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Milí čitatelia, 

prečo rozhodnutie vydávať elektronický časopis?  

Niekto si povie – konečne, niekto pokrčí ramenom, iný je plný očakávaní. 

Nikto by si ale nemal povedať, že je zbytočná strata času. A prečo? 

Za tým je cesta, ktorou musí zrodenie časopisu prejsť. Mravenčia, úmorná, niekedy 

komplikovaná, ale zato tvorivá, nápaditá. Spolupráca je tu obzvlášť nevyhnutná. Každé koliesko 

novinových článkov musí správne zapadnúť do časopiseckej reťaze. Inak hrozí roztrhnutie a 

….pád. 

Teší ma nadšenie a elán všetkých prispievateľov a tvorcov textov či fotografií. 

Tak teda, vitajte,  Myslímovinky, v tomto virtuálnom a printovom svete… Veľa šťastných 

novinárskych krôčikov, redaktorských skokov v behu nepostrádateľných nápadov prajem. 

                                   Váš Jozef 😊

. editoriál.

Jožo Angi Mico Erika Tomi
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 Slovenský deň nepočujúcich každoročne 
usporadúva Slovenský zväz nepočujúcich 
(SZN) vždy v inom meste na Slovensku. Tento 
rok sa konal v spolupráci s Trnavským spolkom 
nepočujúcich (TSN) v Trnave, v dňoch 22. 09. - 
23. 09. 2017 (piatok, sobota). 

 Slovenský deň nepočujúcich je oslavou  
Slovenského posunkového jazyka a komunity 
Nepočujúcich na Slovensku. Každoročne sa 
rôznymi spoločenskými, kultúrnymi, vzdelávacími 
a športovými aktivitami snažíme podporiť 
komunitu Nepočujúc ich, ich mater inský 
Slovenský posunkový jazyk (SPJ) a predstaviť 
počujúcej verejnosti krásu, špecifiká, kultúru a 
hodnoty tohto nášho nádherného jazyka.  

 Slovenský zväz nepočujúcich v spolupráci 
s organizáciou Trnavská asociácia sluchovo 
postihnutých (TASPO) sa snaží už dlhšie 
odstraňovať rôzne bariéry v kultúrnych 
inštitúciách, a i na základe úspešného projektu 
spr ístupnenia múzeí v Trnavskom kraj i 
prostredníctvom QR kódov – videosprievodcov 
v SPJ, pripravila odborný seminár s jediným 
zámerom SZN, a to vybudovať Múzeum pre 
nepočujúcich na Slovensku. 

 V p i a t o k , 22 . 09 . 2017 s a kona l 
medzinárodný odborný seminár s názvom “
Stratégia budovania prístupu kultúrnych aktivít 
pre Nepočujúcich návštevníkov na Slovensku“. 

 Jeho cieľom bolo sprostredkovať nielen 
vznik, znalosti, vedomosti a aj skúsenosti z 
rôznych múzeí sveta pre nepočujúcich. Zúčastnili 
sa jej prednášajúci: Tali Zino-Elimelech z Izraela 
(Izraelské detské múzeum), Caroline Brizard z 
Francúzska (prvé múzeum pre Nepočujúcich 
otvorené pre verejnosť), Meredith Peruzzi z USA 
(múzeum Gallaudetovej univerzity), Hellen 
Pizzacalla z Kanady (Kultúrne centrum pre 
nepočujúcich). Celou konferenciou nás úžasne 
sprevádza l a moderoval r iad i te ľ Múzea 
Holocaustu v Seredi – PhDr. Martin Korčok, PhD., 
ktorý svojimi vlastnými skúsenosťami v rámci 
celého svojho sprevádzania konferenciou 
nadviazal na jednotlivé prednášky, ďakujeme.

SLOVENSKÝ DEŇ NEPOČUJÚCICH 2017
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 Neskutočné boli všetky informácie, ktoré 
sme sa dozvedeli, nielen o ťažkostiach, kým 
takéto múzeá, či centrá kultúry v jednotlivých 
štátoch vznikli, aké úskalia museli prekonávať, a 
aké prekážky zdolávať  v rámci jednotlivých 
štátov, ale aj o možnostiach, že je potrebné, ba 
až ž iaduce, zamestnať v Múzeách práve  
nepočujúcich. Veľmi prekvapujúcimi, no najmä 
potešiteľnými boli tiež informácie o vysokom 
záujme a návštevnosti Múzeí hlavne zo strany 
počujúcej verejnosti, škôl, zdravotníckych 
pracovníkov a podobne. Veľmi cenné sú pre nás 
odovzdané rady, skúsenosti a upozornenia, na čo 
si treba dať pozor, čomu sa vyvarovať a na čo 
treba pri budovaní takéhoto múzea myslieť.  

 Záver z tejto Konferencie jednoznačne 
vyplynul, že takéto Múzeum pre nepočujúcich na 
Slovensku je potrebné vybudovať, pretože by 
bolo prínosom nielen pre našu nepočujúcu 
komunitu, ale hlavne pre počujúcu verejnosť,  
rodičov nepočujúcich detí, ktorí by získali 
informácie a  iný pohľad na posunkový  jazyk, 
históriu, identitu, tradície a kultúru nepočujúcich. 

 V sobotu (23. 9. 2017), ako to už býva 
zvykom, doobeda prebiehali rôzne športové 
súťaže, bowling, poker, šípkový turnaj. No 
musíme skonštatovať, že doba, kedy sa športu 
venovali mladí nepočujúci, sa mení, a stretli sme 
sa žiaľ s klesajúcim záujmom nepočujúcich o 
šport.  

 Popoludní sme po prvýkrát pripravili v 
spolupráci so Spolkom nepočujúcich pedagógov 
(SNEPEDA) aktivity pre deti. Ako vidíte na 
fotografiách, aktivity pripravené pre deti vďaka 
SNEPEDE boli úžasné a deťom sa veľmi páčili..... 
rodičia sa mohli venovať svojim kamarátom a 
chvíľku si urobiť vlastný program bez detí, veď 
bolo o ich detičky výborne postarané.  

 V rámci Slovenského dňa nepočujúcich,  i po 
tejto pozitívnej skúsenosti a po výbornom ohlase 
od nepočujúcich rodičov budeme preto myslieť s 
programom a zábavou  i pre našich najmenších. 
Ešte raz ďakujeme SNEPEDE, menovite Veronike 
Vojtechovskej, Paedr.Romanovi Vojtechovskému 
a Denise Gálovej. Ešte raz vďaka.
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 V sobotu večer sa konal spoločenský večer, 
ktorý bol výnimočný vďaka umeleckému 
hereckému vystúpeniu manželského páru, „The 
Maloes show“. Maloes a José, nepočujúci hereckí 
manželia zo Španielska, sú známi na celom 
svete, najmä na facebooku - svojimi vtipnými 
humornými scénkami, manželskými etudami, 
ktoré majú vtipný, no takmer vždy aj poučný 
charakter. So svojou show vystupujú po celom 
svete, a na Slovensku boli prvýkrát. Tiež sa 
venujú charitatívnej pomoci pre nepočujúce deti 
na celom svete. 

 Ich program počas celého večera bol 
úžasný, vtipný, poučný, s vloženými scénkami, 
ktoré dopĺňali s vtipnými komentármi, zapájali  
nepočujúcich do vystúpenia.... prebiehala  
„rodinná“ perfektná atmosféra s vtipom, 
výbornou náladou. Tombola nesmela chýbať, ani 
tanec, zábava, najviac však bolo sledovať debaty 
nepočujúcich, ktoré nemali konca kraja. 
Charizmatický herecký pár Maloes a José bol 
veľmi prístupný a ochotný sa odfotiť sa s každým 
nepočujúcim. 

 Ďakujeme všetkým organizátorom SDN a 
hlavne nepočujúcim, za skvelú atmosféru, ktorú 
vytvorili počas týchto dvoch dní Slovenského dňa 
nepočujúcich v Trnave. 

Text: J. Cehlárik  Foto: A. Kováč
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 ANEPS v spolupráci CN Poprad, Anna Schlosserová a Motorkári Slovenska v rámci 
oslavy Medzinárodného dňa nepočujúcich pripravili na 16. septembra 2017 v Poprade v 
športovej hale Aréna. Slávnostný večer sa konal v hoteli Satel. 

 Foto: F. Urban

MEDZINÁRODNÝ DEŇ NEPOČUJÚCICH



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         4



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         9

 V termíne 6. – 7. októbra 2017 za uskutočnil tretí tábor Rysy vo Vysokých Tatrách pre 

nepočujúcich, ktorí majú radi šport. Predskokanom výstupu na Rysy 2017 bola prednáška 

pracovníkov záchrannej služby Air transport Europe, venovali sa špeciálne záchrane životov na 

horách, nepočujúci sa dozvedeli zaujímavé informácie o histórii, štruktúre a náplni záchranných 

služieb na Slovensku. Avšak 

n a j d ô l e ž i t e j š í m i b o l i 

informácie pracovníkov ako 

sa majú ľudia správať v 

extrémnych situáciách, 

ktoré ohrozujú ich život. 

Napr. pre nepočujúcich je v 

horách (ale aj kdekoľvek 

inde) veľmi dobrým pomocníkom taká obyčajná píšťalka, alebo aplikácia Horskej záchrannej 

služby, ktorú si môžete bezplatne stiahnuť do telefónu.   

 Tento zaujímavý rozhovor a diskusia sa uskutočnila s MUDr. Ildikó Lichvárovou a MUDr. 

Jánom Kořínkom. 

 V sobotu ráno sa účastníci zobudili do sychravého rána, s mrznúcim dažďom a snehom. 

Preto usporiadatelia z bezpečnostných dôvodov zmenili trasu z Výstupu na Rysy na Výstup pod 

Rysy. Napriek skúpemu počasiu sa o 9:15 vybrala skupina asi päťdesiatich účastníkov v dobrej 

nálade na túru smerom na Rysy - cieľom bolo však Hincovo pleso. Za dobrú náladu sa im v cieli 

odmenilo slniečko a pohľad 

na prekrásnu scenériu hôr. 

Súčasťou výstupu bolo aj 

f o t o g r a f o v a n i e s 

deaflympionikmi roku 2017, 

ktorí boli súčasťou kampane 

"Nejde len o zlato!".  

DEAF RYSY 2017
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 Tretí raz počas svojej histórie vyhlasoval Deaflympijský výbor Slovenska najúspešnejších 

deaflympionikov roku 2017. Popredné miesta obsadili medailisti a účastníci 23. Letnej Deaflympiády. 

Len jediné miesto sa ušlo športovcovi, ktorý nebol na deaflympiáde - David Pristač bol úspešný na 

Majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní nepočujúcich. 

Poradie v kategórii ženy: 

1. Ivana Krištofičová, atletika 

2. Eva Jurková, stolný tenis 

3. Jana Jánošíková, tenis 

Poradie v kategórii muži: 

1. Adrián Babič, cyklistika 

2. Thomas Keinath, stolný tenis 

3. David Pristač, alpské lyžovanie. 

Špeciálnu cenu sme odovzdali trénerovi lyžovania Martinovi Legutkému za dlhoročné zásluhy o 

rozvoj deaflympijského športu. 
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 V nedeľu 8. októbra sa konal pracovný workshop na tému "Quo Vadis posunkový jazyk?" 

Kam sa uberá náš (slovenský), ale aj svetový posunkový jazyk, rozobrali odborníčka Prof. Darina 

Tarcsiová, praktik - tlmočník Milena Fabšičová, nepočujúci Peter Birka a "počujúci laik" Dušan 

Dědeček. 

Prítomní sa zhodli na takýchto záveroch: 

1. Pre zachovanie národnej identity nepočujúcich je potrebné udržať a naďalej rozvíjať slovenský 

posunkový jazyk. 

2. Pre integráciu do medzinárodných štruktúr je veľmi dôležité osvojovať si medzinárodný 

posunkový systém. 

3. Naďalej trpezlivo a húževnato hľadať porozumenie s počujúcimi a majoritnou spoločnosťou. 

4. Obohacovať spoločnosť o svoje zvláštnosti, nehanbiť sa za ne,  a žiadať o porozumenie. 

5. Deaflympijský výbor Slovenska pripraví publikáciu o špecifických športových termínoch v 

posunkovom jazyku. 

Zdroj: Deaflympijský výbor Slovenska  Upravil: M.Hefty   Foto: A. Kováč 
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 O b č i a n s k e z d r u ž e n i e S p o l o k 
nepočujúcich pedagógov v rámci oslavy 
Medzinárodného dňa nepočujúcich pripravil 30. 
septembra v Bratislave v Rodinnom centre 
Prešporkovo pre nepočujúce i počujúce deti a 
ich rodičov IV. Prešporkovský medzinárodný 
deň nepočujúcich. Tento rok niesol tému Slová 
hrou.  

 Našu oslavu sme chceli prepojiť s 
problematikou u nepočujúcich, a to s jazykom, 
v dô s l edku s t ra t y s l u chu , im ťa žko 
spoznávateľným. Chceli sme prostredníctvom 
tvorivých hier, hravou formou a súťaží 
obohacovať ich slovnú zásobu hovoreného 
jazyka, ktorá je u nich, práve kvôli dôsledku 
straty sluchu, často ochudobnená.  

 Na tohtoročnú akciu nás prišlo v hojnom 
počte, a aby nikto neprišiel neskoro, dali sme 
predtým novú výzvu. Kto prvý príde, ten má 
väčšiu možnosť pri výbere knihy. Pre nás je 
vždy kniha základom pri rozvoji čítania s 
porozumením, kladného vzťahu k čítaniu. A 
hľa, každé dieťa sa ponáhľalo, aby si nejakú 
peknú knižku vybralo. 

 Pre deti boli pripravené súťažné úlohy 
rozdelené podľa vekových kategórií 1 – 4, 5 – 7 
a 8 – 10 rokov. Úlohy boli zamerané na rozvoj 
jazykových zručností a rozvoj slovnej zásoby. 
Prichystali sme pre nich aj tvorivé dielne, kde

4. PREŠPORKOVSKÝ MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
NEPOČUJÚCICH
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si mohli novou technikou namaľovať svoje obrazy. Vytvorili aj komiksové bubliny, kde mali napísať 
nejakú výstižnú vetu. Komiksové bubliny sa potom využili aj pri fotení prostredníctvom fotobúdky 
od spoločnosti FunSelfie. Deti ako aj rodičia sa pritom vyšantili, získali hneď nádherné zábavné 
fotky.  
 Nechýbala ani sladká odmena pre všetkých, veľká torta. Keď sme si naplnili brušká, 
nasledovalo vyhodnotenie detí a každé dieťa aj dostalo krásne darčeky.  
 Rodičom neobišla ani slovno-vedomostná súťaž, kde museli všetci svoje mozgové závity spustiť 
na plné obrátky.  
 Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať za finančnú podporu Nadačnému fondu Telekom 
pri Nadácii Pontis, sponzorom Corwin, FunSelfie, Sedita, Martinus, Stonožka, Relax, Biomila, 
RTVS, Drevohranie. Ďakujeme tlmočníkovi Pavlovi Romanovi. Ďakujeme aj dobrovoľníkom pri 
organizovaní tohto podujatia. Menovite Roman Vojtechovský, Denisa Gálová, Ivica Duray Tichá, 
Zoltán Duray, Zuzana Kubíčková a Linda Pašáková-Svoradová. 

Ďakujeme aj Rodinnému centru Prešporkovo za poskytnutie priestoru. Text: 
              

Text: V. Vojtechovská Foto: Snepeda
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 Dňa 28.9.2017 Nadácia Pontis a Nadačný fond Slovak Telekom sa pokrstili unikátnu 
knihu, ktorá je na Slovensku jediná svojho druhu za posledných 10 rokov. Spája odborný pohľad 
pedagógov či lekárov a reálne skúsenosti rodín s dieťaťom s poruchou sluchu. Autorky - Silvia 
Hovorková, Martina Rzymanová a Darina Tarcsiová na nej pracovali viac ako 2 roky. Knihu 
slávnostne pokrstil známy moderátor Peter Pinďo Lengyel. Sám vychováva synčeka s viacerými 
postihnutiami, medzi ktorými je i porucha sluchu. Krstil pomocou vibrácií, ktoré vydáva hudobný 
nástroj s názvom kalimba. Práve aj vďaka vibráciám dokážu nepočujúci vnímať svet.   

 Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, až 90 % z nich počujúcim 
rodičom. Tí sa na novú situáciu často nevedia pripraviť a  ostávajú zaskočení. Prvé mesiace sú 
pritom pre vývoj dieťatka mimoriadne dôležité. Preto na Slovensku vznikla unikátna dvojdielna 
kniha s názvom Máme dieťa s poruchou sluchu. Rodičom zásadne pomôže nielen s prvými krokmi, 
ale aj s množstvom ďalších otázok, ktoré ich sprevádzajú v prvých rokoch dieťatka. Jej unikátnosť 
spočíva najmä v tom, že spája odborný pohľad pedagógov či lekárov a reálne skúsenosti rodín s 
dieťaťom s poruchou sluchu. Publikácie vznikli vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri 
Nadácií Pontis.  

 Kniha obsahuje najmä praktické informácie 

 Publikáciu zostavili 3 autorky, ktoré v nej zúročili dlhoročné skúsenosti z ich odbornej a 
teoretickej praxe, ako aj z programu Mobilný pedagóg. Silvia Hovorková, Martina Rzymanová a 
Darina Tarcsiová na nej pracovali viac ako 2 roky. „Na Slovensku chýbala publikácia so zameraním 
na raný vek, ktorá by odpovedala na otázky rodičov, napríklad na koho sa obrátiť, ako 
nakontaktovať iné rodiny s podobným osudom či odborníkov,“ vysvetľuje Darina Tarcsiová, jedna z 
autoriek. „V knižke sú hlavne informácie praktického charakteru. Rodičia sa dozvedia, ako rozvíjať 
komunikáciu s dieťaťom, ako rozvíjať jeho sluchové, rozumové schopnosti, či ako celkovo 
podporovať jeho vývin. Obsahuje aj kapitoly, v ktorých píšeme o rôznych možnostiach vzdelávania 
detí s poruchou sluchu,“ dodáva ďalšia autorka, Silvia Hovorková. „Do knihy sme vyberali oblasti, o 
ktorých sa priamo s rodičmi počas poradenských stretnutí rozprávame. Čitatelia v nich nájdu aj 
konkrétne rady, ktoré dávajú rodičia rodičom,“ dopĺňa Martina Rzymanová. 

KRST KNIHY MÁME DIEŤA S PORUCHOU 
SLUCHU
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Knižku si môžete bezplatne stiahnuť na:  

http://www.nadaciapontis.sk/data/files/Mame_dieta_s_poruchou_sluchu_VNUTRO_TLAC.pdf 

Na aké otázky odpovedá kniha: 

- Ako sa rodičia vyrovnávajú s diagnózou? 

- Čo môžu urobiť, aby minimalizovali dôsledky poruchy 
sluchu? 

- Čo môžu urobiť, aby ich dieťatko vedelo, že sa mu snažia 
porozumieť? 

- Prečo čítať s dieťatkom s poruchou sluchu? 

- Ako vidia výchovu ľudia s poruchou sluchu? 

- Ako začať so sluchovou a rečovou výchovou? 

- Posunkovať alebo neposunkovať?  

Knihu si v tlačenej verzii môžete objednať na stránke DobraKrajina.sk pod projektom „Máme dieťa 
s poruchou sluchu“ za odporúčaný príspevok 15 €. Výťažok poputuje na podporu občianskeho 
združenia OZ Nepočujúcedieťa.sk, ktoré sa venuje rodinám s deťmi s poruchami sluchu. 

Text: Nadácia Pontis    Foto: A. Kováč
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 21. - 22. septembra 2017 sa v Bratislave 
uskutočnil tréning prekladu Bibl ie do 
posunkového jazyka. Pripravila ho Slovenská 
biblická spoločnosť v spolupráci s ďalšími 
partnermi. Jeho cieľom bolo predstaviť 
štandardy prekladu Biblie do posunkového 
jazyka a podeliť sa o skúsenosti z iných krajín.   

 V úvode tréningu vysvetlili nepočujúci členi 
slovenského prekladateľského tímu zahraničným 
lektorom kultúrnu a jazykovú situáciu nepočujúcich 
na Slovensku. Steve Parkurst z organizácie SIL 
International potom hovoril o troch základných 
pilieroch dobrého prekladu – o jeho presnosti, 
prirodzenosti a zrozumiteľnosti. Rozobral tiež 
postupne jednotlivé kroky, ktoré sú nevyhnutné pri 
preklade Biblie.  

 Zahraniční lektori Steve Parkhurst a Harry 
Harm sa podelili o skúsenosti z testovania prekladu 
v komunitách nepočujúcich v Španielsku, Mexiku, 
Tanzánii, Kórei, Rumunsku a iných štátoch. Posledná 
časť tréningu bola venovaná praktickému prekladu 
pasáže o uzdravení slepca pri Jerichu z Evanjelia 
podľa Lukáša (Lk 18:35-43).  

 Tréning bol súčasťou projektu „Božie slovo pre 
slovenských nepočujúcich“. V roku 2017 vďaka 
nemu vznikne preklad prvých 5 príbehov z Nového 
zákona vo forme videonahrávok, ktoré budú 
zverejnené na internete. V ďalších rokov plánuje 
S lovenská b ib l ická spoločnos ť so svoj imi 
spolupracovníkmi pokračovať na preklade celého 
evanjelia. Výsledkom bude séria videonahrávok, 
ktoré budú voľne dostupné online alebo ako mobilná 
aplikácia. 

Text: K. Bošková     
Foto: Slovenská biblická spoločnosť

BIBLIA V POSUNKOVOM JAZYKU
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 V n a š e j š k o l e s m e o s l a v o v a l i 
Medzinárodný deň nepočujúcich. Bol to 
Jedinečný deň na Drotárskej. 

Pozvanie prijali známe osobnosti – nepočujúci 
aj počujúci, ktorí majú zaujímavý život a 
zaujímavú prácu. Všetci porozprávali svoj 
životný príbeh. Porozprávali o svojej práci, aj 
to, ako sa im žije so sluchovým postihom 
alebo so sluchovo postihnutými. 
Veľmi zaujímavé bolo rozprávanie každého 
hosťa. Pani profesorka Darina Tarcsiová 
rozprávala o svojej práci na vysokej škole. 
Dana Kleinert dlhé roky spolupracuje s 
nepočujúcou pani Ankou Benčovou – veľmi 
š ikovnou krajč írkou. Iris Domancovú 
poznáme ako moderátorku Televízneho klubu 
nepočujúcich, ale ona pracuje aj v Štátnom 
p e d a g o g i c k o m ú s t a v e . V e r o n i k a 
Vojtechovská ukázala, ako sa pripravujú 
Správy v slovenskom posunkovom jazyku. 
Prišli medzi nás aj herci: nepočujúci z divadla 
Tiché iskry – Zuzana Knapová Daubnerová 
a Michal Hefty a počujúca herečka Elena 
Podzámska . V t i pné a pou čné bo l o 
vystúpenie tlmočníčky Ľubice Šarinovej. 
Veľmi zaujímavé bolo aj rozprávanie poslanca 
Juraja Drobu a aj Jožka Psotu. 
Besedu sme zakončili úžasným hudobným 
vystúpením Lucie Lužinskej a Borisa 
Čellára. Spolu sme cítili hudbu všetkými 
zmyslami, nielen sluchom. 
S l ávnos tný obed uk rýva l a j s l adké 
prekvapenie – jahodovú tortu od našej milej 
tety Magdušky. Torta bola jedinečná, ako celý 
deň. 

JEDINEČNÝ DEŇ
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Kým si malé deti nechali pomaľovať tváričky, veľkí debatovali s profesionálnym fotografom 
Adamom Kováčom o jeho knihách. Potom si zatancovali s lektorom salsy Ayom Krížikom, 
profesionálne zatrénovali florbal s Ferom Bikárom. Malé deti si zahrali divadlo s tetou Ivicou 
Tichou, vytvorili zaujímavé dielka: vlastný návrh načúvatka a model rúk, ktorý všetkým 
prezradil, že sa máme všetci radi. 
 Poobede na nás čakal psí parkúr, dva koníky a nafukovací skákací hrad. Na pamiatku si 
každý vytvoril vlastné umelecké dielo – fixou na tričko.  
Za realizovanie tohto nádherného dňa ďakujeme Nadácii ZSE a ďalším dobrým ľudom. 

Text: S. Neuvirthová    Foto: ZŠi Drotárska a Tatiana Svrčková 

Zdroj: http://zsidrotarska.sk/clanok.php?id=264&album=1507059843&rok=2017  

http://zsidrotarska.sk/clanok.php?id=264&album=1507059843&rok=2017
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 Vodiči so sluchovým postihnutím môžu vďaka aplikácii Uber získať 

dôstojný doplňujúci príjem. 

Pri príležitosti nedávneho Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa spoločnosť Uber spojila s 

OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich a spoločne vytvorili unikátny projekt 

Beethoven. Ten ponúka sluchovo postihnutým vodičom možnosť privyrobiť si. Vďaka moderným 

technológiám, ktoré aplikácia Uber reprezentuje,  majú aj sluchovo znevýhodnení ľudia 

možnosť stať sa vodičmi na platforme Uber, čím získajú nielen novú možnosť integrácie do 

spoločnosti, ale aj flexibilnú pracovnú príležitosť. 

 Uber s podporou občianskeho združenia OZ Myslím prináša ľuďom so sluchovým 

postihnutím možnosť stať sa vodičom cez aplikáciu Uber. Nepočujúci môžu rýchlo a efektívne 

komunikovať s cestujúcimi pomocou vizuálnych upozornení či chatu. 

 „Vod i č i p ou ž í v a j ú c i 

aplikáciu Uber ju flexibilne a 

j e d n o d u c h o v y u ž í v a j ú 

spravidla len niekoľko hodín 

týždenne, a to ako doplnok k 

ich existujúcemu príjmu. 

Medzi vodičmi sa nájdu 

napríklad matky na materskej 

dovolenke či študenti. Boli by 

sme veľmi radi, keby sa aj 

ľ u d i a s o s l u c h o v ým 

postihnutím dozvedeli o tejto 

možnosti privyrobenia si,” hovorí Tomáš Peťovský, generálny riaditeľ Uber Slovensko a Česká 

republika. 

 Vďaka novej iniciatíve Beethoven Uber verí, že sa mu podarí za volant prilákať aj podobne 

zdravotne znevýhodnených, nakoľko situácia sa na pracovnom trhu pre ľudí so zdravotným 

postihnutím stále nevyvíja veľmi priaznivo. Uber sa tak v spolupráci s OZ Myslím snaží 

nepriaznivé štatistiky zmeniť a poskytnúť prácu aj ľuďom, ktorí majú na trhu práce menej 

výhodnú pozíciu. 

UBER DÁVA PRÍLEŽITOSŤ NEPOČUJÚCIM. 

SKVELÝ KROK POSKYTUJE SLUCHOVO 

POSTIHNUTÝM DÔSTOJNÝ ZDROJ PRÍJMU
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 „Veľmi radi sme prijali túto ponuku na spoluprácu. Na Slovensku má veľa nepočujúcich v 

aktívnom veku problém uplatniť sa na pracovnom trhu a nájsť si dôstojný zdroj príjmu. 

Stretávame sa s tým denno-denne,” hovorí Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím. Ako dodáva, 

nepočujúci patria k najbezpečnejším vodičom na cestách. Sú totiž stopercentne koncentrovaní 

na vedenie vozidla a podľa štatistík majú nízky počet nehôd. Ako ďalej vysvetľuje, je to preto, že 

nepočujúci žijú od malička vo vizuálnom svete a majú tak širšie vizuálne vnímanie než bežní 

ľudia. „Pri šoférovaní sa vedia veľmi dobre orientovať napríklad sledovaním spätného zrkadla, 

keď prichádza sanitka, či hasiči,” uzatvára M. Hefty. 

 Sluchové postihnutie so sebou prináša množstvo špecifík v samotnej komunikácii, preto 

medzi funkcie aplikácie Uber patrí: 

• vizuálne upozornenie novej objednávky 

• možnosť chatu medzi cestujúcim a nepočujúcim vodičom priamo v aplikácii 

• automatické upozornenia užívateľa o jazde s nepočujúcim vodičom ešte pred jej začatím 

Všetky informácie ako sa stať vodičom nájdu záujemcovia na https://www.uber.com/sk/drive/. 

Komunikácia prebieha elektronicky, a preto je bezproblémová. 

Zdroj:www.refresher.sk
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 Aplikácia Uber dáva možnosť nepočujúcim vodičom stať sa jej 
plnohodnotnou súčasťou. 
Vďaka moderným technológiám majú aj sluchovo znevýhodnení ľudia možnosť stať sa 
vodičmi vďaka aplikácii Uber, čím získajú nielen novú možnosť integrácie do spoločnosti, ale aj 
flexibilnú pracovnú príležitosť. Mnohí z vás už určite počuli o tom, že revolučná dopravná služba 
fungujúca cez aplikáciu ponúka nepočujúcim možnosť stať sa jedným z vodičov a to bez 
akéhokoľvek znevýhodňovania.  

Keďže by sme radi túto myšlienku šírili ďalej, rozhodli sme sa osloviť jedného z vodičov, ktorý 
nám veľmi ochotne odpovedal na otázky týkajúce sa jeho práce. Dozvieš sa, čo všetko je 
potrebné absolvovať aj to, ako ľudia nepočujúcich šoférov vnímajú. V konečnom dôsledku bude 
pre mnohých inšpiráciou a snáď aj motiváciou. Tak teda poďme na to.  

Ahoj, Patrik. Na úvod nám prosím prezraď, niečo viac o sebe. 
Ahoj, moje meno je Patrik, som rodený Bratislavčan a od narodenia som nepočujúci. Medzi moje 
záľuby patrí hlavne šoférovanie, spoznávanie ľudí a sveta a tiež šport. 

Ako si sa o aplikácii Uber dozvedel? 
Bol som vonku s kamarátom a ten mi spomenul spoločnosť Uber, kde si vodič dokáže 
jednoducho a flexibilne privyrobiť a získať tak extra príjem navyše. Hneď som si doma 
preštudoval webovú stránku Uberu a začal som si vybavovať všetky doklady, ktoré Uber 
vyžaduje. Nakoniec sa mi podarilo do aplikácie zaregistrovať a začal som jazdiť. 

Príchod tejto aplikácie mnohí označujú za revolúciu v doprave. Vnímaš to tak aj ty? 
Áno, určite s tým môžem jedine súhlasiť. Aplikácia Uber je veľmi jednoduchá a bezpečná pre obe 

NEPOČUJÚCI BRATISLAVČAN PATRIK: NA 

UBERI VIDÍM VEĽKÉ VÝHODY A TIEŽ DOBRÉ 

PODMIENKY PRE VODIČOV (ROZHOVOR)
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strany, cestujúci si objedná odvoz kliknutím v telefóne a následne je spárovaný s najbližším 
vozidlom, čo je naozaj efektívne. Uber je tiež skvelá možnosť pre vodiča, ktorý si týmto 
spôsobom dokáže privyrobiť a sám si určuje, kedy sa do aplikácie zapne. 

Prečo si sa ty osobne rozhodol jazdiť a čo ti to prináša? 
Od detstva milujem autá a veľmi ma baví šoférovanie. Na Uberi vidím veľké výhody a tiež dobré 
podmienky pre vodičov, napr. odo mňa nevyžadujú telefonovanie. Pri šoférovaní veľmi rád 
spoznávam ľudí (cestujúcich) a neustále tak získavam nové skúsenosti. Taktiež sa vďaka tejto 
aplikácii dostávam na také ulice a miesta, kde som ešte nikdy nebol a pritom žijem v Bratislave 
od narodenia. Aj to sú dôvody, prečo som spoločnosti Uber za takúto možnosť a príležitosť pre 
nepočujúcich veľmi vďačný. 

Samotné rozhodnutie spoločnosti Uber dať možnosť dodatočného príjmu aj ľuďom so 
sluchovým postihnutím je nám všetkým veľmi sympatické a určite ho berieme 
všetkými desiatimi. Ak by bolo podobných iniciatív viac, pomohlo by to komunite 
nepočujúcich? 
Áno, určite by to pomohlo, pretože veľa nepočujúcich má, bohužiaľ, problém uplatniť sa na 
pracovnom trhu a nájsť si dôstojný zdroj príjmu. Ak by bolo podobných možností viac, určite by 
to bola obrovská pomoc nielen s ohľadom na získanie dodatočného príjmu pre nepočujúcich, ale 
tiež by to prispelo k lepšiemu prepojeniu sveta nepočujúcich a počujúcich. 

Sú podľa teba Slováci, resp. Česi tolerantní voči nepočujúcim vodičom? 
Je to veľmi individuálne, občas sa stane, že nastúpi menej príjemný človek, väčšinou sú však 
sympatickí. Niektorí cestujúci boli prekvapení, že po nich prišiel nepočujúci vodič a mali strach, či 
budem šoférovať v poriadku, nepočujúci pritom patria k najbezpečnejším vodičom na cestách. 
Niektorí ľudia si neuvedomujú, že sme rovnakí ako bežní ľudia okrem toho, že nepočujeme. Vo 
všeobecnosti sa však vždy viem cestujúcim prispôsobiť a rešpektujem ich. 

Máš nejaký nezabudnuteľný či už vtipný alebo bizarný zážitok s Uberom počas tvojich 
jázd? 
Doteraz mám len samé príjemné skúsenosti. Mám napríklad zážitok, keď mi jedna cestujúca 
doniesla do auta psíka, ktorý bol veľmi zlatý, chvíľu som sa s ním zahral a potom som ho 
odovzdal jej synovi. Celé to bolo veľmi milé a príjemné. 

Zvyknú cestujúci využívať možnosť komunikácie prostredníctvom chatu? 
Je to rôzne, niekedy sa mi stáva, že po príchode na miesto čakám na cestujúceho, vtedy 
zvyknem využiť chat v aplikácii Uber. Existuje tam aj možnosť zavolať, tú však nevyužívam. 
Stalo sa mi však aj to, že sa mi s cestujúcim cez chat nepodarilo spojiť. 

Z tvojej pozície určite môžeš motivovať ostatných nepočujúcich záujemcov, ktorí majú 
možno strach začať, takže na záver ešte priestor pre teba. 
Je skvelé, že vďaka moderným technológiám, ktoré aplikácia Uber reprezentuje, majú aj 
nepočujúci takúto možnosť privyrobiť si. Je len potrebné nabrať na začiatku odvahu, vedieť 
dobre šoférovať, slušne sa správať a nemať strach. Ak splníte všetky požiadavky, nie je žiaden 
problém stať sa vodičom cez Uber a celý proces registrácie do aplikácie je veľmi jednoduchý a 
bezproblémový. Zo začiatku to nebolo úplne ľahké, ale postupne som získal dobrý prehľad o 
meste a dnes sa už orientujem bez problémov. Túto možnosť odporúčam všetkým, ktorí splnia 
podmienky, majú auto, voľný čas, potrebujú si privyrobiť alebo chcú spoznávať nových ľudí :). 

Zdroj: www.refresher.sk, uber.com
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DOKRÚTKY S HVIEZDAMI Z LET´S DANCE 2017
 Niekoľko dní predtým, kedy malo dôjsť ku dňu, ktorý mal byť pre našich žiakov so 
sluchovým postihnutím veľmi významným, sa vedeniu školy priamo ozvala pani Tatiana 
Švrčková zo Slovak Telekom a.s. s ponukou zúčastniť sa na dokrútkach s niektorými z hviezd 
z Let´s Dance. Vedenie ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej 
ceste v Bratislave jej výzvu prijalo s neskrývaným nadšením. 

 22.september 2017 bol práve pre našich vybraných žiakov tým veľkým dňom. Bol dňom, 
kedy mali možnosť stretnúť sa osobne s niektorými z obľúbených hviezd, ktoré poznáme z 
nedeľných živých vysielaní, riadené štábom TV Markíza. 

 Ráno pred školou nás čakali dva taxíky, ktoré nám zabezpečila produkcia z TV Markíza a 
odviezli nás rovno na miesto, kde sa pravidelne nakrúca tá populárna tanečná súťaž. Kým sme 
sa so žiakmi prechádzali spomedzi „súkromných mini kabínkach“, ako na prvú z hviezdnych 
osobností sme narazili na sympatickú a energickú komičku Evelyn Kramerovú, ktorá mala k 
nám, k celkom obyčajným a neznámym ľudom, prirodzene veľmi blízko. A navyše sa nebála s 
niektorými z nás komunikovať cez posunky, ktoré narýchlo sem-tam od nás všetkých pochytila. 
Akoby svoj otvorený a ústretový vzťah k nepočujúcim mala už v krvi. Dokonca dokázala 
trpezlivo načúvať a porozumieť aj niektorým z našich žiakov, u ktorých hovorená slovenčina 
znie často dosť nezrozumiteľne. V priebehu našej návštevy nám bola plne k dispozícii, nakoľko 
sme mali pocit, že z jej strany nešlo o akúsi povinnosť vyplývajúcu z nariadenia televízie, ale o 
jej absolútne prirodzený a svojvoľný záujem o problematiku Nepočujúcich. Pýtala sa nás na 
všetko, čo ju v danom momente prirodzene napadlo. Dá sa povedať, že bola jednou z pár osôb, 
ktorá na mieste lámala ľady, pričom úspešne búrala komunikačné bariéry medzi počujúcimi a 
nepočujúcimi. 
  
 V ďalšej časti programu nás jej tanečný kolega Lukáš Hojdan učil základné tanečné 
kroky. Po prebraní jednotlivých tanečných krokov nasledovala porotná činnosť, kde žiaci mali 
možnosť byť v pozícii poroty a hodnotiť výsledky niektorých z hviezdnych tanečných párov, 
medzi ktoré nechýbali riaditeľka Miss Universe SR Silvia Lakatošová, tenistka Daniela 
Hantuchová a speváčka Emma Drobná. Sluchovo postihnutí žiaci sa snažili pod vedením 
pedagógov, ktorí majú s konštruktívnou kritikou isté skúseností, hodnotiť ich tanečné výsledky 
čo najobjektívnejšie. Po činnosti poroty sa prešlo k autogramiáde. Od hviezd získali nielen 
vytúžené podpisy, ale aj vrúcne objatia. 
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 V záverečnej časti vedenie TV Markíza vyzvalo jedného z počujúcich pedagógov, ktorým 
bola zástupkyňa vyššie menovanej školy, Silvia Neuvirthová, aby sa verejnou cestou stručne 
podelila o svoje dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi so sluchovým postihnutím. 

 Nielen žiaci, ale aj pedagogický dozor v zložení jedného počujúceho a dvoch nepočujúcich 
pedagógov, mali z tejto účasti veľmi príjemný zážitok. Veríme, že tieto zážitky s nami zdieľajú 
aj hviezdy, ktoré mohli byť vo svojom kratučkom čase súčasťou toho, ako znie náš tichý svet. 
Za tento krásny zážitok v rámci Medzinárodného týždňa Nepočujúcich ďakujeme pani Tatiane 
Švrčkovej zo Slovak Telekom, a. s., bez ktorej by sme nemali šancu byť súčasťou podobných 
zážitkov ako boli dokrútky po boku hviezd z jednej z najkomerčnejších súťaží Let´s Dance 
2017. 

Text: Z. Knapová Daubnerová  a 
I. Duray Tichá      

Foto: I. Duray Tichá
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 V r á m c i 
programu ERASMUS + 
vznikol ďalší program 
Listen to the silence 
I. v ktorom mali účasť 
t r i š t á t y : M a l t a , 
N e m e c k o , Č e s k o . 
Z a o b e r a l s a 
prob lemat ikou ako 
počujúci komunikujú s 
nepočujúcimi. V jeho 
rozšírenej verzii Listen 
to the silence II. sa 
zapojilo aj Slovensko, 
kde som mala možnosť zúčastniť sa aj ja. 

 Dňa 26. 9. 2017 
v noci sme cestovali 
letecky z Viedne do 
Malty. Ráno po prílete 
n a M a l t u s m e s a 
autobusom premiestnili 
do Bikikary. Prvý a 
druhý deň pobytu bol 
v e n o v a n ý 
z o z n a m o v a n i u s a 
medzi nepočujúcimi a 
počujúcimi. Potom nás 
organizátor oboznámil 
s programom a rozdelil 

nás do štyroch farebných skupín na: „červenú, žltú, zelenú a modrú“. Večer sme si písali a 
rozprávali sa o strachu v komunikácii počujúcich s nepočujúcimi a o očakávaniach pri 
komunikácii počujúcich s 
nepočujúcimi. Tretí 
deň bol veľmi náročný 
na dorozumenie sa, ale 
pomocou tlmočníka sa 
t o d a l o z v l á d n u ť . 
Našou úlohou bolo 
vybra ť s i a zahra ť  
ne jakú rozp rávku . 
Naša červená skupina 
si vybrala rozprávku 
T r i p r a s i a t k a . 
Poobede nasledovala 
d i s k u s i a o 

LISTEN TO THE SILENCE II. - POČÚVAJ TICHO
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predvedených rozprávkach. Štvrtý deň po 
pohybových aktivitách nasledoval workshop. Každý 
štát si na  večernú kultúru pripravil napr. tradičné 
jedlo, za ktorým nasledovala prezentácia každého 
zúčastneného štátu. Piaty deň bol venovaný výletu 
do Medine a návšteve kultúrnych pamiatok a 
nakrúcaniu videí o prezentovaných rozprávkach. 
Neskôr sme si šli zaplávať do Valley. Šiesty deň sme 
pracovali na úprave a zostrihaní natočených videí a 
siedmy deň bola ich prezentácia a hodnotenie. Naša 
červená skupina obsadila krásne druhé miesto. Večer 
sme sa rozlúčili a na ôsmy deň ráno sme odchádzali 
domov. Boli to úžasné dni, kde som toho veľa zažila. 
Tento mimoškolský projekt ma oslovil najmä tým, že 
sa tu počujúci snažili začleniť medzi nepočujúcich 
posunkovou komunikáciou, čo mi pri školskom 
projekte chýbalo. Dúfam že náš školský projekt bude 
zameraný aj na prehĺbenie komunikácie počujúcich s 
nepočujúcimi pomocou posunkov, pretože si myslím, 
že je to dôležitý krok pri komunikácii a porozumení. 
Na chvíle na Malte nikdy nezabudnem, bola som tam 
veľmi šťastná. 

Text a Foto: A. Vavreková  
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IMATRIKULÁCIA V ARMÁDNOM ŠTÝLE

 Imatrikulácia sa konala 20. 9. 2017 v 
stredu na chlapčenskom internáte pri SOŠ 
pre ŽSP na Koceľovej ul.26 v Bratislave. 
Bolo to veľmi nebezpečné, lebo sme ako 
maturant i preobl iekal i do vojenských 
kostýmov tak, ako sme si predstavovali a bola 
sranda. Na internáte sme práve nemali dosť 
prvákov, ale sme našťastie mali o zábavu 
dobre postarané. Prváci museli byť zavretí v 
jednej miestnosti, aby nevideli čo sa tam deje, 
lebo by už nebolo pre nich prekvapenie. Ako 
generál vojakov som bola ja a ostatní 
spolužiaci boli vojaci. Museli sme sa zahrať na 
prísnych vojakov. Môj spolužiak ako vojak aj 
ako čašník podával každému prvákovi ako 
prípitok neidentifikovateľný mok k vstupu na 
Koceľovu. Potom nasledoval 3x brušáky, 3x 
drepy a 3x kliky. A na záver sa vždy musí 
vytvoriť spoločná fotka prvák a vojaci. Túto 
fotku musíme mať na pamiatku a o štyri roky 
neskôr, nech majú na čo spomínať. Prvákom 
sme oznámili zo srandy, že spoločnú fotku si 
schováme, pre prípad, že by niečo zle vyviedli, 
tak podľa fotky po ňom budeme pátrať, 
pr ípadne vyšetrovať . . .Po imatr ikuláci i 
nasledovalo sólové vystúpenie žiaka Petra Vala 
na gitare a po ňom nasledovali zábavné 
súťaže. Teraz nám držte palce, aby sme zvládli 
stužkovú slávnosť (10. 11. 2017), aj písomné 
a ústne maturity. Ďakujeme :) 

Text: D. Zbrehová a Foto: J. Rigo

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo 
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera 
ea plus hinc.
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NOVELIZOVALI ZÁKON O POSUNKOVEJ REČI 

NEPOČUJÚCICH OSÔB
Novelu zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb (149/1995 Z. z.) schválili poslanci NR SR dňa 
16. mája 2017 a je platná od 1. septembra 2017. Hlavnou pointou obmeny zákona boli formy 
posunkovej komunikácie (§ 3).  

Predpokladáme, že prevažná väčšina 
občanov viac-menej považovala aj považuje 
posunkovú reč za nehovorenú varietu 
hovoreného jazyka, v našom ponímaní 
slovenského jazyka. Môžeme konštatovať, 
že je to jej mylná predstava. 

Podľa § 3 sú vložené tieto nové odseky: 

(1) Posunková reč je konkrétna realizácia 
systému posunkového jazyka. 

(2) Komunikačnou formou nepočujúcich 
osôb používanou v Slovenskej republike je 
slovenský posunkový jazyk. 

(3) S lovenský posunkový jazyk je 
prirodzený jazyk komunity nepočujúcich 
osôb, ktorý je tvorený špecif ickými 
vizuálno-pohybovými prostriedkami, medzi 
ktoré patrí tvar rúk, ich pozícia a pohyb, mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu. Slovenský 
posunkový jazyk má základné vlastnosti jazyka, je verbálny nezvukový jazykový systém s vlastnou 
gramatikou a inventárom posunkov. Jednotkou slovenského posunkového jazyka je posunok. 

(4) Komunikačnou formou nepočujúcich s počujúcimi, neovládajúcimi slovenský posunkový jazyk, je 
posunkovaná slovenčina. 

(5) Posunkovaná slovenčina je forma komunikácie používajúca gramatiku a slová zo slovenského jazyka, 
posunky zo slovenského posunkového jazyka a umelo vytvorené posunky. Tieto prvky sa používajú súčasne, 
bez hlasu alebo s hlasom.  

Plnohodnotný komunikačný systém 
Radi by sme osvetlili prvý hore uvedený bod. Posunkový jazyk je plnohodnotný komunikačný systém, ktorý 
používa komunita, spoločnosť nepočujúcich. Nesie všetky vlastnosti prirodzeného jazyka. Prirodzený jazyk 
môžeme chápať ako jazyk, ktorý vznikol prirodzeným historickým vývojom a používa ho v bežnej komunikácii 
skupina ľudí. 

Posunkový jazyk (ďalej len PJ) každého národa má svoju vlastnú slovnú (posunkovú) zásobu a gramatiku, 
čiže svoj vlastný systém určitých jednotiek a pravidiel ich spájania. Potom posunková reč je realizácia tohto 
systému v konkrétnych individuálnych prejavoch, čiže konkrétna správa, ktorú vysloví hovoriaci na základe 
svojej znalosti jazyka. 

Samostatný vývoj 
K druhému bodu. PJ nie je nijako odvodený z hovoreného jazyka (ďalej len HJ). Rovnako ako HJ aj PJ sa 
samostatne vyvíjal na rôznych miestach našej Zeme, teda nie je medzinárodný. 

Slovenský posunkový jazyk má rozhodne bližšie k ostatným PJ než k slovenskému jazyku (ďalej len SJ). 
Všetky PJ totiž patria do jednej skupiny jazykov a sú si svojou štruktúrou veľmi podobné - majú podobnú 
gramatiku, ale majú však rozdielnu posunkovú zásobu - posunky rôznych PJ sa od seba viac-menej líšia. 

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo 
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera 
ea plus hinc.
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Každý národný PJ má svoje označenie, napr. český znakový jazyk - ČZJ, americký PJ - ASL (American Sign 
Language), britský PJ - BSL (British Sign Language), austrálsky PJ - AUSLAN (Australian Sign Language). 
Spoločnosť nepočujúcich na Slovensku používa svoj slovenský posunkový jazyk, so skratkou SPJ. 

Modalita jazyka 
K tretiemu bodu. Aj keď oba jazyky, HJ i PJ, sú prirodzenými jazykmi, medzi nimi sú však rozdieli v 
niekoľkých hľadiskách. Jedno z nich je modalita jazyka. 

HJ, v našom prípade SJ, je audio-orálnym jazykom, to znamená, že ho počuť (vníma sa sluchom) a hovorí sa 
(produkuje sa hovoridlami). 

PJ, v našom prípade slovenský posunkový jazyk (ďalej len SPJ), je vizuálno-motorickým jazykom, to 
znamená, že ho vidíme (vníma sa zrakom) a posunkuje sa (produkuje sa rukami, hlavou a hornou časťou 
trupu v tzv. posunkovom priestore, ktorý je zhruba vymedzený: a) vertikálne: mierne nad temenom hlavy a 
tesne pod pásom, b) horizontálne odzadu dopredu: rovinou hrude a dosahom predpažených rúk pred telom, 
c) horizontálne sprava doľava: dosahom pravého a ľavého predklaktia prepažených rúk). 

Jednotkou PJ je posunok, nie znak, ktorý v užšom ponímaní patrí českému výrazu. Posunok ako najmenšia 
jednotka PJ, ktorá nesie význam, má dve zložky: manuálnu zložku a nemanuálnu zložku. 

Z manuálnej zložky, ktorá sa produkuje rukami, sa delí na ďalšie tzv. komponenty. Medzi nimi patria: a) tvar 
ruky/rúk - ako vyzerá ich forma pri produkcii napr. zovretá päsť, zovretá päsť s vystrčeným ukazovákom ap., 
b) pozícia ruky/rúk - na ktorej pozícii sa nachádzajú ruky v posunkovom priestore, napr. pred telom, na hrudi 
ap., c) pohyb ruky/rúk - ako sa prejavuje pohyb rúk v posunkovom priestore, napr. opakovaný kruhový 
pohyb, poloblúkovitý pohyb ap. 

Súčasne s manuálnou zložkou sa realizuje aj nemanuálna zložka, ktorú nie je možné vylúčiť. Práve 
nemanuálna zložka je nesená mimikou, pozíciou a pohybom hlavy a hornej časti trupu. 

Posunky sú slová 
Je treba zdôrazniť, že pojem verbus znamená slovo, čiže posunky sú slová. PJ sa komunikuje verbálne, ale sa 
pri ňom nepoužíva hlas (výnimkou sú tlmené zvuky a pazvuky), čiže je nezvukový (nonvokálny). Osoba, 
ktorá komunikuje HJ, používa aj neverbálne prostriedky. Analogicky u nepočujúceho používateľa PJ je bádať 
prejav neverbálnych prostriedkov. 

Osoba, ktorá komunikuje PJ, je prakticky nemožné využívať súčasne aj hlas, keďže má svoje tvaroslovie, 
skladbu viet a niektoré iné výrazové prostriedky oproti SJ. Inak by bol prejav používateľa PJ pre osobu 
nepoužívajúcu PJ až nezrozumiteľným jazykom. 

PJ je plnohodnotný dorozumievací prostriedok, porovnateľný s HJ, nie je nijako menejcenný a má 
porovnateľné vyjadrovacie schopnosti ako HJ, hoci sa od nich líšia modalitou. 

Vlastnosti, ktoré charakterizujú prirodzené jazyky by sme mohli rozobrať podrobnejšie, ale pre tento 
príspevok môžeme len vymenovať základné vlastnosti prirodzeného jazyka, medzi ktoré patria: dvojité 
členenie (dvojitá artikulácia), historickosť (historický rozmer), produktívnosť, svojbytnosť, systémovosť a 
znakovosť. 

Vlastná gramatika aj inventár posunkov 
SPJ je jazyk s vlastnou gramatikou a inventárom posunkov. O vlastnej posunkovej zásobe môžeme bližšie 
osvetliť tromi príkladmi: 

(1) V slovníku SJ heslo navštíviť môžeme chápať ako navštíviť niekoho aj niečo. Z pohľadu spoločenstva 
slovenských nepočujúcich sa výraz navštíviť používa výlučne pri význame navštíviť niekoho. Zo slovenského 
výrazu navštíviť niečo sa v SPJ používajú iné jazykové prostriedky podľa významového kontextu, napr. 
PREHLIADAŤ, BOL (byť) ap. 

(2) Ďalšie slovníkové heslo priateľ môžeme chápať ako (a) človeka, s ktorým nás spája vzájomná dôvera, 
náklonnosť, (b) človeka zaujímajúceho sa o niečo, priaznivo nakloneného niečomu, priaznivca. Heslo priateľ 
sa niekedy ľudovo (novšie) označuje aj človek, s ktorým má niekto romantický vzťah, jeho (súčasný) životný 
partner. Komunita slovenských nepočujúcich vníma výraz priateľ len ako človeka, s ktorým má niekto 
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romantický, viac intímnejší vzťah, jeho súčasný životný partner. Na ten prvý význam hesla priateľ 
používatelia SPJ používajú ekvivalent KAMARÁT a na druhý význam hesla používajú ekvivalent v tom zmysle 
MILUJÚCI. 

(3) Opätovne podľa slovníka SJ heslo hrob sa rozumie ako jama na pochovanie mŕtveho, tento výklad 
významu totožne platí aj pre SPJ a okrem neho má k tomuto heslu ďalší význam: ide o situáciu, v ktorej 
človek nie je schopný niečo vykonávať z dôvodu fyzických obmedzení, psychických zábran, subjektívnych 
alebo objektívnych dôvodov. 

Z toho príkladného dôsledku sa vyskytujú niektoré významové odtiene medzi SJ a SPJ, zároveň na výrazy 
jedného jazyka sa používajú zodpovedajúce ekvivalenty druhého jazyka, nie doslovným kalkom. To platí aj v 
iných štátoch sveta medzi HJ daného národa a národným PJ. 

Z oblasti gramatiky môžeme priblížiť zopár gramatických odlišností SPJ od SJ napríklad (1) pri vyjadrovaní 
času sa v SJ častejšie vyjadruje gramaticky podľa koncovky, naopak v SPJ sa pri vyjadrovaní času vyjadruje 
výlučne lexikálne a to pridaním posunkov vyjadrujúcich čas napr. BOLO, BUDE, VČERA; (2) pri vyjadrovaní 
množného čísla sa v SJ vyjadruje podľa gramatickej koncovky a opätovne v SPJ sa vyjadruje tiež pridaním 
posunkov alebo opakovaním daného posunku. 

Hranica medzi dvoma jazykmi 
K štvrtému a piatemu bodu. Je potrebné zmieniť, že existuje akási hranica medzi dvoma jazykmi - SJ a SPJ, 
ktoré tvoria tzv. hybridný jazyk. Týmto jazykom tvorí posunkovaná slovenčina, ktorá je umelým, plánovaným 
jazykom. 

Prostredníctvom manuálnych posunkov sa prezentuje, zviditeľňuje slovná zásoba a gramatika SJ vrátane 
skladby. Na každé slovenské slovo podľa vety/výpovede SJ sa kladie požičaný významovo zodpovedaný 
posunok z posunkovej zásoby SPJ, v prípade umelo vytvorený posunok, ak sa frekventovaný ekvivalent SJ 
nenachádza v posunkovej zásobe SPJ, napr. frekventované slovenské výrazy bežnej komunikácie: JE 
(pomocné sloveso zo slova byť), NA, ŽE, PRE, KTORÝ ap. 

To ale neznamená, že posunková zásoba SPJ je ochudobnená o tieto uvedené výrazy, ale je schopná vyjadriť 
inými jazykovými prostriedkami vo výpovediach. Je potrebné poznamenať, že posunkovaná slovenčina je pre 
nepočujúcich používateľov SPJ viac-menej cudzím jazykom. 

Príkladná veta: Človek stojí za skriňou. - v posunkovanej slovenčine mechanicky preložíme slovo za slovom: 
ČLOVEK + STÁŤ + ZA + SKRIŇA, v SPJ na základe gramatiky a inventáru posunkov sa posunkuje prvým 
variantom: SKRIŇA + ČLOVEK + klasifikátor zastupujúci osobu, ktorá svojou pozíciou stojí za skriňou, alebo 
druhým variantom: ČLOVEK + SKRIŇA + klasifikátor zastupujúci osobu, ktorá svojou pozíciou stojí za 
skriňou. 

Rozdielne používanie posunkov 
Chceli by sme priblížiť rozdielne používanie posunkov v posunkovanej slovenčine a v SPJ. Uvedieme príkladnú 
vetu: Mária je šikovná vo varení. - opätovne v posunkovanej slovenčine mechanicky preložíme slovo za 
slovom: MÁRIA + JE + ŠIKOVNÁ + VO + VARIŤ. 

Na danú vetu zloženú z piatich slov sa používajú tieto posunky. Tri z nich sú prevzaté z posunkovej zásoby 
SPJ: MÁRIA, ŠIKOVNÁ, VARIŤ. Zvyšné dve posunky pre potrebu “presného” prekladu každého slova vo vete 
sú umelo vytvorené posunky, ktoré sa nenachádzajú v inventári posunkov SPJ, ale sú frekventovane 
používané. 

Tvoria tieto: JE a VO. K manuálnemu posunku VARIŤ osoba použije rečovú zložku podľa daného slovenského 
slova vo vete - varení. 

            Z vyššie uvedenej vety by sa do SPJ preložilo takto: MÁRIA + TÁ + VARIŤ + ŠIKOVNÁ. 

     Týmto príspevkom sme vám chceli pomôcť priblížiť problematiku foriem posunkovej komunikácie 
nachádzajúcej sa v § 3 zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb. 

Text: R. Vojtechovský    Zdroj: Mosty inklúzie
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STORYTELLING “RADOSŤ Z HUDBY”

 Vtáčik spievajúci poletuje nad parkom, 

kde sa všetko zelení. Trávička, stromy. Sadne 

na jeden konár stromu, otvorí zobák a z jeho 

hrdla sa vinie krásny spev. Spieva a spieva, tu 

po cestičke vidí prichádzať človeka, ktorý sa 

zastaví a pohliadne smerom k nemu. Uvelebí sa 

na lavičke a hlavou pohojdáva do rytmu spevu. 

Vtáčik naďalej spieva.  

Z druhej strany prichádza študent s brašnou v 

ruke a mieri rovno k lavičke. Sadne si a z tašky 

vytiahne skriptá. Pozrie sa na človeka oproti, 

ktorý bláznivo poslúcha spievanie vtáčika. 

Pokrčí ramená a začne bifľovať. Po chvíli ho to 

ale prestane baviť a vloží skriptá do tašky. 

Zrazu je študent bez nálady. Zahľadí sa opäť na 

človeka oproti a dumá, čo to vlastne počúva? 

Rozhliadne sa okolo a nájde na strome vtáčika 

spievajúceho. „Aha, tak odtiaľto sa to ozýva“, 

pomyslí si a tu ho niečo napadne. Vytiahne 

mobil, napíše a pošle správu. Čaká a čaká. Po 

chvíli vzhliadne a vidí prichádzať dámu v 

opätkoch. Klap, klap, jej vlasy okolo jej hlavy 

len tak poletujú. 

„Poprosil by som Vás, aby ste mi tlmočili spev 

tohto v táč i ka“ , posunkuje smerom k 

tlmočníčke, ktorá sa pred ním zastavila. Dáma 

prikývne a rozohrá nádhernú hru rukami, ktoré 

verne zachytávajú vtáčikov spev. Študent cíti 

ľahké chvenie a uvo ľňuje sa, spev ho 

neskutočne nabíja. 



Vtáčik spievajúci dospieva a odletí. Tlmočníčka 

prestane tlmočiť, otočí sa na podpätkoch a 

odkráča preč až jej vlasy len tak viali. Človek 

sediaci oproti študentovi takisto sa postaví a 

odíde. „Hm“, pomyslí si študent, „neostáva mi nič 

iné.“ Vytiahne si opäť skriptá a pustí sa do 

učenia. Po chvíli ale učivo znechutene odloží. A tu 

náhle uvidí prichádzať človeka, ktorý drží v ruke 

veľmi neobvyklý predmet. Gramofón. S miernym 

šuchnutím ho položí na zem. Vytiahne platňu a 

položí na gramofón. Pustí ho, platňa sa začne 

otáčať a z gramofónu sa ozýva hudba. Človek si 

sadne a ľúbezne sa započúva do rytmu hudby.  

Študent ho chvíľu zamyslene pozoruje a tu ho 

akoby niečo osvietilo. Vytiahne notebook, 

predvádzajúc ho zapne a vloží do neho cédečko, 

po chvíli sa pustí obrazovka, kde spieva spevák v 

umeleckom posunkovaní. Študent sa zahľadí a v 

jeho vnútri sa roztancujú netušené tóny z tejto 

nádhernej hudby. 

Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov – storytelling a poézia v 

(slovenskom) posunkovom jazyku”
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NIEKTORÉ JAZYKOKAZY V SLOVENČINE  
(1. ČASŤ)

V hovorovom či neformálnom prejave si môžeme dovoliť používať slová, ktoré do odborných 
textov, verejných prejavov, úradných korešpondencií či pracovných emailov rozhodne nepatria. 
Nižšie som uviedol niekoľko príkladov, s ktorými sa stretám v mojom okolí. Výber som 
nešpecifikoval do žiadnych kategórií, preto verím, že si v ňom každý z vás nájde niečo 
zaujímavé. 

1. Aj/ano/jo namiesto áno 

Veľakrát neodpovedáme na otázku áno, ale použijeme aj alebo to nešťastné české slovo „jo“. 

Tak je to nesprávne. Taktiež používame iba krátke ano. Spisovne je to ale áno s dĺžňom!!! Je 

ich aj viacero možností v rodnom jazyku ako sú napr. hej, tak, veru, no, teda!!! 

2. Ne namiesto nie 

Radi si skracujeme slovo nie na ne. Takto ale odpovedáme nespisovne. 

3. To neni možné 

Slovo není je nespisovné. Používať by sme mali nie je!!! 

4. Môžete vs. môžte 

Z týchto dvoch možností je správny tvar môžete. 

5. Nerozumiem to/tomu, nechápem to/tomu 

S týmto majú problém viacerí ľudia. Správne by sme mali používať spojenia nerozumiem 

tomu a nechápem to. Slovo (ne)rozumieť používame s datívom, teda nerozumiem tomu. 

(Ne)chápať sa viaže s akuzatívom, teda nechápem to. 

6. Chcem mať kľud! 

V spisovnej verzii nechcete kľud, ale pokoj! Takže namiesto slov kľud a kľudný by sme mali 

používať spisovné ekvivalenty pokoj a pokojný. 

7. Zdravá rastlina – Aloe 

Názov Aloe je zaužívaný, no možno vás prekvapí, že je nespisovný. Spisovný je názov Aloa, ide 

o liečivú rastlinu, ktorú môžete pestovať aj doma. 

8. S prsiami či s prsami? 

Áno, máme problém aj s týmto slovom, ktoré opisuje, čo sa nachádza na našej hrudi. Občas ho 

zle vyskloňujeme. V inštrumentáli je správny tvar s prsami! 

9. Rozprávam o Mar(e)kovi 

Pokiaľ sa niekto volá Marek, tak rozprávame o Markovi. Ak by sme povedali o Marekovi, bolo by 

to nesprávne. 

10. Kúpim si rožok alebo rohlík? 

Na Slovensku si určite kúpite rožok. V Česku by to už bol rohlík! 
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