúci)
Titulky

Nepočujúci majú obmedzené možnosti, ako získavať informácie. Skoro každý
z nich má televízor. Viacej Nepočujúcich používa televízor, ako internet. Nepočujúci by radi pozerali všetko, všetky programy tak, ako to pozerajú aj
počujúci - aby im rozumeli a mali z nich osoh (informácie a zábavu).
Návrh riešenia
Aby však programy pochopili, potrebujú k ním mať titulky. Takýmto spôsobom by pre nich obsah programu bol zrozumiteľný. Nielenže by vedeli o čom
je daný program a teda získali nové informácie, ale zároveň by mali „na očiach“ aj písanú formu Slovenského jazyka. Tak by sa
zdokonalili aj v čítaní s porozumením, zlepšili by si slovnú zásobu a boli by viac informovaní.
V súčasnosti je však veľmi málo TV programov otitulkovaných. Sú to niektoré filmy na STV. Na iných slovenských staniciach
(Markíza, Joj) však nie sú skoro žiadne vysielané programy s možnosťou zapnúť si titulky. Nejde len o filmy a seriály, ale o
všetky programy, ktoré sa vysielajú - napríklad aj športové programy.
Tiež sa často stáva, že filmy a seriály, ktoré majú titulky sú veľmi nekvalitné, nie sú dobre spravené. Spraviť titulky pre program nie je vôbec jednoduché. Nestačí spraviť len prepis textu, ktorý sa hovorí. Treba dotvoriť pozadie celého filmu.
"Veľa vecí sa dozviem o týždeň neskôr. Ale ak by boli skryté titulky, tak by som bol informovaný včas a vedeli by som, čo sa vo
svete deje, tiež by som mal lepšiu slovnú zásobu.
Titulky treba ale kvalitne spraviť, aby bolo vidieť aj spievanie, hudba (teraz hrá klavír, gitara) niekto buchne. Ideálne je, ak by
boli aj vysvetlené vtipné dialógy - aby mal Nepočujúci dôvod na rozmýšľanie."
Podľa zákona je verejnoprávna televízia povinná dávať určité percento filmov a seriálov vo svojom vysielaní. Toto obchádzajú
tak, že stále reprízujú tie isté filmy a seriály. Ani v tých nie sú kvalitné titulky.

3. Vzdelávanie a práca s nepočujúcimi deťmi (Počujúci)
Súčasný stav problému
Nepočujúce deti, ktoré chodia do škôl, nie sú pripravené na plnohodnotný život
medzi počujúcimi. To platí pre deti, ktoré chodia do špecializovaných škôl, ale aj
pre tie, ktoré sú integrované. Vo vzdelávaní týchto detí je najväčší problém.
Učitelia ich nevedú k čítaniu kníh, ku kritickému mysleniu, k používaniu posunkového jazyka a cez neho aj k používaniu Slovenského jazyka.
S tým súvisia aj samotní rodičia detí. Rodičia sa boja posunkového jazyka, nechcú, aby ho ich deti používali. Myslia si, že ak dieťa začne používať posunkový
jazyk, nenaučí sa poriadne Slovenský jazyk. Chýba im osveta. Od malička, pri
diagnostikovaní dieťaťa rodičia nevedia, na koho sa majú obrátiť. Samotní lekári
sa na poruchu sluchu pozerajú z lekárskeho hľadiska, nie z praktického. Absentuje osveta aj u samotných lekárov – aby vedeli,
ako funguje posunkový jazyk a ako napomáha k rozvoju reči – slovenského jazyka.
Problém začína pri správnom diagnostikovaní. Dieťa by malo byť správne a dostatočne rýchlo po narodení zdiagnostikované. Ak
sa potvrdí porucha sluchu, mali by byť pridelené hneď načúvatká (má právo na dve). Tie by mali byť dobre nastavené a pravidelné kontrolované.
Rodičia by mali vedieť, ako majú s dieťaťom pracovať. Mali by dostávať včasnú ranú intervenciu, zo zákona na to majú právo. S
dieťaťom by mali začať správne pracovať od úplného začiatku. Ak by táto "časť" bola v poriadku, veľmi by to uľahčilo následné
vzdelávanie dieťaťa počas školskej dochádzky a následne aj jeho uplatnenie v spoločnosti v dospelosti.
Táto postupná práca a vývoj dieťaťa pokračuje na základnej a strednej škole, kde by mali byť preňho vytvorené ideálne podmienky na rozvoj.
Aké navrhujete riešenie
Osveta pre lekárov - sú to prví ľudia, s ktorými prídu rodičia do kontaktu po diagnóze ich dieťaťa. Lekári by mali poznať nielen
lekársku stránku sluchového postihnutia, ale aj riešenie tejto situácie. Odporučiť rodičov do špeciálnych centier, ako je Effeta.
Vysvetliť im spôsoby a možnosti, ako sa dieťaťu môžu venovať a rozvíjať ho. Lekári by nemali v rodičoch vzbudzovať averziu
voči posunkovému jazyku, práve naopak.
Osveta pre rodičov - je najdôležitejšia. Aby sa nebáli používať posunkový jazyk, aby vedeli ako to celé funguje. Najprv posunkový jazyk a potom pomocou logopédov postupne nabehne aj reč. Keď deťom dovolíme, aby šli cez posunky, ukladá sa im reč.
Postupne logopedickou prácou pridávame k vizuálnemu posunku slovo, tak potom nabehne rozprávanie.
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Rodičia by si taktiež mali byť vedomí toho, čo majú robiť (ako s dieťaťom pracovať, na koho sa môžu obrátiť) keď sa im narodí
dieťa s poruchou sluchu. Doposiaľ je veľmi malá informovanosť medzi touto skupinou.
Osveta pre školských pracovníkov - mali by vedieť posunkový jazyk a mali by k nemu viesť aj deti. Čím skôr sa dieťa naučí posunkovať, tým skôr sa mu podarí rozvinúť aj ďalšie schopnosti.
Na základnej aj strednej škole (ako integrované, tak aj neintegrované deti) by mali dostávať špeciálnu starostlivosť, ktorá by
im pomohla v ich vývine. Od začiatku by im mal byť ukazovaný aj svet počujúcich, aby s nim boli konfrontovaní. "Často sú na
nepočujúce deti kladené príliš malé nároky".

3. Vzdelávanie Nepočujúcich (Nepočujúci)
Nepočujúcim chýbajú informácie, radi by sa vzdelávali. Vzdelávali by sa v rôznych oblastiach - medicína, finančníctvo, psychológia, angličtina, slovenčina. Ale taktiež aj sociálna inteligencia, – ako sa správať, čo je to morálka.
"Neviem, či by to chceli ostatní Nepočujúci, ale potrebujú to".
Návrh riešenia
Ideálna by bola kombinácia. Vytvárať a zdieľať informácie na internete pre Nepočujúcich a zároveň aj fyzickou formou robiť
kurzy, kde by sa Nepočujúci mohli vzdelávať.
Do vzdelávania patrí aj čítanie kníh. Toto Nepočujúcim veľmi chýba. Mala by sa vytvoriť aj online knižnica - online, knižky pretlmočené do slovenského posunkového jazyka "Knižka môže zmeniť celý život".
Okrem kurzov pre Nepočujúcich by sa mali robiť aj 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...

Zaujímavé nápady
(Nepočujúci)
Priesvitné rúšky pre doktorov
Doktori by mali nosiť priesvitné rúšky. Tak by im bolo vidieť na pery a Nepočujúci by videli, čo doktori vlastne hovoria.
Online knižnica pre Nepočujúcich
Knihy sú pretlmočené do posunkového jazyka. Tak si Nepočujúci budú môcť
zvyšovať vzdelanosť ako aj rozširovať obzory.
Školenie na tému "Sociálna inteligencia"
Ako sa správať v rôznych situáciách, čo je normálna reakcia a čo nie. Základy diplomacie, morálky a spoločensky akceptovateľného správania.
Predmet na strednej škole "Znevýhodnení občania"
Na tomto predmete by sa žiaci dozvedeli viac o znevýhodnených (sociálne, zdravotne, ekonomicky, geograficky,...) občanoch,
ktorí žijú medzi nami.
Kurzy posunkového jazyk pre počujúcich
Je to brána k počujúcim. Na Nepočujúcich je najkrajší práve posunkový jazyk. Tým, že ukazujeme počujúcim, aká je kultúra
Nepočujúcich a aký je ich jazyk, dostávame ich bližšie k pochopeniu situácie Nepočujúcich.
Poradňa pre Nepočujúcich
Existovala by fyzicky (miesto), ale aj v online. Nepočujúci by sa na poradňu mohli obrátiť s akýmkoľvek problémom (práca,
vzdelávanie, bežné životné situácie - banka, úrad,...) a tam by mu poradili, alebo by ho vedeli odporučiť na iné miesto.
(Počujúci)
Vzdelávacie kurzy pre dospelých Nepočujúcich / Univerzita stredného veku
Aj dospelí Nepočujúci majú záujem sa vzdelávať. Kurz anglického jazyka pre Nepočujúcich mal veľký úspech. Sú požiadavky na
ďalšie takéto kurzy, ale aj z iných oblastí:
- Slovenský jazyk
- Základné počítačové zručnosti aj pre mladých ľudí (Word, Excel,..)
- Základy právneho povedomia
- Základy projektové myslenia
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- Základy kritického myslenia
- Základy finančnej gramotnosti
Privolanie záchranných zložiek pomocou SMS.
Nepočujúci v prípade núdze (požiar, nebezpečenstvo, lekárska pohotovosť) nemajú ako privolať pomoc cez telefón.
Mala by byť vytvorená možnosť privolať takúto pomoc pomocou SMS, ideálne na číslo 112.
Vytvorenie zariadenia pre Nepočujúcich seniorov
Nepočujúci seniori majú značný problém postarať sa o seba. Často krát sú odkázaní len na vlastnú pomoc, bez rodiny. Ak sú
umiestnení do domova dôchodcov, veľmi zriedkavo sa tam nachádza osoba, ktorá by vedela s nimi komunikovať. Tak sú často
aj viac rokov bez akejkoľvek zmysluplnej interakcie s okolím.
Ak by sa takéto zariadenie vytvorilo, mohlo by slúžiť ako centrum pre všetkých Nepočujúcich - od najmenších, až po seniorov.
Taktiež by malo význam aj pre počujúcich, ktorí by sa doň mohli chodiť učiť posunkový jazyk, stretávať sa s Nepočujúcim.
Vytvorenie grantového systému na podporu vysokoškolského vzdelávania pre Nepočujúcich
Stále je veľmi málo Nepočujúcich, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní. Ich podpora v tomto smere by priniesla celkovú vyššiu
vzdelanosť v komunite a nové vzory úspechu, ktoré by mohli pomôcť mladej generácie Nepočujúcich.
Tlmočenie verejných prejavov
Tlmočenie by bolo určené ako pre Nepočujúcich, tak aj pre počujúcich. Nepočujúci by sa dozvedeli nové informácie a počujúci
by si viac uvedomili existenciu komunity Nepočujúcich. Takéto tlmočenie by pomohlo k zvýšeniu vzdelanosti a zároveň by búralo bariéry.
Business case
Nie je vypočítané, aký finančný dopad má Nepočujúci, ktorý je vo svojom produktívnom veku zamestnaný a Nepočujúci, ktorý
zamestnaný nie je a poberá len pomoc od štátu. Na základe tohto výpočtu by sa mohlo argumentovať, aké dôležité je včasné a
správne diagnostikovanie poruchy sluchu /včasná intervencia/ potreba kvalitného vzdelávanie na základných a stredných školách /potreba tlmočníkov pre Nepočujúcich na vysokých školách/ potreba vzdelávanie dospelých Nepočujúcich, aby sa mohli
uplatniť na trhu práce.
Tlmočenie www stránok verejných inštitúcií
Ani jedna verejná inštitúcia nemá celý svoj obsah www stránok dostupný pre Nepočujúcich. Spraviť jeden vzorový model (napr.
www stránky mesta Nitra) a okolo toho mediálnu kampaň. Cieľom je sprístupniť informácie pre Nepočujúcich a zvýšiť povedomie o ich existencii medzi počujúcimi.
Vytvorenie pracovnej skupiny na obhajobu práv nepočujúceho dieťaťa
Táto skupina by mala za cieľ riešiť celkovú problematiku detí s poruchou sluchu:
- správne a včasné diagnostikovanie
- pridelenie kvalitných načúvatiek
- dostatočná informovanosť lekárov a rodičov
- terénnu včasnú intervenciu
- vzdelávanie
Pracovná skupina by pozostávala z expertov na danú oblasť, právnikov a členov verejného sektora.

Text: Juraj Récky
Zdroj k obrázkom:
http://www.gpc.edu/sites/default/files/sign%20Language.jpg?1395412262
http://listdose.com/wp-content/uploads/2013/08/SELF.jpg
http://www.digilidi.cz/files/789-bd-es5000/bd-es5000-titulky.jpg
https://www.viemviac.sk/wp-content/uploads/2015/01/Dollarphotoclub_73566710-950x633.jpg
http://www.nulife.sk/wp-content/uploads/2015/10/idea-napad-ziarovka-620x420.jpg
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Svätá zem očami nepočujúcich

v

rytme

modlitby,

s

hlavou

opretou

o tisícročné kamene, rozprávajú potichu aj

rčite každý z Vás chodí každý rok na

nahlas, tráviacich hodiny v tichej meditácii čí

dovolenku k moru, alebo na poznávací

čítaním posvätných textov. Potom sme na-

zájazd. Tak aj my kamaráti spolu s Jozefom

vštívili Olivovú horu: Bethfage, kde sme

a Tomášom sme zo záujmu prihlásili cez ces-

videli hlavný veľký židovský cintorín, kostoly

tovnú agentúru Trinity z Košíc, pretože sme

Pater Noster a Dominus Flevit, nasledo-

chceli spoznať pravý IZRAEL, boli sme zve-

valo Getsemanská záhrada: bazilika, po-

daví a naším cieľom je spo-

tom jaskyňa

znať

Panny Márie. Nakoniec

ich

kultúrne

rozdiely

a

hrob

a náboženstvá. Konalo sa to

sme sa

koncom septembra a prvý ok-

Mŕtveho mora Qalya,

tóbrový týždeň, teplo tam bo-

kde sme sa cítili zvlášt-

lo ako v lete. Teplota v meste

ne, ale zároveň príjem-

sa pohybovala medzi 27 až

ne. Na tretí deň sme išli

33 C, keď sme sa kúpali v

skoro ráno smerom do

Mŕtvom mori, alebo v Betánii

Jeruzalema, kde nás ča-

za Jordánom, kde Ježiš krs-

kali

til veriacich, či na archeolo-

ktorých je v Jeruzaleme

gických vykopávkach Kum-

neurékom.

rán a Cézara

Prímorská,

možnosť vidieť aj Krížo-

tam sa ortuť teplomera vyšpl-

vú cestu - Via Doloro-

hala na 38 až 40 C. Nasledo-

sa, je to ulica v Starom

vala cesta po letiskách v Ko-

meste v Jeruzaleme, kde

šiciach

medzipristátím

podľa tradície niesol Je-

v Istanbule. Spoločnosť nám

žiš Kristus svoj kríž po

robil sprievodca—farár Jaro-

ceste k ukrižovaniu. Na-

slav

a

s

Rindoš.

Príleteli

sme

išli kúpať do

ďalšie

prehliadky,
Mali

sme

vštívili sme tam miesto chrámu Božieho

do Tel Avivu, do hlavného mesta Izraela vo

hrobu, kde je pochovaný Ježiš Kristus, bol

večerných hodinách a odviezli nás autobu-

to pre mňa najdojímavejší zážitok, to miesto

som v neskorých hodinách smerom do Bet-

vidieť. Nasledujúci deň sme cestovali do Na-

lehéma, kde sme sa aj tam ubytovali. Ráno

zaretu, kde sme tam aj ubytovali na 2 noci.

sme po raňajkách išli do Jeruzalema, kde
sme spoznávali najstaršie biblické mesto,
ktoré som ešte nevidel. Najprv sme navštívili
jeruzalemské hradby na Chrámovej hore, kde sme aj videli zaujímavé miesta a to
Múr nárekov, to znamená, že je to miesto
kde si môžeme

odkazy a želania napísať

a vložiť do steny. Mali sme možnosť vidieť
Židov, pri modliacich, ako sa pohojdávajú
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Počas cesty do Nazaretu sme sa zastavili v

nom obede sme sa plavili loďou po Galilej-

hlavnom meste Izraela v Tel Avive, ale

skom jazere a po hore Blahoslavenstiev.

v staršej časti Jaffa s krásnym výhľadom na

Na lodi nás prekvapili organizátori a to hud-

moderný Tel Aviv a Stredozemné more. Vie-

bou a tanca, bolo tam užasne a veselo. Na

te o tom, že Tel Aviv je po Dubaji druhým

ďalší deň sme išli taxíkom na Horu Tábor,

najväčším ekonomickým a kultúrnym cen-

Tabgha: kostoly Rozmnoženia chlebov

trom na Blízkom východe? Po prehliadke

a Primátu. Pozreli sme kostol premeneného
Pána a potom sme videli miesto, kde
sa černosi spolu navzájom modlia bez
rušenia. Nasledovala návšteva mnohých kostoloch, kde sme mali možnosť sa aj pomodliť. Po prehliadke
kostola sme sa presunuli na Kána
Galilejská, kde sídli

svadobný kos-

tol, hovorilo sa, že tam na svadbu pozvali Ježiša Krista a jeho matku Máriu. A priamo tam začal prvý zázrak,
keď Ježiš premenil vodu na víno. Tu
v

okolí

je

veľa

kresťanských

a gréckych ortodoxných kostolov. Potom sme išli na tržnicu, kde nám matohto mesta sme pokračovali cestou na se-

jitelia ponúkali výborné víno a mali sme

ver a zastavili pri stredozemnom mori, kde

možnosť aj zakúpiť si víno od Káne Galilej-

sme sa aj okúpali. Po okúpaní a oddychu

skej. Mali sme možnosť navštíviť vykopávky

sme pokračovali až do Haify. Je to tretie

a to Herodion, a nasledoval Kumrán, kde

najväčšie mesto v Izraeli. „Izraelci niekedy

sme mali možnosť vidieť zachovalé vykopáv-

s humorom hovoria: V Jeruzaleme sa modlí,

ky, boli tam aj liečivé kúpele a

v Tel Avive tancuje, v Haife sa pracuje.“ Me-

Prímorská z čias rímskeho krutovládcu He-

dzi najväčšie atrakcie mesta patrí jaskyňa

rodesa.

proroka Eliáša, krásne pohľady na mesto a prístav z hory Karmel a centrum
náboženstva Bahai. Večer sme sa ubytovali v nádhernom kláštore v Nazarete.
Ráno sme išli spoznávať zaujímavý Nazaret. Išli sme navštíviť Bazilika Zvestovania, kde sa nachádzala vo vnútri jaskyňa zvestovania. Našli sme tam aj
miesto, kde Ježiš vyrastal, pozreli sme
toto miesto, bývali tam aj jeho rodičia
Jozef a Mária. Potom sme išli na obed
ryba u sv. Petra na Galileji, po chut15

Cézarea

CESTOVA NI E
Presunuli sme sa nazad do Betlehéma.

nie, šaty a rôzne zaujímavé veci. My chlapci

Ubytovali sme v rovnakom hoteli, navečerali

sme si pochutnali na pravej tureckej káve.

sme sa a oddýchli sme si. Na ďalší deň sme

Často sme stretávali vedľa kostolov sedieť

prišli navštíviť Baziliku Narodenia, je to e

mačky, čo bolo pre nás prekvapením. Ďalšou

miesto, kde sa mal Ježiš údajne narodiť. Po

návštevou bola Nabi Musa, je to miesto kde

prehliadke sme išli do Mliečnej jaskyne.

Židia a kresťania márne pátrajú po hrobe

Povrávalo sa, že Jozef a Mária sa snažili

Mojžiša. Boli sme navštíviť aj pole pastierov,
kde ľudia chovali svoje zvieratá. Po vyčerpávajúcich prehliadkach mesta sme si oddýchli
pri Mŕtvom mori, tam kde sme sa znovu aj
okúpali. Po zábave pri Mŕtvom mori sme išli
autobusom do beduinskeho stanu, kde sme
sa výborne navečerali. Po večeri sme išli na
letisko do Tel Avivu a odtiaľ cez Istanbul do
Košíc. Boli sme unavení, ale šťastní, videli
sme strašne veľa vecí a pamiatok súvisiacich
s náboženstvom. To bola vlastne púť po
stopách Ježiša Krista. Musím poďakovať
cestovnej kancelárii za možnosť zapojiť sa do

s Ježišom utiecť a schovávali sa pod jasky-

poznávacieho zájazdu a zároveň Jozefovi Ri-

ňou. Tam Mária kojila malého a zrazu jej

govi za ponuku. Bola to jedna z najlepších

kvapkalo mlieko na zem a premenila sa jas-

dovoleniek v mojom živote. Odporúčam vám

kyňa na bielo. Tato mliečna jaskyňa sa pre-

tam ísť. Nemusíte tam ísť kvôli náboženstvu,

menovala oficiálne na jaskyňu panny Má-

ale

rie. Ďalším fakultatívnym výletom bolo zná-

v Izraeli, zaujímavé miesta a atmosféru, sto-

me Jericho. Tam sme videli krátky doku-

jí to za to.

mentárny film v malej miestnosti a potom
sme si išli pozrieť rôzne vykopávky a mali
sme možnosť vidieť zaujímavé lanovky, ktoré nad nami premávali.
Nasledovala

návšteva

vykopávok

a to Betánia za Jordánom, kde Ján
krstil (Qasr el Jahud),. Posledný deň
sme išli ďalej spoznávať miesto a to
Hora

Pokušenia, ktoré sídli nad

údolím Jordánu. Tam, kde Ježiš
strávil 40 dní postom a meditáciou.
Mali sme možnosť prestávky podľa
dohody so sprievodcom. Išli sme
pozrieť rôzne tržnice, kde sa predávali rôzne veci, napr. arabské kore16

treba

vidieť

tamojšiu

kultúru,

život

Text a foto: Tomáš Slezák a Jozef Rigo

R OZ HOVOR

Rozhovor s nepočujúcim zástupcom riaditeľa na strednej škole
ko redaktor som hľadal šikovných a
úspešných nepočujúcich. To však nie je
ľahká úloha. Navštívil som školu pre nepočujúcich v Prahe. Určite všetci viete, že mesto
Praha je krásne a úchvatné. Na tejto škole
som sa stretol so sympatickým zástupcom
riaditeľa a zároveň učiteľom v jednom a
viedli sme rozhovor v posunkovom jazyku.
Ahoj David, ako by si sa naším čitateľom v krátkosti predstavil?

sme mali tak povediac problémovú vtedajšiu
pani zástupkyňu. Spočiatku som ponuku odmietol, pretože som vtedy študoval vysokú
školu a časovo by som to nestíhal. Dočasne
teda pracovala iná zástupkyňa riaditeľa, no
však nastali mnohé problémy. Problémom
bola hlavne komunikácia, nakoľko pani zástupkyňa neovládala posunkový jazyk a tak
som mal ja i kolegovia komunikačné bariéry.
Stúpala nervozita a napätie hlavný problém
bol v komunikácii, ako som už spomínal a
pani zástupkyňa nevedela ako má s kolegami komunikovať. Po nejakom čase sme požiadali, aby odstúpila z funkcie zástupkyne

Volám sa David Jorda, som nepočujúci a pra-

riaditeľa. Nakoniec sa sama vzdala funkcie

cujem už 13 rokov na strednej škole pre ne-

po neľahkom boji a pri odchode vyjadrila ne-

počujúcich na Vymolovej ulici v Prahe a už

príjemnú vetu „nepočujúci ma naučili vetu :

siedmy rok zastávam funkciu zástupcu riadi-

„Mačka je pekná“, to znamená ovládam po-

teľa, som prvým nepočujúcim zástupcom

sunkový jazyk dokonale“. Túto vetu si dote-

školy v histórii. Mám počujúcich rodičov a

raz pamätám a to znamená, že si posunko-

som jediný nepočujúci člen v rodine. Ďalšia

vý jazyk vôbec neváži a nepovažuje ho za

generácia už boli a nepočujúci, ale to v tom-

plnohodnotný jazyk. A tak bol ďalší konkurz

to momente nie je dôležité.

na zástupcu riaditeľa, z kolegov sa
toho zhostiť nikto nechcel a ja, i keď
som mal som v tom čase štátne skúšky, som nakoniec túto funkciu prijal.
Riaditeľka bola mojim odvážnym rozhodnutím prekvapená a trošku nedôverovala tomu, že funkciu zástupcu
riaditeľa

ako

zodpovedne

nepočujúci
plniť.

Časom

dokážem
som

sa

všetko potrebné naučil. Zistil som
veľké nedostatky a chaos od minulej
pani zástupkyne a z tohto dôvodu
Ako si prišiel s nápadom prihlásiť sa na

som aj prerušil konanie štátnych skúšok, aby

post zástupcu riaditeľa na škole Výmo-

som mohol dať všetko do poriadku, okrem

lovej? Bol to Tvoj nápad, alebo Ťa pod-

toho sa mi skomplikoval aj zdravotný stav,

poril niekto iný?

ale práci som sa aj napriek tomu naplno ve-

Ono to celkom nebol nápad z mojej hlavy,

noval. Myslím si, že pani riaditeľka mi je

svojho času za mnou prišla pani riaditeľka, či
by som mal záujem o túto funkciu, nakoľko
17

vďačná, že som dal všetko do poriadku a
preto ma stále drží vo funkcii zástupcu riaditeľa.

R OZ HOVOR
Odkedy si vo funkcii zástupca riaditeľa

zmeny na ktoré treba reagovať napr. nové

školy pre sluchovo postihnutých?

pravidlá, zákony, politická situácia je taká,

Nastúpil som v apríli 2010, vtedy to bolo len

že

neoficiálne zastupovanie z dôvodu choroby

(papierovačky). Ako som už spomínal, štú-

vtedajšej zástupky, oficiálne som nastúpil

dium a prácu nešlo spočiatku moc skĺbiť a

ako zástupca riaditeľa v auguste 2010. Teda

preto som mal aj zdravotné problémy, roz-

to už bude siedmy rok môjho pôsobenia.

hodol som sa naplno venovať práci a štú-

Predtým si už pracoval na tejto škole?

neustále

pribúda

byrokracia

dium som dokončil neskôr.

Ak áno, čo si učil?
Áno, učil som hlavne
odborné predmety, pretože som absolvoval odbor zubný technik. Učím
hlavne praktické predmety, kde rozoberáme
rôzne

materiály

protetická

napr.

technológia

pri výrobe zubu, ide o
odbory

s

maturitou.

Učím aj v laboratórnej
dielni. Predtým som učil
aj základy informatiky, základy z toho dôvodu, lebo v tom sa necítim byť odborník, preto

Počujúci kolegovia Ťa dobre prijali ako
zástupcu?

to v súčasnosti učí skúsenejší kolega. V sú-

Nepočujúci kolegovia ma prijali dobre, všet-

časnosti učím odborné predmety od 1. do 5.

ko v pohode a boli radi, že majú bezproblé-

ročníka a v laboratórnej dielni som len čias-

movú komunikáciu. Rovnako ma prijali aj

točne. Keď už nebudem zastávať funkciu

počujúci kolegovia, napr. písali sme si cez

vezmem viac laboratórnych predmetov.

maily, trvali na tom, že musím používať aj

Podporili Tvoju kandidatúru počujúci
kolegovia?
Neviem už úplne presne ako to bolo, kolegovia, ktorí ovládajú posunkový jazyk a rozumejú kultúre Nepočujúcich ma podporovali.

český jazyk, nakoľko je úradným jazykom,
čo samozrejme uznávam. Preto sa snažím
komunikovať bilingválne, no na začiatku boli
problémy, ale postupne sme sa naučili spolupracovať a všetko je v poriadku.

Ako si si zvykol na nové úlohy, ktoré pri-

Doteraz si mal pozitívne, alebo aj nega-

náša post zástupcu riaditeľa?

tívne ohlasy (napr. od nepočujúcich pra-

Na začiatku, keď som dostával kopy úrad-

covníkov)?

ných papierov, nevedel som ako mam postu-

Ja považujem vždy za pozitívne výbornú ko-

povať, no postupne som sa naučil a hľadal

munikáciu, nemáme žiadne problémy ani

som nové riešenia, trvalo to asi dva roky.

spory, dokážeme všetko na rovinu, otvorenie

Stále sa učím, stále prichádzajú nejaké nové

riešiť.
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R OZ HOVOR
Študenti sa neboja obrátiť na mňa, dohovoriť

Snažím sa byť dobrým príkladom, aby si aj

sa ak vznikne nejaký problém, tak spoločne

ostatní členovia komunity uvedomili, že by

hľadáme riešenie napr. nie sú pokryté všetky

sme mali so svojho slovníka vymazať slovo

hodiny tlmočníkmi. Študenti majú právo na

„nedokážem“. Nepočujúci rovnako všetko

kvalitné vzdelávanie, a oni sú nám za to

zvládnu, záleží to len na šikovnosti a zodpo-

vďační a rešpektujú nás. Zo začiatku bolo

vednosti každého. Vždy si všimnem študen-

ťažké zabezpečiť tlmočenie na každú hodinu,

tov, ktorí sú veľmi šikovní a snažím sa ich

ale keď som uviedol ako príklad iné školy bez

podporovať, aby dosiahli čo najviac. Nekriti-

tlmočníka, študenti sú tam väčšinou sú drzí a

zujem, ale podporujem šikovných nepočujú-

robia hlúposti napr. drogy, pretože im chýba

cich študentov aj pre svoj vlastný úžitok,

plnohodnotná komunikácie v posunkovom

napr. keď pôjdem na dôchodok, tak možno

jazyku. Je dôležité, aby študenti dostávali

budem môcť na neho previesť moju súčasnú

všetky informácie, pozitívne aj negatívne,

funkciu. Myslím si, že je veľmi dôležité vší-

aby sami premýšľali a vytvorili si vlastný ná-

mať si šikovných študentov, aby svoj talent,

zor a postoje.

alebo nadanie mohli naplno rozvíjať ďalej. S

Snažím sa mať pod kontrolou aj prácu kole-

nástupom moderných technológií, prišla do-

gov, teraz nemyslím len počujúcich, rovnako

ba „lenivá“ študenti sú viac pasívni ako tomu

nepočujúcich a stalo sa, že jedna kolegyňa

bolo v minulosti, teraz je veľmi ťažké vydo-

pracovala zároveň na dvoch pracoviskách, na

byť si osobný kontakt, všetko ide cez moder-

škole pre nevidiacich a preto inklinovala viac

né technológie, snažím sa to rešpektovať a

ku orálnej metóde, tak som sa s touto kole-

nenadávať za to študentom :).

gyňou porozprával a vysvetlil, že by bolo

Ďalšia vec bez moderných technológií dávali

vhodnejšie zvoliť inú metódu, zo začiatku si

študenti viac pozor, teraz mám pocit, že sa

myslela, že nepočujúci sú hlúpi, ale to nie je

snažia viac vyhýbať povinnostiam a preto

pravda, len potrebujú mať dostatočné infor-

musíme aj my meniť a modernizovať vyučo-

mácie a trpezlivý prístup. Aby to nevyzeralo,

vacie metódy.

že sa to stáva len počujúcim kolegom, rov-

Myslím, že študenti zatiaľ nie sú až tak drzí.

nako to platí aj pre nepočujúcich, kolegyňa,

Viem, niektorí veľmi dobre ovládajú svoje

ktorá tiež má dve práce, podáva občas štu-

práva, ale vždy sa snažím dobre argumento-

dentom nepresné informácie a študenti sa

vať a snažím sa tomu prispôsobovať aj škol-

čudujú, či má takto vyzerať vzdelaný nepo-

ské pravidlá, a potom je všetko v poriadku.

čujúci učiteľ. Dôležitá je teda príprava a prístup k vzdelávaniu a je jedno či ide o počujúcich, alebo nepočujúcich kolegov, všetci to
musia rešpektovať.
Si zástupca riaditeľa, ale zároveň si ja
Nepočujúci, si členom komunity Nepočujúcich. Aké výhody prináša pre teba
tento post v práci?

Vieš využiť svoje vedomosti o kultúre či
potrebách

komunity

Nepočujúcich

v

škole?
Vždy poukazujem na dva jazyky: český posunkový (znakový) jazyk a český jazyk študentom a oni potom majú právo si vybrať
pre nich vhodný jazyk, pretože sú českí občania a majú právo slobodnej voľby. Je to
pre nás dôležité, aby si sami vybrali svoj komunikačný kanál, my im v tom nenapovedá-
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me, je to čisto ich vec, ich voľba.

R OZ HOVOR
Pri výučbe dostávajú informácie o kultúre

kový rozvoj komunikačných zručností, zame-

Nepočujúcich,

súvisia

riavajúc sa hlavne na deti v MŠ a deti v logo-

s posunkovým jazykom, máme aj predmet

pedických triedach. Cieľom je tiež príprava

posunkový jazyk.

prednášok na tému sexuálna výchova detí,

V škole si „žijeme svet Nepočujúcich“ a preto

žiakov a študentov.

máme tlmočníkov posunkového jazyka, štu-

Zapájaš sa aj do činnosti Ulity?

denti pochopia význam a úlohu tlmočníka v

V minulosti som sa zapájal aktívne a teraz

ich živote a možno si aj neskôr sami zvážia,

veľmi málo, dalo by sa povedať „z času na

či si pri vybavovaní dôležitých vecí objednajú

čas“. Keď sa organizuje napr. jazyková

so sebou tlmočníka posunkového jazyka, ako

olympiáda pre žiakov pražskej základnej

to videla u nás v škole, kde dostávajú plno-

školy a strednej školy pre SP ,tak tieto veci

hodnotné, kvalitné informácie. Napr. iná ško-

zorganizujem a zabezpečím študentov z rôz-

la si nevie zabezpečiť tlmočníkov posunkové-

nych škôl na súťaže v českom jazyku, čes-

ho jazyka a po absolvovaní si nevedia štu-

kom znakovom jazyku a anglickom jazyku

denti sami vybaviť a zabezpečiť tlmočníka

pre základné školy ešte navyše v matemati-

posunkového jazyka. Preto sa snažíme šíriť

ke , alebo rôzne iné aktivity podporujem, to-

kultúru Nepočujúcich, aby poznali svoje prá-

to je jedna z nich.

va a spoznali ich na vlastnej koži. Naším cie-

Už sme toho toľko vyjadrili o pracov-

väčšinou

ľom je, aby sa počujúci a nepočujúci vzájomne rešpektovali. To platí aj pre nepočujúcich
a nedoslýchavých, aby nevznikali konflikty,
zabezpečíme tlmočníka posunkového jazyka
alebo opačne hovoreného jazyka pre nepočujúceho učiteľa a všetko potom funguje bez
problémov.
Viem, že v škole existuje Ulita, môžeš
mi vysvetliť ako to funguje?
Ulita je jazykové centrum, ktorého cieľom je
doplňovanie vzdelávacích aktivít pre študentov, ktorí majú problémy pri vzdelávaní,
je to ako stredisko záujmových činností, ktoré sa konajú väčšinou poobede, alebo
po škole napr. kurzy či krúžky,... Ulita funguje vďaka finančnej podpore z projektu.
V minulosti bola aktívna, teraz má jej činnosť klesajúcu
tendenciu, resp. sa zameriava hlavne na logopédiu a cel20

ných veciach, teraz mi prezraď niečo z
Tvojho súkromného života. Čo robíš rád
vo voľnom čase?
Na prvom mieste je môj nepočujúci syn, do
ktorého investujem všetok voľný čas. Ďalej
rád cestujem, všade kde sa len dá. Ak mi
ostane čas venujem sa tvorbe odborných
kníh pre študentov, ktoré obsahujú dostatočné vizuálne informácie a samozrejme chodím
rád do spoločnosti medzi nepočujúcich.

R OZ HOVOR
Na záver čo by si odporučil zmeniť na

jazyku. Teraz momentálne riešim problém

Slovensku pre zlepšenie našej situácie?

pri prijímačkách, kde otázky neboli preložené

(smiech) V prvom rade musíte mať na Slo-

do posunkového jazyka a ja som na to dosť

vensku

osobnosť

háklivý, nesmie sa vynechávať posunkový

a ukázať všetkým, čo dokážeme a že sme

jazyk. Neustále bojujem a niečo riešim. Fakt

rovnako schopní ako počujúci. Nemám na

je to ťažké riešiť zákony, ktorým sa snažím

mysli organizácie, či kluby, skôr mám na

rozumieť v prípade že nerozumiem, tak si

mysli sa prezentovať cez štátne inštitúcie,

zavolám tlmočníka posunkového jazyka na

ako napríklad školy, že dokážeme rovnako

kontrolu či som správne rozumel. Veľakrát

na dobrej úrovni viesť školu. A zároveň ne-

som

počujúci odborníci sa musia neustále kontak-

„mohlo ,či malo byť“, toto mne vadí, v praxi

tovať s politikmi napr. s ministerstvom škol-

to znamená napr. keď pedagógovia pracujú

stva, lebo počujúca spoločnosť rada predkla-

v škole pre sluchovo postihnutých v zákone

dá riešenia bez nepočujúcich a vždy sa vedo-

je uvedené, že si môžu zdokonaľovať znalosti

me,

vynechávať

posunkového jazyka, to znamená, že nemu-

problematiku nepočujúcich. To znamená ne-

sia ovládať posunkový jazyk na úrovni ma-

počujúcu osobnosť, ktorá by sa mala dobre

terinského jazyka, stačí učiť žiakov či štu-

vyznať v oblasti zákona, pravidiel a politiky,

dentov. Preto bojujem za úpravu zákonov,

neustále byť v kontakte s politikov a politik-

kde by malo byť uvedené, že pedagógovia

mi.

povzbudzovať

musia dokonale ovládať posunkový jazyk,

všetkých politikov, aby sme mohli presadiť

skoro ako rodený jazyk. No je to veľký prob-

naše

Ja

lém u nás nemáme oficiálny posunkový ja-

osobne som stále v kontakte s politikou,

zyk ako európsky referenčný rámec a preto

orientujem sa v nej tak, že keď sa riešia dô-

nemôžem hodnotiť počujúcich

ležité veci, som jednoducho pri tom. Pretože

ako ovládajú posunkový jazyk, na akej úrov-

napríklad v súčasnosti je systém maturít ka-

ni.

nejakú

alebo

Je

nepočujúcu

nevedome

nesmierne

požiadavky,

snažia

dôležité
ktoré

potrebujeme.

tastrofálny. Musel som veľa bojovať a niečo
sa mi aj podarilo vybaviť a aspoň trochu
zlepšiť situáciu. Jasné to nie je ani z ďaleka
všetko napr. problémy riešime u nedoslýchavých, pretože nie všetci rozumejú českému
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si

všimol

zaujímavú

formuláciu

pedagógov

Ďakujem pekne za krásny rozhovor :)
Rozhovor pripravili Michal a Angela Hefty
Foto: Michal Hefty
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Švantnerová a prvé miesto Barbora Baranco-

Ruky prehovorili

vá. Druhá kategória detí vo veku 5 až 7 ro-

tomto roku, ako každý rok, patril po-

kov a tretia kategória detí vo veku od 8-10

sledný septembrový týždeň Nepočujú-

roko, mali ťažšiu úlohu, museli si vybrať ob-

cim (Medzinárodnému týždňu Nepočujúcich).

rázky krátkych komiksových príbehov a sami

A tak aj my, Spolok nepočujúcich peda-

si

gógov,

Všetky deti, či počujúce alebo nepočujúce,

sme

v sobotu

24.

septembra

nacvičiť

prejav

v posunkovom

jazyku.

v Rodinnom centre Prešporkovo zrealizovali pre počujúce i nepočujúce deti
počujúcich

a nepočujúcich

rodičov

v poradí už tretí ročník Prešporkovského
medzinárodného dňa nepočujúcich. Tentoraz sa niesol v duchu hovoriacich rúk.
Prišlo úctyhodných 34 detí, ktoré
sa na úvod oboznámili s prejavmi príbehov
v slovenskom posunkovom jazyku hravou
formou, obrázkami a samotnou tvorivosťou.
Po workshope nasledovala súťaž detí
v troch kategóriách. V kategórii najmenších, vo veku od 2 do 4 rokov deti predvá-

boli veľmi šikovné, nechýbala im odvaha

dzali riekanky, pesničky v posunkovom jazy-

a ich prejavy boli úžasné. Porota to mala ve-

ku, ktoré si už doma vopred nacvičovali. Nie-

ru ťažké, no, nakoniec musela vybrať najlep-

ktoré deti boli smelé sa postaviť pred všetký-

ších. V druhej kategórií tretie miesto získal

mi a zaposunkovať, niektoré sa hanbili, ale

Jakub Štefek, druhé miesto Nina Hanudeľová

veríme, že časom naberú odvahu. A tak po-

a prvé miesto Filip Slučiak. V kategórii najstarších tretie miesto získala Nikola Gálová,
druhé miesto Adela Antušeková a prvé miesto Laura Potočná.
Po súťaží na všetkých čakala sladká odmena – úžasná torta. Keď sa najedli
a napili, nasledovala tombola plné skvelých
cien. Po celý čas akcie sa mohli deti vyhrať
v herni, v tvorivej dielni tvorili obrázky

rota spomedzi detí, ktoré boli šikovné vybrala troch najlepších. Tretie miesto získala Miriam
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Vojtechovská,

druhé

miesto

Hana

D ET SKÁ AKCIA
Ďalej

z odtlačkov prstov.
A na záver prebehala súťaž dospelých

by som sa

nepočujúcich rodičov v prejave príbehov

chcela

z krátkych obrázkových komiksov. Druhé

ďakovať

miesto získal Peter Slučiak a prvé miesto

dobrovoľníkom

po-

Linde

PašákovejSvoradovej,
Erike Barancovej, Denise Gálovej, Ivici Tichej, Romanovi Vojtechovskému za ich pomoc pri organizovaní akcie, Zoltánovi Duraymu za fotenie a Rodinnému centru Prešporkovo za poskytnutie priestoru.
Snáď sa vidíme o rok.
Text: Veronika Vojtechoská
Foto: Zoltán Duray

Ľudmila Baťová.
Všetkým sa akcia veľmi páčila, hlavne preto, že mala svoj zámer, ktorý bol pre deti
azda najdôležitejší.
Tohtoročná téma mala za cieľ odbúrať strach
zo samotného prejavu pred verejnosťou,
predstaviť deťom umenie v posunkovom jazyku, umeleckom stvárnení príbehu, zároveň
navodiť u počujúcich detí pocit, že nepočujúce deti nie
sú

o

nič

ochudobnené,

vytvoriť

medzi

nimi

pocit spolupatričnosti,
odstraňovať
predsudky, vytvárať puto priateľstva.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom za krásne vecné
ceny do tomboly, nápoje, za finančnú
podporu pri kúpe torty. Bez nich by oslava
nášho dňa nemala zmysel a deti by sa nemohli tešiť z darčekov. Vidieť radosť v ich
očiach je niečo, čo sa slovami opísať nedá.
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Detské správy

Nepočujúci moderátor R. Vojtechovský bol
práve bol prítomný v kancelárii, pripravoval

etské správy sa uskutočnili v dňoch

si texty na večerné správy a ukázal nám,

20.-21.9.2016 v Rodinnom centre

ako upravuje texty zo slovenského jazyka do

Prešporkove následne v budove RTVS, kde

slovenského posunkového jazyka. Nakoniec

deti absolvovali návštevu do štúdia, kde pra-

sme sa všetci spoločne vyfotili.

cujú pracovníci RTVS.

Trošku ma mrzelo, že deti sa nemohli zú-

Prišlo 30 detí nepočujúcich i počujúcich deti z
SŠI na Hrdličkovej ulici, ZŠI pre SP na Drotárskej ceste a počujúce deti počujúcich i nepočujúcich rodičov.
V utorok 20.9.2016 nás navštívili v Rodinnom centre Prešporkovo dvaja moderátori
RTVS

V. Vojtechovská a V. Stankay. Deti

boli rozdelené na dve skupiny, v prvej skupine boli prítomní nepočujúce deti s nepočujúcou moderátorkou RTVS V. Vojtechovskou.
ktorá prezentovala svoje skúsenosti z práce
v televízii. Druhá skupina pozostávala s počujúcich detí pod vedením počujúceho moderátora RTVS V. Stankay. Rozprávali sa o

častniť moderátorskej skúšky pred kamerou,
lebo boli v RTVS už vopred naplánované časy
v jednotlivých štúdiách na rôzne relácie pod
vedením šéfredaktora RTVS.

tom, akú majú pozíciu vo svojej práci RTVS

Určite by som chcela naplánovať niekedy v

a ukázali nám prezentáciu "Ako správne mo-

budúcnosti skúšku pred kamerou pre deti,

derovať pred kamerou".

ktoré boli na prehliadke štúdii, a bohužiaľ sa

V stredu 21. 9. 2016 boli sme boli na náv-

to tentokrát nepodarilo.
Zo srdca sa chceme poďakovať hlavne dvom
moderátorom V. Vojtechovskej a V. Stankay
za ich prezentácie. Ďalej ešte by som sa
chcela poďakovať aj V. Vojtechovskej, V.S
tankay a R. Gažiovi za sprevádzanie s deťmi
po rôznych štúdiach v budove RTVS a I. Tichej za fotenie našej akcie.
Ešte ďakujeme sponzorom Delia Potraviny,
s.r.o. za sladkosti.

števe RTVS, kde nám ukázali rôzne štúdia
Správ, Správy v slovenskom posunkovom
jazyku, 5 proti 5. Boli sme navštíviť aj kanceláriu, kde pracujú nepočujúci moderátori v
Správach v slovenskom posunkovom jazyku.
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Deti boli nadšené zo získaných informácii z
oblasti televízneho prostredia a médií.
Ďalšia akcia, ktorá bude tiež v RTVS bude o
skúške pred kamerou. Budeme Vás o tom
samozrejme informovať.
Text: Denisa Gálová
Foto: Ivica Tichá

ŠP OR TOVÁ AKCIA

Deaf Rysy 2016 - Deaf, Quo Vadis?
plynulý víkend strávili niektorí deaflympionici,

priatelia,

organizátori

a

fanúšikovia

športu vo Vysokých Tatrách - v blízkosti Štrbského Plesa. 104 účastníkov obsadilo hotel FIS a vychutnávalo si pútavý program. Už v piatok večer
upútalo všetkých rozprávačské umenie výnimočného človeka - Viktora Beránka, vysokohorského
chatára a nosiča ťažkých nákladov. Za 50 rokov
jeho praxe vyniesol do hôr viac než 1 000 ton
rôzneho materiálu. Jeho príbehy sa stali osviežením duše a inšpiráciou pre tých, ktorí sa neboja

znali najúspešnejších deaflympionikov roku - mužov a ženy, ktorí sú známi aj medzi športovcami
bez sluchového postihnutia. Ešte aj v nedeľu doobeda prebehla veľmi zaujímavá konferencia. Pod
názvom "Ako byť úspešný?... (v športe)" sa pod
vedením doktorandky Fakulty špeciálnej pedagogiky UK Hanky Kolníkovej dozvedeli ako a prečo
začať

športovať.

Dr.

Jaroslav

Malchárek

(zakladateľ nadácie Športom proti drogám) zas
vysvetľoval, čomu a prečo sa vyhnúť vo svojom
bloku "Ži pravdivo - neklam sám seba". Záver
konferencie patril spovedi v súčasnosti najúspešnejšiemu deaflympijskému trénerovi Andrejovi

fyzickej námahy a nachádzajú potešenie uprostred nespútanej a krásnej prírody. Pán Viktor sa
stal jednou zo štyroch hlavných postáv filmu Sloboda pod nákladom, ktorý sa len pred nedávnom
objavil v slovenských kinách. V slnečné sobotné
ráno sa potom 85 odhodlaných turistov - amatérov vydalo na pochod po známej trase - FIS - Popradské Pleso - Chata pod Rysmi - Rysy. Cieľom
bolo rozprestrieť dve logá, ktoré symbolizujú prítomnosť i budúcnosť deaflympionikov. 3 x 3 metre veľké logo Deaflympijského výboru Slovenska
(a také isté z nadchádzajúcej 23 Letnej Deaflympiády) bolo vraj možné vidieť z lietadiel, možno
sa raz objavia aj na topografických mapách spoločnosti Google. Túru zvládli všetci lepšie ako
pred rokom, vrátili sa do hotela ešte pred zotmením, takže nepotrebovali čelové lampy, pribalené
v ruksakoch pre istotu. Ale nevyhli

sme sa ani

trampoty a jedno rozbité čelo muselo putovať do
Popradu vrtuľníkom... Večer potom všetci spo-

Dzelinskému a jeho zverenkyni stolnej tenistke
Eve Jurkovej. Na obed v nedeľu 2. októbra 2016
sa skončil druhý ročník výstupu na Rysy. Či sa
stane tradičným a opakovaným podujatím, ukáže
blízka budúcnosť. Osud podujatia je z prevažnej
väčšiny v rukách filantropicky ladených podporovateľov a preto patrí naša vďaka aj Tatiane Švrčkovej, zástupkyni spoločnosti Slovak Telekom.
Ďalší ročník by sa mohol konať 7. októbra 2017.
Aké novinky pripravujú organizátori sa dozviete
na našich webových stránkach už čoskoro...
Text: Dušan Dědeček Foto: Adam Kováč
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A KCI A
kach. Pán farár Colotka mal svätú omšu v

Stretnutie rodín

slovenskom posunkovom jazyku. Vrátili sme

tretnutie rodín pre nepočujúcich na Slo-

sa z kostola a ešte sme mali prednášku na

vensku sa konalo 7.-9.10.2016 v Lúč-

tému o online tlmočníckej službe, ktorú viedla tlmočníka pani Lucia Novodomcová. Bola

kach pri Kremnici.
Piatok 7.10.2016 sme mali stretnutie rodín,
najprv sme sa ubytovali. Privítali sme rodiny
nepočujúcich a aj počujúcich rodičov s ich

to zaujímavá prednáška. Dúfam, že sa budú
informácie rozširovať ďalej nielen medzi sluchovo postihnutými.

ratolesťami. Išli sme na večeru, potom
nasledovala diskusia na rôzne témy.
Sobota 8.10.2016—sme sa naraňajkovali a potom sme sa dohodli, že kto
kam vyrazí na výlet. Takže sme sa rozdelili na dve skupiny. Prvá skupina išla
do Bojníc - Bojnický zámok a ZOO

a

druha skupina išla na malú túru - na
krahulskú rozhľadňu, nazývanú tiež ako
„stred Európy“ a zároveň sa v Sklenných Tepliciach

okúpali v termálnych

kúpeľoch. Po návrate sme sa navečerali
a každá rodina doniesla cukrovinky, salámu,
klobásky a pod.

Ja som pripravovala pre-

kvapenie pre deti aj pre dospelých—knižné a
divadelne predstavenie O repe. Bolo to úžasné, rodiny nepočujúcich a počujúcich sa s
radosťou zapojili do hry na javisku predstavenia „O repe“. Povedala by som, že krásne
hrali a boli odvážni na predstavení.
V nedeľu 9.10.2016 sme sa spoločne raňajkovali a išli sme do kostola na omšu v Lúč-
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Chcem Vám všetkým poďakovať, úžasným
rodinám a aj organizátorom za pobyt a stravu, aj pani Novodomcovej za prednášku.
Ešte raz ďakujem za fotenie Zoltán Durayovi,
a Danke Laffersovej.
Tešíme sa na Vás na ďalšom stretnutí.
Text: I. Tichá Foto: Z. Duray a D. Laffersová

ŠKOL SKÁ AKCIA
namaľovali trom sediacim chlapcom tvár

Imatrikulácia

v čo najkratšom čase a potom sa vystrie-

matrikulácia sa konala 22. 9. 2016

dali. To bola bomba. Chlapci potom líčili

v dievčenskom internáte. Pri SOŠ pre

dievčatá a vyzerali ako strašidlá. Prog-

ŽSP Koceľova 26 v Bratislave. Trochu ne-

ram bol super a vôbec sme sa nenudili.

tradične,

Teraz vám všetkým maturantom držím

lebo

sa

oslavovala

v „playboyskom“ štýle tak, ako ju vy-

mysleli maturanti. Na imatrikulácií bývajú

povinne

pozvaní

prváčikovia.

„Playboyské“ zajačiky – žiačky 5. PG a 4.
K – a šéf Heffner v podaní Filipa Demáčka boli naozaj veľmi sexi. Čašníčka Linda
Pužová v spoločnosti zajačikov a šéfa podávala prváčikom čudný neidentifikovateľný mok ako prípitok k vstupu na Koce-

palce, aby ste úspešne zvládli stužkovú

ľovu. A na záver sa vždy musela vyfotiť

slávnosť, písomné a ústne skúšky!

spoločná fotka do „koceľovskej databá-

Text: D. Zbrehová

zy“. Boli dve možnosti fotenia, z ktorých

Foto: J. Rigo

si každý prvák vybral – buď na ošarpanom kresle s balónom a vodou vo vnútri
alebo na luxusnom kresle s balónom bez
vody. Toľko sme sa nasmiali, lebo niektorí mali mokré nohavice či tepláky. Prvákom sa to tiež páčilo a náramne sa pobavili. Maturantky pripravili všetkým rôzne veselé súťaže. Mne osobne sa páčila
súťaž líčenia. Bolo to tak, že tri dievčatá
27
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Nech žije projekt
Máme schválené až 3 medzinárodné
projekty!!!

rojekt See you – See me, ktorý bol
realizovaný v našej škole v rokoch
2012 – 2014 získal 28. 9. 2016 prestížne ocenenie Európska značka pre jazyky 2016. Je to iniciatíva Európskej
komisie, oceňujúca inovatívne projekty v

27. 11. 2016 – 3. 12. 2016 v Nemec-

oblasti jazykového vzdelávania.

ku – téma KOMUNIKÁCIA, 2. 4. 2017,

1. medzinárodný projekt

8. 4. 2017 na Slovensku – téma VZDE-

YOU-TOPIA

LÁVANIE A PRÁCA, 13. 11. 2017, 19.

Projekt YOU-TOPIA je 3-ročný

11. 2017 v Lotyšsku – téma ENERGIA
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,

marec/apríl

2018 v Írsku – téma
SMART CITY, november

2018

v Taliansku
SMART
2019

–

LIFE,

téma
apríl

v Poľsku/vo

Švédsku

–

téma

SMART WORLD.
Za nami je už
projekt, v ktorom sa budeme zaoberať
myšlienkou, ako sa bude naša spoločnosť
vyvíjať najbližších 20 – 50 rokov. Žiaci sa
budú môcť zdokonaliť v anglickom jazyku, na vlastnej koži si vyskúšať medzinárodnú spoluprácu a spoznať nové krajiny
a kultúry.
Prehľad krátkodobej účasti žiakov
s pedagógmi v zahraničí:
28

prvé medzinárodné projektové stretnutie
učiteľov, na ktorom nás zastupovali p.
Kaplánová a p. Ševčíková. Učitelia sa
tu dohodli na presnom postupe a metódach celého projektu, časovom harmonograme, rozdelení úloh a zodpovednosti a
naplánovali stretnutie učiteľov a žiakov v
nemeckom Mníchove, ktoré sa uskutoční od 27. 11. 16 do 3. 12. 2016.

ŠKOL SKÁ AKCIA
2. medzinárodný projekt – Better
support, better options (Lepšia pod-

3. medzinárodný projekt – Together
We Can

pora, lepšie možnosti)

2-ročný projekt, začínajúci sa 5. 9.
2016. Jeho hlavnou myšlienkou je výmena nápadov, postupov a metód, používaných v procese poradenstva, uskutočňovaného

na

všetkých

úrovniach

vzdelávania. Plánované projektové aktivity budú zamerané na zlepšenie kompetencií, získavanie nových skúseností, výmeny poznatkov a metód medzi profesionálmi, zlepšenie pracovných metód,
zníženie rozdielov vo výsledkoch vzdelávania u sluchovo postihnutých.

2-ročný projekt, začínajúci sa
1. 11. 2016, zameraný na vzdelávacie
mobility jednotlivcov. Účastníkmi mobilít
budú pedagógovia, špecializovaní učitelia
a špeciálni pedagógovia, pracujúci s osobami so sluchovým postihnutím. Zapojené organizácie, pôsobiace v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre SP ľudí,
sa rozhodli navzájom si vymieňať skúsenosti, metódy a nástroje pre podporu
prístupu k zamestnaniu a odbornej príprave pre osoby so SP. Na prvé mobility
do Francúzska v decembri 2016 sa už
teraz pripravujú p. Janíčková a p. Hybenová.
Prehľad krátkodobej účasti pedagógov v zahraničí: Nórsko, Rumunsko,
Slovinsko, Francúzsko a Slovensko.

Projekty realizujeme vďaka podpore
Európskej Únie v rámci programu
V októbri absolvovali p. Kapláno-

Erasmus+

vá a p. Burešová prvé školenie v slovinskej Ľubľane, kde sa dozvedeli o ich
školskom systéme, kariérnom poradenstve a spoznali partnerskú školu. Nasledujúce stretnutie bude v poľskom Krakove v máji 2017.
Prehľad krátkodobej účasti pedagógov v zahraničí a na Slovensku: Poľsko, Slovinsko, ZŠ pre ŽSP Kremnica
a SOŠ pre ŽSP Koceľova Bratislava.
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Text a Foto: J. Kaplánová

Z D RAVÁ ŽI VOTOSP R Á VA

Myslite ekologicky – Separácia vyradených elektrických a elektronických zariadení (1. časť)
Pokiaľ by sme chceli vymenovať všetky druhy elektrozariadení, ktoré sa v súčasnosti používajú a ktoré tvoria elektroodpad, tak by sme zapísali niekoľko strán. Súhrne je to
„komodita“, ktorá sa po dožití, poruche dostáva do komunálneho odpadu a do voľnej prírody. Elektrozariadenia (elektrospotrebiče) obsahujú materiály rôzneho druhu, ktoré negatívne
pôsobia na naše zdravie, zdravie našich detí a v konečnom dôsledku na životné prostredie.
Je to jedna s komodít, ktorá ma značný vplyv na narušenie vízie trvalo udržateľného rozvoja.
Elektrozariadenia rozdeľujeme do desiatich kategórií podľa vyhlášky č.208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, pre ktoré musia výrobcovia plniť limity
zberu, zhodnocovania a recyklácie (opätovného použitia).
Prehľad niekoľko druhov elektroodpadov podľa kategórií:
Kategória č.1 Veľké domáce spotrebiče napr.: práčky, elektrické sporáky, mikrovlnné
rúry, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, klimatizačné zariadenia, atď.,
Kategória č.2 Malé domáce spotrebiče napr.: vysávače, hriankovače, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, žehličky, hodiny, sušiče, elektrické holiace strojčeky, atď.,
Kategória č.3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia napr.: počítače, tlačiarne, telefónne prístroje, faxy, mobilné telefónne prístroje atď.
Kategória č.4 Spotrebná elektronika napr.: televízne prijímače, videokamery, rozhlasové prijímače, hudobná nástroje, zosilňovače zvuku, videorekordéry atď.
Kategória č.5 Svetelné zdroje napr.: lineárne a kompaktné žiarivky, vysokotlakové
výbojky vrátane sodíkových výbojok a výbojok s kovovými parami atď.
Kategória č.6 Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) napr.: vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na frézovanie, pílenie,
krájanie, drvenie, vŕtanie, strihanie, nástroje na zváranie atď.
Kategória č.7 Hračky a zariadenia určené na športové i rekreačné účely napr.: autodráhy,
videohry, športové zariadenia s elektronickými súčiastkami atď.
Kategória č.8 Zdravotnícke prístroje napr.: kardiologické prístroje, dýchacie prístroje,
laboratórne zariadenia, analyzátory atď.
Kategória č.9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu napr.: hlásiče elektrickej požiarnej
signalizácie, tepelné regulátory, termostaty atď.
Kategória č.10 Predajné automaty napr.: predajné
automaty na teplé nápoje, automaty na teplé,
alebo chladené fľaše, automaty na výdaj peňazí
atď.

Pokračovanie v nasledujúcom čísle...
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Írsky chlieb
Ide o nekysnutý chlieb bez droždia alebo kvásku, ktorý sa ľahko a rýchlo pripraví. Vybral som tento recept a vyskúšal som ho. Írsky chlieb som pripravil zo špaldovej múky a jogurtu, miesto kvásku sa dáva sóda bicarbona. Chlieb má chrumkavú
múčnu kôrku, je nadýchaný, mäkký a vláčny i na druhý deň, vynikajúcej chuti, je
veľmi zdravý a je požehnaním pre chorých s tráviacimi ťažkosťami, zoslabnutých a
diabetikov i zdravých.

Suroviny:
•

450 g múka špaldová hladká

•

1 ČL soľ

•

1 ČL cukor kryštálový

•

1 ČL sóda bikarbóna

•

500 ml (jogurt grécky hustý) jogurt biely neochutený hustý domáci

Postup prípravy:
1.

Do vandlíka som dal preosiatu špaldovú múku, cukor, soľ a sódu bicarbonu.

2.

Pridal som hustý biely neochutený biely jogurt.

3.

Zmes som začal jemne premiešavať
vidličkou, kým sa nespojilo v hladké,
polomäkké, lesklé cesto, ktoré som vo
vandlíku len jemne vytvaroval do guľatého bochníka. V žiadnom prípade sa nesmie vypracovávať a vonkoncom sa nesmie miesiť!!!
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Postup prípravy:
4.

Pomúčenými rukami som ho preniesol a dal do misy, ktorú som vystlal papierom na pečenie, cesto trošku lepí. Misu pred pečením netreba vyhriať v trúbe!!!

5.

Vrch cesta som posypal 3 PL špaldovej múky, nemusí sa posypať múkou.

6.

Piekol som ho v trúbe vyhriatej na 190 stupňov C 50 minút.

7.

Chlieb sa vďaka papieru ľahko vyberie z misy, dal som ho úplne vychladnúť na
mriežku.

Chlieb sa výborne krája a je vláčny i na druhý deň. O špaldovej múke som už viackrát písal, aké má vynikajúce vlastnosti, obsahuje množstvo vitamínov, minerálov,
aminokyselín, má nízky glykemický index, pozitívne ovplyvňuje imunitný systém, je
ľahko stráviteľná, má úžasnú chuť, je mimoriadne vhodná z dietetických dôvodov
pre ľudí s diabetom, s tráviacimi ťažkosťami a pre zoslabnutých chorých, ale aj
zdravých. Navyše neobsahuje tento Írsky chlieb droždie, teda nenadýma, obsahuje
kyslo-mliečny produkt - jogurt a môžu ho konzumovať aj tí, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nesmú mlieko.

Želám Vám dobrú chuť a veľa zdravia!


Pripravil Jozef Rigo
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Ministerstvo

pôdohospodárstva

a

rozvoja vidieka
33

P OSUNKOVÝ JAZYK

M INISTERSTVÁ V S R

školstva,

vedy, výskumu

a

športu

vnútra
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práce, sociálnych

vecí

a

rodín

Slovenskej republiky
Posunkuje: Jozef Rigo
Foto: Michal Hefty
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E- SHOP

Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 10,00 €

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 13,00 €

DVD - Slovník
slovenského jazyka slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

MOC 3,00 €

DVD - Preklady
najznámejších skladieb
tradičnej kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

DVD - Vianočné koledy
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

MOC 5,00 €

DVD - Rozprávky
tradičnej kultúry
v slovenskom
posunkovom jazyku

Plagát A1 (59x84) Prstová abeceda
/Dvojručná/
MOC 3,00 €

MOC 5,00 €

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

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 prospešných aktivitách na Slovensku určených pre nich.
Realizovala sa v sobotu 25. júna v Centre účelových zariadení – stredisku 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 Slovensku bola azda po prvýkrát v histórii umožnená prepisovateľská služba, kde dvaja
striedajúci prepisovatelia Barbora Stejskalová a Jaroslav Zigo v reálnom čase prepisovali celý prejav prednášajúcich a diskutujúcich do Wordu. Z neho sa prostredníctvom 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 organizácií

