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Milí čitatelia, 

 Vianoce v kruhu rodiny, praskajúci krb, smiech a rozbaľovanie darčekov pod vianočným 

stromčekom. Nie, to nie je klišé, to je tradícia, ktorá k týmto sviatkom plným lásky jednoznačne 

patrí. 

 Na svete je isté percento ľudí, ktorí Vianoce neznášajú. Nepáči sa im celý ten humbug 

okolo nich, považujú tieto sviatky za marketingový trik, reklamný ťah a bohapustý konzum. Sú 

to takí hundroši ako pán Scrooge z Dickensovej Vianočnej koledy. 

 Drvivá väčšina z nás však Vianoce naopak mi-lu-je, správne chápe a úplne si ich užíva. Sú 

to tie najkrajšie dni v roku, ktoré sprevádza smiech rodiny, spoločné chvíle, darčeky, pri ktorých 

kúpe myslíme na to, ako potešiť toho druhého a náš príbytok okrem krásnej dekorácie zdobí 

omamná vôňa. Vôňa kapra s masielkom, klinčekom, vareného vína, vôňa spomienok, nádeje a 

lásky... 

 Vianoce sú o praskajúcom snehu pod nohami. O hluku a problémoch, ktoré sú tlmené 

snehovou prikrývkou. Vianoce sú o bozkoch, objatiach a súdržnosti. O hrubých ponožkách a 

teplom varenom vínku so škoricou. O vanilkových rožkoch, strapatých vlasoch a múke na nose. 

Sú o slzách v očiach, o radostnom smiechu, o silných emóciách. Sú o láske a o neutíchajúcej 

nádeji v ľudské dobro. 

 Pokojné sviatky želá 

   Redakčný tím Myslímovinky 😊

. editoriál.

Jožo Angi Mico Erika Tomi
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 Svetová konferenica Svetovej Organizácie 
Nepočujúcich sa konala v Budapešti v termíne 
8.-10. novembra 2017. Niesla názov "Plná 
inklúzia prostredníctvom posunkového 
jazyka." Počas dvojdňovej konferencie sme si 
moh l i pozr ie ť množs tvo prednášok a 
prezentácií. Na otvorení sme mohli vidieť 
premietanie pieskovej kresby, kde dvaja umelci 
kreslili s pieskom rôzne motívy predovšetkým 
hlavným motívom bolo hlavné mesto Budapešti 
a inšpiráciou aj samotná konferencia. Úvodom 
prehovoril Ádám Kósa, predseda maďarského 
Zväzu Nepočujúcich a Nedoslýchavých. V 
široko ponúkaných témach konferencie dostalo 
priestor bilingválne vzdelávanie, pretože ako 
vyzdvihol len bilingválne prostredie zaručuje 
vhodné prostredie pre vývin nepočujúceho 
dieťaťa. V oblasti pracovného uplatnenia 
nepočujúcich sa dostalo do popredia globálne 
plánovanie bezbariérového pracovného 
prostredia nepočujúcich. 

Neskôr prevzal slovo Colin Allen. Podľa neho 
spoločenská akceptácia spočíva v tom, že aj 
nepočujúce dieťa dostane vzdelanie na úrovni. 
Od roku 1993 40 štátov uznalo posunkový 
jazyk ako oficiálny jazyk. Vydvihol, že úlohou 
samotných nepočujúcich je bojovať za uznanie 
práva a vzdelávanie v posunkovom jazyku. Ak 
sa podarí štátom uznať posunkový jazyk, tak 
sa postupne otvára aj cesta spôsobov ako 
financovať služby spojené s posunkovým 
jazykom.  WFD sa pre uznávanie posunkových 
jazykov snaží robiť rozhovor s OSN. 
Neskôr prevzal slovo Zoltán Balogh minister 
ľudských zdrojov, a on povedal, že sa mu páči 
mnohotvárnosť posunkového jazyka. Ako 
sleduje rozhovor v parlamente, ktorý je nudný, 
obdivuje tlmočníka, ktorí sa snaží zrozumiteľne 
a zaujímavo tlmočiť maďarského poslanca 
Gergela Tapolczai. Je rád, že môže takto 
vnímať vysokú úroveň spolupatričnosti, pretože 
je dôležité nakoľko je komunita schopná z 

SVETOVÁ KONFERENICA SVETOVEJ 
ORGANIZÁCIE NEPOČUJÚCICH (WFD) 

BUDAPEŠŤ - 2017
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negatívnych vecí urobiť pozitívne. Čas na čas 
treba preskúmavať samotnú komunitu, ich 
potreby a motívy spolupatričnosti.  
Na konferenc i í odzne lo, že komuni ta 
Nepočujúcich sa mení, kluby sa zatvárajú, 
treba hľadať iné cesty spojenia komunity. 
Vynára sa otázka využitia posunkového jazyka.  
Technologický rozvoj sa dotkne nielen 
komunikácie Nepočujúcich ale aj dostupnosti 
informácií. 
Neskôr prevzal slovo právnik  Lovászy László 
ktorý pracuje v OSN. Vyzdvihol že vďaka dobre 
zorganizovanej skupinovej spolupráce bolo 
mo žné z r ea l i z ova ť t a kú t o ve ľko l epú 
konferenciu. SINOSZ práve pod vedením Kósu 
s a s t a l a n a j s i l n e j š i o u o r g a n i z á c i o u 
zastupujúcou rovnaké príležitostí komunity 
Nepočujúcich.  
Na konferencií odznelo veľa zaujímavých 
prednášok z oblasti bilingválneho vzdelávania,  
prezentovali sa rôzne situácie riešenia 
vzdelávania v posunkovom jazyku a v 
hovorenom jazyku. V niektorých špeciálnych 
triedach špeciálnych škôl uč i l súčasne 
nepočujúci učiteľ a počujúci učiteľ, napr. vo 
Washingtonskej škole, kam chodia spolu 
počujúce a nepočujúce deti, čiže sa tu vynára 
aj otázka nakoľko možno označiť a v akom 
zmysle takúto školu za "špeciálnu". Iným 
príkladom prišlo Japonsko, kde boli veľmi 
nespokojný s výsledkami jednojazyčného 
vzdelávania, premenili školu na bilingválnu, 
časť predmetov sa učia v hovorenom jazyku, 
časť predmetov v posunkovom jazyku. Je tam 
viac Nepočujúcich učiteľov ako počujúcich. 
V súvislosti s bilingválnym vzdelávaním, 
Maďarsko predstavilo svoj projekt práce 
korpusu a štandardizácie maďarského 
po sunkového j a z yka . Po ča s do t e ra z 
realizovaného výskumu, uskutočnili rozhovor 
so 147 nepočujúcimi v súvislosti s používaním 
maďarského posunkového jazyka, z toho s 48 
osobami sa testovala gramatika používania 
maďa r ského posunkového j a zyka . V 
posledných štyroch rokoch, vzniklo 1500 
hodinový materiál, a 15000 filmových záberov 
s posunkovou zásobou. Ďalej počas výskumu 
sledujú rôzne skupiny používajúce maďarský 
posunkový jazyka, a sledujú sa aj deti, na 
základe čoho a ako používajú maďarský 
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p o s u n k o v ý j a z y k , s k ú m a s a a j i c h 
sociolingvistické zázemie. Cieľom práce je 
zhotoviť online slovník, ktorý by bol vhodný 
n i e l en p re použ í va te ľov maďarského 
posunkového jazyka ako materinského jazyka, 
ale aj pre sekundárnych použ ívate ľov 
maďarského posunkového jazyka. 
Na konferencii ešte prehovoril aj Joel Barrish, 
ve ľký cestovate ľ a spoznávate ľ kultúry 
Nepočujúcich. Kedysi mal veľkú záľubu vo 
filme, premýšľal ako by mohol filmovať, 
napokon ho napadla myšlienka cestovať. Počas 
prednášky nám ukázal niekoľko zaujímavých 
fotografií zo svojich ciest. Z Ázie napríklad 
premietal fotografie zobrazujúce ťažkú prácu 
nepočujúcich, ktorá ich v nedokáže dostatočne 
zabezpečiť, no sú radi, že robia aspoň niečo 
užitočné. Podľa Barisha vždy sa treba učiť nové 
a pozitívne veci, toto treba aj prezentovať, inak 
nemá šancu komunita prežiť. 
Bolo veľmi dobré vidieť ako sa hromadia 
nepočujúci na jednu konferenciu z mnohých 
štátov sveta. Vyskytla sa príležitosť nadviazal 
komunikáciu s rôznymi ľuďmi, pozrieť si osobné 
príbehy z rôznych kútov sveta. Popri množstve 
informácií dúfajme, že sa zachová vo svete 
snaha budovania bilingválneho prostredia, 
budú sa zlepšovať pracovné príležitosti 
akceptácie samotných nepočujúcich. Taktiež, 
že popri množstve zlepšujúcej sa technológie, 
ktorá prináša čoraz viacej bezbariérovej 
komunikácie a dostupnosti nepočujúcim 
dúfajme, že sa nedostane do ústrania 
prirodzené použitie toho dôležitého jazyka: 
posunkového. 

Text: A. Hefty  Foto: WFD



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         7

 Dňa 2. novembra 2017, boli prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom 
prijatí a ocenení zvláštnou medailou prezidenta SR deaflympijskí medailisti, ich tréneri 
a členovia vedenia slovenskej športovej výpravy. 

Adrián Babič, Ivana Krištofičová, Thomas Keinath a Eva Jurková sa zaslúžili svojimi výkonmi o 
historický úspech slovenských nepočujúcich športovcov na najvyššej medzinárodnej súťaži - 23. 
Letnej Deaflympiáde v tureckom Samsune. Prijatie najvyšším štátnym predstaviteľom je 
mimoriadnym morálnym ocenením ich dlhoročnej snahy, ktorou zviditeľnili nielen seba, ale aj 
Slovenskú republiku. 15-tym miestom spomedzi 98 krajín sveta tak prezentovali celú slovenskú 
spoločnosť ako vyspelú krajinu úspešne sa starajúcu aj o svojich občanov so zdravotným 
postihnutím. 
My veríme, že dnešok bol predposledným krokom na ceste za úplným zrovnoprávnením 
deaflympionikov s paralympionikmi.  

Zdroj: Deaflympijský výbor Slovenska  Foto: A. Kováč

PREZIDENT PRIJAL ÚSPEŠNÝCH 
DEAFLYMPIONIKOV
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 Dňa 13.11.2017, v rámci projektu You-Topia, sme boli  pripravení, nadšení do Lotyšska. 

Išli sme tam 6-ti - ja, Katka Lešková, Martin Gaštan, Nicolas Morkes, pani logopedička 

Janka a pán Rigo z SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ul.26 v Bratislave. 

Odchádzali sme skoro ráno. Z Bratislavy sme cestovali autobusom o siedmej ráno smerom do 

Viedne na letisko. 

Náš let trval dve 

hodiny a ako sme už 

do raz i l i do R i gy, 

Lotyš i nás pekne 

p r i v í t a l i p e k n ým 

t r a n s p a r e n t o m . 

Nakoniec prišli aj z 

i n ý c h š t á t o v 

(Taliansko, Poľsko, 

N e m e c ko , Í r s k o , 

Švédsko) a navzájom 

sme sa zoznamovali. 

N á s l e d n e n á s 

odprevadili na hotel 

a do gymnázia pre 

počujúcich. Je to 

nádherná, historická 

budova, bola som 

z toho paf. V prvý 

deň sme sa konečne 

dočkali. Ukázali sme 

i m n a š e p r á c e 

ohľadom ekológii 

a pracovné skupiny 

sme sa rozdelili do 5 

s k u p í n : 

d e v e l o p m e n t , 

documentation, interaction - up cycling a robotics. Našou témou bola energia a ekológia 

- ako šetríme naše životné prostredie. Ja som bola v skupine divadlo a hrali sme len 2 dni, čo 

sme aj dokázali. Názov divadla sa volala Alex v krajine odpadov. Sú 2 spôsoby: recyklácia a 

up-cycling. Up cycling znamená, že zbierame staré odpady a z nich sa vyrába všetko - 

oblečenie, nábytok...Bol to dosť nabitý týždeň. Okrem práce v aule v gymnáziu – workshopy 

KOCEĽKÁRI V LOTYŠSKU



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         9

a prednášky na tému životné prostredie, sme vyšli von za historickými pamiatkami, k Baltskému 

moru, absolvovali sme hydroelektrárne a navštívili aj skládku odpadov na viac účelové využitie 

(napr. skleníky na pestovanie paradajok). Nevedela som, že symbol Rigy je mačka na streche, 

sú ich na magnetkách všade… 

Takže sme sa vrátili domov 

v por iadku, unaven í , a le 

spokojní. 

Text: K. Tonková   

Foto: Kolektív 
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 V pondelok, 27. novembra 2017, zverejnila Slovenská biblická spoločnosť na 
svojej web stránke prvé videonahrávky s prekladom Biblie do slovenského 
posunkového jazyka. Na preklade pracovali šiesti nepočujúci, ktorým pomáhali 
teológovia, tlmočníčka a režisérka. Ďalšie nahrávky budú hotové začiatkom roka 2018.   

Slovenská biblická spoločnosť oslovila začiatkom roka 2017 viaceré kresťanské organizácie, aby 
jej pomohli priblížiť Bibliu nepočujúcim. Aj keď väčšina nepočujúcich na Slovensku dokáže čítať, 
ich materinskou rečou je slovenský posunkový jazyk. Posolstvu o Bohu preto dokážu porozumieť 
oveľa hlbšie pomocou posunkov ako prostredníctvom písaného textu. „Chceme, aby nepočujúci 
vedeli, kto je Boh a ako môže zmeniť ich životy,“ hovorí Danka Laffersová, nepočujúca členka 
tímu, ktorá dochádza na pracovné stretnutia z Kapušian pri Prešove.  

Proces prekladu je časovo veľmi náročný. Pracovný tím, zložený 
z nepočujúcich aj počujúcich, sa stretával počas roka 2017 v 
Bratislave takmer každý mesiac. Po úvodnej analýze vybranej 
časti z Nového zákona vybrali nepočujúci vhodné posunky a 
preložili celý príbeh. Tlmočníčka ho spätne preložila opäť do 
slovenčiny, aby počujúci teológovia mohli skontrolovať presnosť 
prekladu. Pracovné nahrávky potom pripomienkovali komunity 
nepočujúcich v ďalších troch slovenských mestách. Záverečnú 
podobu získali videonahrávky v televíznom štúdiu LUX 
Communication. Po ukončení pilotného projektu, v rámci ktorého 
bude preložených prvých päť príbehov, sa v roku 2018 začne s 
prekladom dlhších a náročnejších biblických pasáží. 

Pavol Krasnocvetov, riaditeľ Slovenskej biblickej spoločnosti: 
„Biblia, to nie je len hrubá čierna kniha odložená kdesi na 
poličke. Jej posolstvo je stále aktuálne, živé, a my hľadáme 
rôzne formy, ako ho priblížiť ľuďom v dnešnej dobe. Vydávame 
knihy, šírime rôzne preklady Písma online na internete a v tomto 
roku sme začali nahrávať aj video-preklad biblických príbehov 
pre nepočujúcich.“  

BIBLIA NEMUSÍ BYŤ IBA KNIHA
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Brat Silvester z Kresťanského centra nepočujúcich v Bratislave: „Spolu s bratom Félixom a 
ostatnými františkánmi, ktorí sa venujú pastorácii nepočujúcich na Slovensku, sa veľmi tešíme, 
že sme sa mohli zapojiť do prekladu Biblie do slovenského posunkového jazyka. Obaja pevne 
veríme, že tento projekt bude pokračovať aj v budúcnosti a prosíme Boha v modlitbách o 
pomoc.“ 

Videonahrávky s p rek ladom B ib l i e do s l ovenského posunkového jazyka: 
www.nepocujuci.biblia.sk  

Slovenská biblická spoločnosť vydáva a šíri rôzne preklady Biblie na Slovensku už od roku 1990. 
Osobitnú pozornosť venuje špecifickým skupinám obyvateľstva akými sú deti, slabozrakí, 
Rómovia, nepočujúci a podobne. Je členom medzinárodnej rodiny biblických spoločností „United 
Bible Societies“.  

Text: K. Bošková    Foto: Slovenská biblická spoločnosť
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Služba pre nepočujúcich oslavuje druhé výročie!  

Na Slovensku žije viac ako 11-tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk ako svoj 

primárny komunikačný prostriedok. Často sa dostávajú do situácií, v ktorých sa 

nevedia dohovoriť so svojím okolím. Práve v takýchto chvíľach im pomáha bezplatná 

služba Online tlmočník, ktorá vďaka podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii 

Pontis, funguje už dva roky. Za toto obdobie Online tlmočník už dvakrát dokonca 

zachraňoval aj životy. 

Službu Online tlmočník môžu využiť nepočujúci, ktorí používajú posunkový jazyk alebo počujúci, 
ktorí chcú komunikovať s nepočujúcimi. Najčastejšie sa využíva pri komunikácii so štátnou 
správou, pri hľadaní si zamestnania, pri dorozumievaní sa so zamestnávateľom či v rôznych 
nečakaných situáciách. „Za dva roky bola služba využitá takmer 3000-krát a pomohla viac ako 
260 klientom,“ hovorí Juraj Récky, programový manažér Nadačného fondu Telekom pri Nadácii 
Pontis. 

Online tlmočník pomohol dvakrát zachrániť aj životy. „Poznáme prípad, kedy bola nepočujúca 
sama doma a prišlo jej zle. Keďže záchranná služba sa nedá privolať cez SMS len telefonicky, 
nepočujúca si zavolala záchranku cez Online tlmočníka,“ opisuje Juraj Récky.  Podobná situácia 
sa odohrala aj inému nepočujúcemu manželskému páru. Tentokrát prišlo zle manželovi a 
záchranku mu zavolala jeho žena opäť cez Online tlmočníka. „V oboch prípadoch išlo o infarkt a 
keby sa sanitka nezavolala, je veľká pravdepodobnosť, že by obaja zomreli,“ dodáva Récky. 

ONLINE TLMOČNÍK UŽ DVAKRÁT 

ZACHRÁNIL ŽIVOT
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Od septembra funguje každý pracovný deň 

„Za prvý rok existencie bolo cez Online tlmočníka zaznamenaných vyše tisíc hovorov,  pričom 
medziročne sa tento počet takmer zdvojnásobil,“ vysvetľuje Récky a dodáva, že práve pre 
zvyšujúci sa počet volaní je od septembra Online tlmočník dostupný už 5-krát do týždňa. 
Pondelky, stredy a piatky je služba dostupná v časoch medzi 8:00 – 18:00 a utorky a štvrtky v 
čase od 8:00 – 12:00. „Najvyťaženejší je Online tlmočník v pondelky v doobedňajších hodinách, 
čo súvisí tým, že klienti vybavujú svoje záležitosti ráno. Silné sú tiež piatky v poobedných 
hodinách, kedy si zabezpečujú niektoré služby na ďalší týždeň,“ povedal Récky. 

Službu využívajú aj počujúci 

Službu využíva aj veľa počujúcich, ktorí prichádzajú často do kontaktu s nepočujúcimi klientmi. 
Online tlmočník je tak prítomný na mestských úradoch, železničných a autobusových staniciach, 
ako aj v nemocniciach. 

Ako používať Online 
tlmočníka 

H o v o r s O n l i n e 
t l m o č n í k o m s a 
realizuje cez Skype. 
Na komunikáciu teda 
treba mať poč ítač, 
tablet alebo mobil s 
pripojením na internet 
a s nainštalovanou 
službou Skype. Online 
tlmočník, teda reálna 
t l m o č n í č k a 
posunkového jazyka, 
v y b a v í z a 
n e p o č u j ú c e h o 
napríklad telefonát 
a l e b o s k o n t r o l u j e 
úradné listiny, pomôže s objednaním sa k lekárovi, zavolá ohľadom výsledkov vyšetrení, 
komunikuje s úradmi,  objedná jedlo či iné tovary alebo pomôže  v rôznych krízových a 
nečakaných situáciách. Nepočujúcim odporúčame zaregistrovať sa na stránke 
www.onlinetlmocnik.sk, aj keď službu práve nepotrebujú. Neskôr, keď ju využijú, budú mať 
tlmočníci na danú osobu všetky kontaktné údaje, čo môže vybavovanie náležitostí značne 
urýchliť. 

Zdroj: www.nadacnyfondtelekom.sk



Č o V á s v i e d l o k t o m u s t a ť s a 
logopedičkou? Baví Vás táto práca ?  
O logopédii som začala vážne uvažovať v 3. 
ročníku na strednej škole. Predtým som vždy 
chcela byť učiteľkou, školská psychologička mi 
podarila medicínu. Logopédia mi prišla ako 
zaujímavé prepojenie oboch týchto smerov a 
vôbec neľutujem, že som si ju vybrala. 

Aká bola Vaša cesta k Nepočujúcim 
deťom? Prečo ste sa vydali týmto smerom 
a neučíte počujúce deti?  
V súčasnosti neexistuje odbor "logopédia pre 
nepočujúcich", ani kombinácia "logopédia a 
surdopédia", ako to bolo kedysi. Na vysokej 
škole sa študuje iba logopédia všeobecne a po 
štúdiu sa už každý špecializuje na oblasť, ktorá 
ho zaujíma. Na vysokej škole sme mali 
predmet Symptomatické poruchy reči, kde bolo 
niekoľko prednášok o sluchovom postihnutí, 
boli sme na náčuvoch na ZŠ Hrdličkovej a 
Drotárskej. Bolo veľmi zaujímavé, ale ani vo 
sne by mi vtedy nenapadlo, že práve ja raz 
budem pracovať s Nepočujúcimi. Až po 
ukončení štúdia sa mi naskytla príležitosť 
pracovať na SOŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím. Plánovala som, že tam ostanem 
iba do konca školského roka. Ale škola, práca 
so študentmi a logopédia s nepočujúcimi sa mi 
tak zapáčili, že som sa rozhodla ostať. 

Pokiaľ sa nemýlim, učíte Nepočujúce deti 
na Koceľovej v Bratislave a od septembra 
ste začali učiť logopédiu aj v Nitre v 
Effete. Ako to všetko zvládate? Pociťujete 
nejaký rozdiel medzi prácou v Bratislave 
na škole a prácou v Nitre v Effete? 

Rozhovor s Jankou 
Kaplanovou, 
logopedičkou na 
strednej škole v 
Bratislave (Koceľova)
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Časovo v tom nevidím žiadny problém. 
Bratislava a Nitra nie sú od seba až tak veľmi 
vzdialené a pripravovať sa stíham tiež. V 
Bratislave pracujem na čiastočný úväzok a v 
Nitre t iež. Mysl ím, že vždy som bola 
hyperaktívna a venovala sa viacerým veciam 
súčasne. Mám vďaka tomu zmenu, stále sa 
musím učiť nové veci a nikdy sa nenudím. 
Samozrejme, je to veľký rozdiel, pretože na 
škole pracujem s tínedžermi a v Effete s 
ma lými de ťmi . Na Ko ce ľove j o k r em 
individuálnej logopédie učím pár hodín do 
týždňa aj anglický jazyk a mám tiež na starosti 
medzinárodné projekty, cez ktoré posielame 
žiakov a učiteľov na výmenné pobyty do 
zahranič ia. Takže práca tam je ve ľmi 
rôznorodá. V Effete som si splnila svoj sen 
pracovať s malými deťmi, počujúcimi aj 
nepočujúcimi. 

Pri výuke, keď máte v triede Nepočujúcich 
žiakov používate aj slovenský posunkový 
jazyk? Ovládate tento jazyk? Kde ste sa k 
nemu dostali, chodili ste na nejaký kurz?   
Záleží od situácie. Pri niektorých žiakoch 
používam slovenský posunkový jazyk, pri 
niektorých posunkovanú slovenčinu, záleží to 
od toho, čo žiak potrebuje. Prvýkrát som prišla 
do kontaktu posunkovým jazykom na vysokej 
škole, kedy sme mali na jeden semester 
voliteľný predmet Základy posunkového jazyka 
s Mgr. Rigom. Slovenský posunkový jazyk som 
sa začala učiť až po nástupe na Koceľovu, kedy 
som sa prihlásila aj na kurzy do Myslím. Tam 
som absolvovala 5 modulov a som oficiálne na 

úrovni stredne pokročilý 😊 . Veľmi by som sa 

chcela učiť ďalej, ale bohužiaľ, Myslím už kurzy 
neposkytuje. 

Čo je pre Vás motiváciou v prací? Keby ste 
neboli logopedičkou, čo by ste chceli 
robiť?  
Sú to moji žiaci, ktorí mi dávajú energiu. 
Najlepší na svete je pocit, keď mi žiak po 
hod ine poďakuje , pochvá l i , spo lu sa 
zasmejeme, alebo prídu za mnou o pomoc. Ten 
pocit, že je človek potrebný a užitočný. Keby 
som nebola logopedičkou, tak by som určite 
chcela byť učiteľkou alebo tlmočníčkou do 

posunkového jazyka 😊
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Keď práve nie ste v práci, ako zvyknete relaxovať? Ako trávite Váš voľný čas?  

Záleží Keďže s priateľom staviame dom, voľný čas momentálne trávim s lopatou v ruke 😊  V 

podstate je super venovať sa nejakej fyzickej aktivite, lebo žiadne športy nerobím. Rada pozerám 
seriály, čítam knihy, stretávame sa s kamarátmi a hráme spoločenské hry alebo ideme do mesta. 

Čo by ste naším čitateľom Myslimoviek odkázali?  
Nepočujúcim čitateľom skladám svoj rešpekt a obdiv za to, akí sú neobyčajní a zaujímaví. Zároveň 
dúfam, že sa Nepočujúci budú ďalej medzi sebou podporovať, podporovať organizácie i školy pre 
Nepočujúcich, lebo práve tie pomáhajú rozvíjať ich kultúru. Kultúru, ktorá je krásna (mňa očarila 
hneď od začiatku), ale obávam sa, že momentálne je dosť na ústupe. 
Počujúcim odporúčam vyskúšať nejaký kurz posunkového jazyka, ísť na divadelné predstavenie, kde 
hrajú Nepočujúci, alebo sa ísť pozrieť na talentované Nepočujúce deti na ZUČ. Budete príjemne 
prekvapení a potešení, akí robia tento svet Nepočujúci rôznorodým. 

Rozhovor pripravil T. Slezák  Fotky: Archív J. Kaplánovej
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ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV 
VYHLÁSILA 23. SEPTEMBRA ZA MEDZINÁRODNÝ 

DEŇ POSUNKOVÝCH JAZYKOV 
 Dňa 19. decembra 2017 zástupcovia 72. valného zhromaždenia Organizácie Spojených 

národov (OSN) v New Yorku prijali rezolúciu o Medzinárodnom dni posunkových jazykov (angl. 

International Day of Sign Languages). OSN vyhlasuje 23. september za Medzinárodný deň 

posunkových jazykov s cieľom zvýšiť povedomie o význame posunkového jazyka pri realizácii 

ľudských práv osôb, ktoré sú nepočujúce. 

 Voľba dátumu 23. septembra pripomína dátum vzniku Svetovej federácie nepočujúcich v 

roku 1951 v talianskom Ríme. Tento deň predstavuje vznik medzinárodnej organizácie, ktorá 

má ako jeden z hlavných cieľov zachovanie posunkových jazykov a kultúry nepočujúcich ako 

predpoklady k realizácii ľudských práv nepočujúcich. 

 Prvý Medzinárodný deň posunkových jazykov sa bude oslavovať 23. septembra 2018. 

  

Text: Roman Vojtechovský      

Zdroj: https://wfdeaf.org/news/un-23-sept-as-international-day-of-sign-languages/
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DVD: HUMOR NEPOČUJÚCICH

 Tento rok občianske združenie Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich ďalší projekt, ktorý 

niesol názov DVD "Humor Nepočujúcich". Projekt bol zameraný na vytvorenie DVD s 

obsahom klasických vtipov charakteristické pre komunitu Nepočujúcich. DVD je určený 

primárne pre používateľov slovenského posunkového jazyka. Na toto DVD sme vybrali dvadsať, 

Anekdoty: Cestujúci vov laku, Divé husi, Viete čítať?,… Čierny humor: Dvaja vojaci, King Kong, 

U kadreníka,… Vtipy: Holíč, Lastovička, Pohreb,… a tak ďalej. Hlavným dôvodom vzniku tohto 

DVD bolo pomocou dokumentačných prostriedkov zachytiť vtipy kultúry Nepočujúcich. Vo videu 

na pozadí, za figurantom, je vždy kreslený obrázok, predstavujúci dejovú situáciu, ktorá 

napomáha k lepšej orientácii v deji. Kontrolu posunkov v slovenskom posunkovom jazyku, ako 

aj plánovanie a natáčanie mal na starosti koordinátor projektu Michal Hefty, ale aj všetci 

zúčastnení sa vzájomne kontrolovali, s ktorými sme spolupracovali na vytvorení tohto projektu. 

Na DVD účinkujú Nepočujúci, ktorí ovládajú slovenský posunkový jazyk. 

Text: M. a A. Hefty      
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KRÁSNY VSTUP DO DOSPELOSTI

 Konečne sme sa dočkali stužkovej 
slávnosti. Myslela som si, že dopadne zlé, ale 
dopadla perfektné. Termín na stužkovej 
slávnosti sme mali piatok 10. 11. 2017 v SOŠ 
pre žiakov so sluchovým postihnutím na 
Koceľovej ul. 26 v Bratislave a my maturanti 
sme s trémou vošli do učebne 210, všetci 
čakal i na nás. Moja rodina a rodiny 
spolužiakov sa tešili, keď sme vošli do triedy. 
My sme boli pekne farebné oblečení. Riaditeľ 
všetkých srdečne privítal. Naša triedna 
profesorka Magyarcsiová začala rozprávať, ako 
sme prišli do prvého ročníka a ako ten čas 
rýchlo letí a sme už piataci. Nás čakajú 
písomné aj ústne maturity. Máme nádherné 
spomienky na päť rokoch stravených na tejto 
škole. Krstná mama Kaplanová pokrstila 
stužky. Pani Magyarcsiová pripila zelené 
stužky. To bol tak nečakaný pocit v mojom 
živote. Dali sme si prípitok a z pohára so 
svojím menom sme si pripili spoločne s 
rodinou a učiteľmi. Pokrájali sme úžasnou 
tortu a rozdávali sme na tanieroch pre 
všetkých. Všetkým torta chutila. Tortu sme si 
objednali a bola naozaj vynikajúca. Všetko 
som robila na prípravu programu. Premietala 
som fotky z nášho detstva a školských rokov. 
Rodičia a učitelia boli dojatí, tak ako aj my. 
Podaktorým mali slzy na krajíčku, ako ten čas 
rýchlo letí. Chcela by som ešte zostať s mojimi 
spolužiakmi. Naša triedna profesorka je zlatá a 
dobrosrdečná. Nikdy nezabudnem na päť 
rokov na škole. My maturanti sme si pripravili 
pre triednu učiteľku Magyaricsovú prekvapenie 
ako darček. Darčekom bolo - trikrát sviečky, 
káva a čokoláda. A tiež sme nečakali, že sme 
od triednej dostali darčeky. Rodičia, učitelia sa 
veľa rozprávali čo je nového a zoznámili sa. 
Potom sme vyrazili domov. Všetci budú navždy 
v mojom srdci a nikdy na nich nezabudnem. 
To boli moji zlatí spolužiaci.  

Text: D. Zbrehová a Foto: D. Glaczynská

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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SEMINÁR K VÝUČBE ŠPECIFICKÉHO 

VYUČOVACIEHO PREDMETU SLOVENSKÝ 

POSUNKOVÝ JAZYK V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH 

PRE ŽIAKOV SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Na seminári k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu - slovenský posunkový jazyk 

v základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím sa v Štátnom pedagogickom 

ústave zišli takmer tri desiatky špeciálnych pedagógov – surdopédov zo škôl z celého 

Slovenska a študentov pedagogiky sluchovo postihnutých. Seminár zorganizoval ŠPÚ v 

spolupráci s Pedagogickou fakultou UK, Ústavom špeciálno-pedagogických štúdií. 

„ Z a v e d e n i e n o v é h o 
vyučovacieho predmetu je 
p r o c e s a p r e t o 
predpokladá, že nejde o 
posledné stretnutie, ale že 
budú organizované aj 
ďalšie stretnutia vzhľadom 
n a p o t r e b u v ým e n y 
s k ú s e n o s t í , ď a l š i e 
v z d e l á va n i e v d a n e j 
oblasti, ale aj rozširovanie 
poznatkov z oblasti výučby 
slovenského posunkového 
jazyka,“ zhodnotil význam 
seminára r iadite ľ ŠPÚ 
Ľudovít Hajduk. 

O publikácii Slovenský 
p o s u n k o v ý j a z y k , 
šp e c i f i c ký v y u čova c í 
predmet pre žiakov so 
sluchovým postihnutím, 
jazyková úroveň A1, A2, 
B1, ktorú vydal ŠPÚ, 
informovala účastníkov 
seminára Iris Domancová 
z ŠPÚ. V nadväznosti na 
využ i t i e pub l i kác ie v 
špeciá lnopedagogickej 
praxi Roman Vojtechovský 
upriamil pozornosť na 
s lovesá v s lovenskom 
p o s u n kovo m j a z y k u , 
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pričom uviedol konkrétne 
príklady, ako vyučovať 
gramatiku slovenského 
posunkového jazyka v 
r á m c i š p e c i f i c k é h o 
vyučovacieho predmetu 
s l ovenský posunkový 
jazyk. 

Ako spresn i l a Dar ina 
Tarcsiová, seminár bol 
realizovaný aj ako jeden z 
výstupov projektu De-Sign 
Bil ingual. V rámci jej 
prednášky sa prítomní 
mali možnosť dozvedieť aj 
o praktických možnostiach 
v y u č o v a n i a d a n é h o 
predmetu. 

Špec i f i c ký v yu čovac í 
p redmet - s l ovenský 
posunkový jazyk, sa od 
s e p t e m b r a 2 0 1 6 v 
z á k l a d n ý c h š k o l á c h 
v y u č u j e v r á m c i 
v z d e l á v a c e j o b l a s t i 
Špec iá lnopedagog ická 
podpora ako pov inný 
predmet. Školy si pritom 
môžu flexibilne, spolu s 
ďalšími predmetmi v tejto 
oblasti, upraviť počet jeho 
hodín od 1 do 3 týždenne. 

S lovenský posunkový 

jazyk vyučujú primárne 

n e p o č u j ú c i š p e c i á l n i 

pedagógovia, ktorí sú prirodzenými používateľmi tejto formy komunikácie. Ak v škole nie je 

zamestnaný nepočujúci pedagóg, predmet slovenský posunkový jazyk môže vyučovať aj počujúci 

špeciálny pedagóg, ktorý ovláda slovenský posunkový jazyk a bežne ho v komunikácii s 

nepočujúcimi používa. 

Obsahové a výkonové štandardy predmetu slovenský posunkový jazyk sú vypracované podľa 

Spoločného európskeho referenčný rámca pre jazyky (SERR).  

Zdroj a foto: Štátny pedagogický ústav



STORYTELLING “OTEC NEBESKÝ”

 Otec nebeský siahol do priestoru a chytil 

zemeguľu. Vezme si ju do dlane a zamyslene si 

ju prezerá. „Hm, hm.“ Vytiahne lupu a zbystrí. 

„Prvý. Druhý. A tam je tretí. Traja počujúci. 

Teraz spočítam nedoslýchavých. Kdeže sú? 

Aha, tu je jeden. Druhý. Tretí. Takže traja. A 

nepočujúcich máme koľko?“ Zahľadí sa a 

zrenice očí sa mu prekvapene rozšíria. „Jejda, 

je ich skoro plná zemeguľa.“  

Stvoriteľ zemeguľu vráti do priestoru. Tu 

zahliadne približujúci sa dážď. „Nedovolím, aby 

zemeguľu pokryl dážď,“ pomyslel si a posunul 

zemeguľu nabok. Odfúkol dážď, potom si 

vydýchol. Vrátil zemeguľu do pôvodného 

priestoru. Čas beží. Vyšlo slnko a nemilosrdne 

pražilo na Zem. Otec nasadil slnečné okuliare. 

„Chcela by si, si milá Zem, zaplávať?“ Obliekol 

Zem do plaviek. Potom ju položil do vody, kde 

sa pohupovala na vlnách. Po chvíli opäť. Keď sa 

vykúpala dosýta, vzal ju Otecko do rúk a stisol 

ju, aby jej vyžmýkal plavky. 

„Ajajaj!“ zahrmel, keď si uvedomil, čo vykonal. 

Rýchlo si navliekol rukavice, na hlavu nasadil 

lekárske zrkadlo a na ústa rúško. Zrkadlo 

nastavil na mieru, sterilizoval a pustil sa do 

nápravy škôd.  

„Dopredu tí počujúci,“ zamrmlal si pre sebe a 

nahlas čosi predniesol. Otočil sa k nemu pár 

hlavičiek. „Hej, vy tam,“ húkol naň otec, 

„prestúpte si sem.“ Počujúci preskočili do misky 

a položil ju.



„Teraz nedoslýchaví“, Otec chvíľu porozmýšľal 

než zvolil spôsob komunikácie. Začne rozprávať a 

výrazne artikulovať, svoju reč ešte sprevádza 

posunkami. Nesmelo sa naňho pozrela jedna 

hlavička, po chvíľke aj ďalšie. „No prosím, 

prestúpte si sem. Ponáhľajte sa.“ Nedoslýchaví 

preskočili do misky a položil ju. 

„A teraz nepočujúci“, začal im posunkovať 

Otecko. Nečakane sa k nemu otočilo tucet a viac 

hláv. „Ponáhľajte sa sem,“ popchol ich Otec 

držiac v ruke misku. Ešte stačil vytiahnuť 

jedného uviaznutého a preložil ho medzi 

ostatných. Potom misku položil na iné miesto. Tu 

počuje kohosi vykrikovať. Pozrie sa tým smerom. 

„Áno, aha, ty patríš medzi tých druhých? No, 

dobre,“ preložil ho do druhej skupinky.  

Stvoriteľ vezme spustošenú zemeguľu, nafúkne 

ju, až získa guľatý tvar a overí jej kvalitu 

pretrasením. Teraz tam postupne nasype 

všetkých počujúcich a nedoslýchavých z misiek. 

Nepočujúcim pristaví šmýkačku a tí nadšene 

skĺzavajú späť na novú Zem. Odloží šmýkačku, 

potom je celý nadšený, že dal zemeguľu do 

poriadku. Pustí Zem do priestoru, rozkotúľa ju a 

vidí ľudí, ako nadšene mávajú. „No, no“, zabručí 

Otec nebeský, „je čas ísť naspäť.“ A uloží sa k 

spánku. To bol ale náročný deň. 

Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov – storytelling a poézia v 

(slovenskom) posunkovom jazyku”
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NIEKTORÉ JAZYKOKAZY V SLOVENČINE  
(2. 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. 

12. Lízatko vs. lízanka 

Z týchto dvoch výrazov je spisovné lízanka. 

13. Sáčok, sáčik alebo radšej vrecko? 

Určite použite slovo vrecko alebo vrecúško, ak chcete rozprávať spisovne. Sáčok a sáčik sú 

nespisovné výrazy. 

14. Razítko vs. pečiatka 

Ak vám na úrade povedia, že potrebujete razítko, rozprávajú nespisovne, pretože v skutočnosti 

potrebujete pečiatku! 

15. Mám jeden dotaz 

Dotaz je rýdzo české slovo. Použite radšej slovo otázka! 

16. Pravítko, kružidlo 

Oba tieto výrazy sú spisovné. Aj keď je prípona -tko zaužívaná v českom jazyku, u nás sa 

slovo pravítko ustálilo. Pomôcky ako kružidlo, tlačidlo, nosidlo, ležadlo sú spisovné a sú 

odvodené od slovies. Nespisovné sú výrazy kružitko, tlačitko atď. 

17. Kukátko a priezor na dverách 

Slovo kukátko používame bežne. Priezor už menej často, no a z týchto dvoch výrazov je práve 

priezor spisovný! 

18. Kúpeľka vs. kúpeľňa 

Pokiaľ chcete spisovne povedať, že sa sprchujete v miestnosti, kde je vaňa alebo sprchový kút, 

rozhodne povedzte kúpeľňa. 

19. Dala by som si sladký krémeš/krémovník 

Chutný, výborný a sladký krémeš alebo krémovník? Správna odpoveď je krémovník. 

20. Vodítko a vôdzka 

Ak sa chystáte so svojím psíkom na prechádzku, dáte mu vôdzku. Slovo vodítko je české!
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