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Milí čitatelia, priatelia a priaznivci kultúry Nepočujúcich,
rok 2017 sa chýlil ku koncu a my máme pred sebou ďalší rok plný nových zážitkov a aktivít
zo sveta Nepočujúcich. Na úvod si dovolím kúsok filozofického okienka… Život nám prináša
rôzne úskalia, rôzne kľukaté cesty, a nie vždy nám všetko ide podľa našich predstáv. Mali by
sme mať ale na pamäti, že keď sa chce, všetko sa dá! 😊 Potrebné je len viera, že dokážeme
zvládnuť všetko, čo si zaumienime a sila nášho odhodlania. Pretože všetko sa deje pre niečo a
život nám pripravil aj krásne a nezabudnuteľné chvíle, na ktoré počas každého roka spomíname.
Nezabúdajme na úprimnosť, priateľstvá a tešiť sa z každej maličkosti, pretože len vtedy môžeme
hovoriť o šťastí. A preto Vám do nového roku želám, aby ste v tomto roku mali okolo seba toľko
šťastia, koľko unesiete, dobrých a spravodlivých ľudí a priateľov, na ktorých sa spoľahnete. A
samozrejme, aj to zdravie, pretože bez toho nejde to ostatné.
Na záver by som sa chcela poďakovať za príležitosť byť novou šéfredaktorkou
Myslímoviniek. Je to pre mňa výzva a možnosť naučiť sa opäť niečo nové. S OZ Myslím
spolupracujem už niekoľko rokov a vždy sa teším z toho, že môžem byť súčasťou tohto skvelého
tímu a za možnosť prinášať niečo viac do kultúry našich Nepočujúcich. Želám si, aby Nepočujúci
boli dostatočne kreatívni v aktivitách aj tento rok, a aby naša redakcia mala dostatok energie a
príležitostí prinášať Vám čitateľom aktuálne informácie zo sveta Nepočujúcich.
Teším sa na vás v ďalšom dvojčísle!
Mirka 😊
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GALAVEČER NEPOČUJÚCICH
Dňa 17. - 18.2. 2018 sa v meste Ostrava v Českej republike konala večerná zábava akcia
Galavečer 2018. Galavečer pripravila a zorganizovala organizácia Centrum služeb pro
neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s (v skratke CSNN) nesmel chýbať ani bohatý celovečerný
program, kde vystupovali talentovaní nepočujúci napr. Mischa alebo zo Slovenska Dallo. Na
galavečeri nesmela chýbať ani bohatá tombola, s ktorej sa takmer každému niečo ušlo a mohli
si vziať peknú pamiatku domov 😊 Na galavečeri samozrejme nechýbali ani nepočujúci zo
Slovenska.
Text: M. Hefty Foto: CSNN
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ZHROMAŽDENIE: ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO
Dňa 21.2. 2018 sa stala obrovská tragédia, ktorá nenechala snaď nikoho chladným, neznámy
pachateľ zastrelil investigatívného novinára Jána Kuciaka so snúbenicou. Ľudia nielen zo Slovenska,
ale z celého sveta si uctili ich pamiatku zapálením sviečky a nosením odznaku #ALLFORJAN.
Odvtedy sa konalo niekoľko zhromaždení pod názvom “za slušné Slovensko”. Pri zhromaždení
organizátori mysleli aj na nepočujúcich, pre ktorých zabezpečili tlmočníka slovenského
posunkového jazyka.

Text: M. Hefty Foto: Internet
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MULTI LEVEL MARKETING (MLM)
V poslednom čase sme si všimli, že nepočujúci hľadajú rôzne možnosti finančného prilepšenia a
snažia sa pracovať napríklad aj cez MLM. Preto cítime potrebu napísať článok o tom čo MLM je a
ako vlastne funguje.
Čo je to MLM
Multi Level Marketing (MLM), alebo tiež sieťový marketing je forma marketingu, ktorá
funguje na veľmi jednoduchom, ale účinnom princípe a používajú ho spoločnosti v rôznych
odvetviach na predaj svojich produktov a služieb. Navyše s využitím dostupných internetových
nástrojov sa aj v MLM otvárajú nové spôsoby a možnosti podnikania.
Veľa ľudí si spája MLM s podvodnými schémami a to častokrát oprávnene, pretože na trhu je aj
mnoho podvodných neserióznych spoločností a jednotlivcov, ktorí túto formu marketingu
zneužívajú pre podvody. V skutočnosti nie je Multi Level Marketing predurčený k tomu, aby
pomocou neho zarábalo nekonečné množstvo ľudí, lebo to ani nie je možné. To ale neznamená,
že MLM je podvod, alebo, že si s MLM nemôžete zarobiť peniaze. Práve naopak, tento
obchodný model úspešne používa veľa spoločností a umožňuje zarábať peniaze aj
bežným ľuďom na každej úrovni MLM systému.

Multi level marketing nie je nič nové a firmy ho používajú na propagáciu svojich produktov a
služieb už desaťročia a niektoré spoločnosti sú veľmi úspešné, ako napr. Herbalife, Oriflame,
Forever, Amway, Avon, Cashback world (Lyoness) a ďalšie. To isté platí aj o úspešných
predajcoch. Niektorí ľudia si predstavujú pod MLM iba ich rodinných príslušníkov, alebo známych,
ktorí predávajú kozmetické výrobky, alebo nejaké doplnky výživy a podobne… V každom prípade
je multi level marketing pre mnoho ľudí stále málo známy a málo pochopený spôsob zarábania
peňazí. MLM je síce jednoduchý systém, s ktorým môžete zarobiť peniaze ak viete čo robíte, ale
nie je to žiadny systém pre bezpracné rýchle zbohatnutie.
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Ako vlastne Multi Level Marketing funguje?
Na začiatku MLM systému je spoločnosť, ktorá vyrába, alebo dodáva produkty a služby na trh.
Tieto spoločnosti dodávajú svoje produkty za veľkoobchodné ceny nezávislým predajcom, ktorí
ich predávajú koncovým zákazníkom. Je to v podstate ako keď továreň vyrobí produkt a
distribútor, alebo veľkoobchod sa stará o predaj koncovému zákazníkovi. V prípade MLM
marketingu môže nezávislý predajca buď predávať tovar koncovému zákazníkovi, a/alebo
ďalšiemu nezávislému podradenému predajcovi. Taktiež si predajca môže vytvárať svoj tím
ďalších podradených predajcov a keď si títo ľudia zarábajú peniaze, tak určité percento z ich
obratu získava nadradený predajca (tzv. sponzor). Takto vlastne spoločnosť odmeňuje aktívnych
ľudí (sponzorov) v systéme za to že pomáhajú zvyšovať predaje aj cez svoju podradenú sieť
predajcov.
Hlavný rozdiel medzi spoločnosťami ktoré používajú MLM marketing a tými, ktoré ho nepoužívajú
je iba v spôsobe marketingu. Kým firmy bez MLM používajú na propagáciu svojich produktov
klasickú priamu reklamu v televízií, novinách alebo iných médiach, MLM spoločnosti neplatia
primárne za reklamu, ale zabezpečujú marketing produktov vďaka sieti nezávislých predajcov a
väčšinu peňazí platia predajcom. MLM firmy nepotrebujú veľkoobchodné medzičlánky a
nepotrebujú mať svoje predajne, alebo tovar dodávať do obchodov, pretože o predaj sa stará
sieť mlm predajcov.

Výhody a nevýhody MLM
Výhodou multi level marketingu z pohľadu nezávislých predajcov je to, že je to pomerne
jednoduchá forma zarábania peňazí. MLM je vlastne iba o marketingu a predaji a ak si
vyberiete dobrý produkt a dokážete nájsť dostatočné množstvo predajcov, ktorí ho budú
predávať „pod Vami“, tak môžete zarábať slušné peniaze. Niektoré spoločnosti majú kvalitné
produkty o ktoré majú ľudia záujem a dobre sa predávajú. Príkladom môže byť spoločnosť
Oriflame alebo Herbalife, ktorých produkty ľudia sami vyhľadávajú a sami kontaktujú známych
predajcov. Pre spoločnosti, ktoré majú kvalitný produkt je výhodou to, že sa nemusia starať o
predaj produktov, lebo sa o to starajú nezávislý predajcovia, ale musia sa starať o svojich
predajcov, aby boli dostatočne zaškolení a zruční. Ak má spoločnosť dobrý produkt a dobrých
predajcov, tak MLM je výhra aj pre spoločnosť aj pre jej nezávislých predajcov.
Určitou nevýhodou ale pre niekoho zase výhodou MLM môže byť to, že táto forma marketingu a
práce je hlavne o osobných schopnostiach predajcov a zvlášť tých, ktorí sú na nižšej úrovni v
MLM systéme, alebo len začínajú. O úspechu tu v najväčšej miere rozhodujú osobné schopnosti
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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jednotlivcov a preto sa často stáva že ľudia sa zapoja, sú zo začiatku nadšení ale časom zistia,
že treba byť naozaj aktívny a pracovať, aby sa dostavili dlhodobé výsledky a zárobok. No a ak
ľudia zistia že to nie je až také jednoduché ako si na začiatku mysleli, tak postupne strácajú
nadšenie, dôveru až skončia…
Hlavné výhody, pre ktoré je práve multi level marketing tak obľúbený
•

nízke počiatočné investície,

•

časová flexibilita (možnosť budovať podnikanie popri škole alebo zamestnaní),

•

sami si môžete vybrať, akou mierou sa do podnikania zapojíte,

•

jednoduchá administratíva,

•

nepotrebujete žiadne vzdelanie,

•

minimálne výdavky,

•

vyriešená logistická a administratívna infraštruktúra,

•

možnosť získania pasívneho príjmu (v krátkej dobe v pomere ku klasickému podnikaniu),

•

možnosť budovať podnikanie vo viacerých krajinách sveta,

•

prepracovaný vzdelávací systém, ktorý vás naučí, ako vybudovať vaše podnikanie,

•

atraktívny systém odmeňovania a bonusov.

Pár slov na záver
Network marketing je legálny spôsob podnikania, ktorý sa vyučuje aj na vysokých školách
ekonomického smeru (napr. VŠE Praha). Asi najhlasitejším propagátorom sieťového marketingu
vo svete je Róbert T. Kiyosaky, ktorý napísal aj pár svetoznámych kníh, spomeniem len
Bohatý otec, Chudobný otec alebo Sprisahanie Bohatých.
Ak MLM funguje správne, tak je to aj etický spôsob podnikania. Niektoré systémy sieťového
marketingu však nie je možné nazvať etickými. Sieťový marketing sa často zamieňa s
pyramídovými hrami alebo Ponziho schémou/lietadlom, ktoré nie sú ani etické, ani
legálne. Preto je nutné overiť si niekoľko základných bodov, ktoré ukážu, či ide o legálny a etický
systém, alebo nie.
Sieťový marketing je podnikanie. Nie je to zamestnanie. Znamená to, že na začiatok to chce
od vás investíciu – peňazí, času, pozornosti. Nikto vám nedá istotu, že sa vám investícia
zhodnotí. Taký je svet podnikania. Veru, nie je to až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad
zdá. Ak chcete uspieť, musíte dodržiavať tieto 4 základné body:
•

trpezlivosť

•

pracovať

•

učiť sa, učiť sa, učiť sa

•

radiť, pomáhať, motivovať

Zdroj: https://www.pracanadoma-skusenosti.eu/mlm-sietovy-marketing/
https://www.epodnikanie.sk/zarabanie-na-internete/mlm-multi-level-marketing/
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748

8

OSOBNÁ SKÚSENOSŤ S MLM
Minulý rok som sa začal aj ja začal venovať systému MLM, vybral som si spoločnosť
Cashback world (Lyoness). Na začiatku som tomu veľmi nedôveroval, lebo som nemal
dostatočné informácie a prehľad, tak som najprv chodil na rôzne školenie a všetko som
si dôkladne preštudoval. Tak som sa rozhodol do toho investovať svoj čas a energiu a
musím povedať, že neľutujem a verím, že to má dobrú perspektívu preto som rozbehol
kampaň pre komunitu nepočujúcich nielen na Slovensku aj v ostatných krajín.
Čo je to Cashback world?
Je to medzinárodná nákupná spoločnosť, ktorá sa vzťahuje na rôzne odvetvia. Nosná myšlienka
spoločnosti znie: „Peniaze späť z každého nákupu". Členovia a partneri profitujú z výhod, ktoré
im Cashback world ponúka, a to vždy, keď nakupujú u partnerov spoločnosti Cashback world
(Lyoness). Systém založil Hubert Friedl, ktorý pochádza z Rakúska. Cashback world funguje v 47
krajinách a má vyše 9,5 miliónov členov, zmluvu má s približne 90 000 obchodnými
spoločnosťami, na Slovensku je to okolo 1 600 firiem od malých až po tie najväčšie, ako sú Tesco,
Mall, Nay, Kika atď. Princíp je jednoduchý, ak budete nakupovať tovar v obchodoch, ktoré majú
zmluvu s Cashback world, budete dostávať za každý nákup peniaze späť a v prípade, že túto
príležitosť ponúknete známym, ale aj neznámym, máte možnosť si slušne zarobiť. Členstvo v
Cashback world je principiálne novou a jednoduchou formou, ako pri nakupovaní ušetriť peniaze,
resp. zlepšiť svoj rozpočet.
Peniaze je tak možné získať späť nielen z nákupov potravín, oblečenia či obuvi, ale aj pohonných
hmôt, dovoleniek, zájazdov na športové podujatia, rezervácie ubytovania na najväčšom svetovom
ubytovacom portáli a mnohých ďalších tovarov a služieb.
O spoločnosti myWorld
Skupina myWorld spája rôzne značky. So značkou Cashback World môžu zákazníci profitovať z
výhod, ktoré im prináša medzinárodná Shopping Community: môžu si užívať atraktívne výhody
pri nákupe ako Cashback Shopping Points.
White Label Solutions umožňuje klubom, organizáciám, ako aj veľkým spoločnostiam poskytovať
členom, fanúšikom, zákazníkom a zamestnancom výhody Cashback World.
S produktmi Cashback Solutions majú malé a stredné podniky poruke cenovo výhodný a
inovatívny program, ktorý umožňuje poskytnúť zákazníkom výhody Cashback World a spoločnosti
ako takej členstvo v globálnom nákupnom svete.

.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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Zakladná myšlienka s otázkou: Kedy ľudia prestanú nakupovať? 😊
Ak chcete viac informácie, tak si môžete obrátiť na mail: deafgroupsk@gmail.com

Prezentácie pre komunitu nepočujúcich

Text: M. Hefty
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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Rozhovor s Nátaliou Hudákovou, FOREVER…
posunkami ku zdraviu
Čo bolo tvojou motiváciou pre založenie
uzavretej skupiny na Facebooku s názvom
Forever...posunkami ku zdraviu?
Moja motivácia bola od začiatku jasná, sama
som Nepočujúca a mala som isté zdravotné
problémy, ktoré si myslím, na tomto mieste
rozvádzať nemusíme. Keď som na internete
hľadala rôzne informácie ako si zlepšiť svoje
zdravie, pocítila som, že Nepočujúci majú
podobný problém ako ja, 100% písanému
textu nemusia porozumieť, to je vlastne pre
nás bariérou na internete. Takto vznikla
myšlienka založiť skupinu pre Nepočujúcich,
kde si budeme navzájom pomáhať a predávať
svoje skúsenosti v slovenskom posunkovom
jazyku, aby mali Nepočujúci „ľahšiu cestu ku
zdraviu“ bez bariér.
Predstavte stručne o čom je Forever?
Forever ponuka pestrú paletu produktov rôzny nápoje, výživové doplnky, produkty
súvisiace so starostlivosťou o pokožku, osobnú
starostlivosť, prípadne včelie produkty. Pri
všetkých produktoch Forever je
neodmysliteľnou súčasťou zložka Aloe Vera.
Žiadne s vymenovaných produktov neobsahujú
chemické látky.
Aká je výhoda pre Nepočujúcich pri
objednávke produktov Forever? Je to
nejaký zázrak, ktorý pomáha zlepšiť
zdravie Nepočujúcich?
Výhodou podľa môjho názoru je, že robím
videa v slovenskom posunkovom jazyku s
ktorých sa dozvedia maximálne informácie o
produktoch.

Taktiež im pomáham sa zaregistrovať, potom už môžu sami pohodlne objednávať produkty, ktoré sa
im zapáčia a ak sa náhodou vyskytne nejaký problém, rada im so všetkým poradím, vysvetlím.
Oceňujú Nepočujúci Tvoje skúsenosti ohľadne poradenstva a pochvaľujú si výrobky z
Forever-u?
Myslím si, že Nepočujúci majú veľkú radosť, že vznikla takáto skupina, pretože si vymieňajú
skúsenosti „bez bariér“, prípadne si pýtajú rady a podobne. Čo si myslím, že splnilo aj cieľ
vytvorenia skupiny, takže sa z toho veľmi teším aj ja. A samozrejme spája sa tu svet medzi
počujúcim a nepočujúcim.
Plánuješ usporiadať prednášku o Forever pre Nepočujúcich? Ak áno kde a kedy?
Momentálne som nepremýšľala nad ďalšími prednáškami nakoľko mám za sebou už dve a to v
Prešove a v Bratislave. Ak by sa konala nejaká ďaľšia prednáška ste všetci srdečne vítaní, kedy a
kde to zatiaľ neviem, ale ak ostaneme v kontakte, určite Ti poskytnem info 😊

Čo by si odkázala naším čitateľom Myslimoviniek?
Pre počujúcich – prosím buďte trpezlivý pri komunikácii s Nepočujúcimi, v kľude a pohode ide všetko
lepšie. Pre Nepočujúcich – nebojte sa opýtať na našej skupine čokoľvek, sme tu jeden pre druhého,
to je hlavným poslaním našej skupiny a kto ešte nie je našim členom, neváhajte sa pridať k nám 😊

Rozhovor pripravil T. Slezák

Fotky: Archív N. Hudákovej

AJ NEPOČUJÚCI CHCÚ POZNAŤ BIBLIU
Slovenská biblická spoločnosť zverejnila začiatkom apríla 2018 ďalšie dve časti
Biblie pre Nepočujúcich. Videonahrávky v slovenskom posunkovom jazyku sú voľne
dostupné na webovej stránke www.biblia.sk. Po úspešnom ukončení prvej, testovacej
fázy začína projektový tím s prekladom ďalších častí, ktoré priblížia nepočujúcim
odkaz Novej aj Starej zmluvy.
Poslaním Slovenskej biblickej spoločnosti je šíriť Božie slovo, preto vydáva Biblie v knižnej forme
a zároveň prevádzkuje internetovú stránku, kde je možné študovať rôzne preklady online. Aj keď
nepočujúci na Slovensku dokážu čítať, väčšina z nich má problém čítať písaný text s
porozumením. Biblická spoločnosť sa preto rozhodla priblížiť im evanjelium formou, ktorá je pre
nepočujúcich najzrozumiteľnejšia. V roku 2017 začala s prekladom Biblie do slovenského
posunkového jazyka. Preklad má podobu videonahrávok, ktoré sú dostupné na webovej stránke
www.biblia.sk. Sú určené predovšetkým nepočujúcim, ale aj kresťanským pracovníkom, ktorí sa
im venujú. V prvej fáze projektu bolo preložených päť príbehov z Novej zmluvy.
„Som veľmi rád, že sa dielo prekladu Biblie do posunkového jazyka stále obohacuje o ďalšie
časti. Ešte viac ma teší, že je to posunkový jazyk (nie iba preposunkované texty) a na preklade
robia samotní Nepočujúci. Všetkým, ktorí sa podieľajú na tomto projekte, patrí veľká úcta.“
hovorí br. Felix Mária OFM, františkán, ktorý v roku 2017 pomohol zostaviť projektový tím. Tvorili
ho piati nepočujúci, dvaja teológovia, tlmočníčka a dvaja režiséri.
Roman Vojtechovský, nepočujúci pedagóg a lingvista, oceňuje prínos prekladu pre celú komunitu
a rozvoj posunkového jazyka. Prekvapila ho náročnosť textov: „Každý príbeh v sebe skrýva
mnoho biblických pojmov a pozadí, ktoré treba dlhšie preštudovať, aby aj nezainteresovaný
človek pochopil, čo je zmyslom daného príbehu. A to nepočujúcim chceme cez videonahrávky
osvetliť.“pre nepočujúcich.“

V druhej fáze projektu (apríl 2018 – apríl 2019) pribudne v Biblii pre Nepočujúcich ďalších desať
videonahrávok – päť z Novej zmluvy a päť zo Starej zmluvy. Projektový tím rozhodol o rozšírení
výberu o texty z 1. a 2. knihy Mojžišovej vzhľadom na to, že novozmluvné texty sa často
odvolávajú na príbehy a postavy zo Starej zmluvy, ktoré zatiaľ nie sú slovenským nepočujúcim
veľmi známe.
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Doplňujúce informácie:
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“.

Viac: https://biblickaspolocnost.sk/fotogaleria

Text: K. Bošková
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POSUNKY.SK: PREKLADOVÝ SLOVNÍK
SLOVENSKÉHO JAZYKA - SLOVENSKÉHO
POSUNKOVÉHO JAZYKA
Po dlhej a namáhavej práci je dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka slovenského posunkového jazyka spustený. Nájdeme ho na www.posunky.sk. Publikovalo ho
občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov.

Elektronický prekladový slovník je na Slovensku tzv. unikátnym dielom, ktorý pozostáva
dvoch slovníkov, konkrétne z dvoch základných vyhľadávaní z východiskového jazyka do
cieľového jazyka. Prvým je zo slovenského jazyka do slovenského posunkového jazyka a
vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný, alebo dvojručný
symetrický,vyhľadáva sa podľa dvoch možností: podľa zadaného slova a podľa tematických
celkov. Druhým typom vyhľadávania je zo slovenského posunkového jazyka do slovenského
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jazyka a vyhľadá sa najprv podľa typu posunku, či je posunok jednoručný, alebo dvojručný
symetrický, ak majú dve ruky zhodné tvary, prípadne dvojručný asymetrický, ak dve ruky majú
svoj navzájom odlišný tvar. Následne sa zisťuje podľa základných manuálnych častí
posunku: tvar ruky (konfigurácia ruky) a pozícia ruky/rúk v priestore.

Pod slovníkovým heslom nechýbajú údaje, ktoré sú dôležité pre slovník, napr. uvedenie slov
hovoreného komponentu alebo orálneho komponentu, ktorý je dôležitou súčasťou posunku. Pri
hovorenom komponente sa určujú tie slová, ktoré ústne a bezhlasne artikuluje väčšina
nepočujúcich používateľov slovenského posunkového jazyka, napr. auto, mama, kvet. Opak pri
orálnom komponente sa určujú pohyby pier a/alebo úst, ktoré používajú používatelia
slovenského posunkového jazyka pri svojej posunkovej komunikácii, napr. AV, FIFI, mierne
vyplazený jazyk.

Zo zemepisného hľadiska vieme, že sa na území Slovenska vyskytuje variantnosť,
rozrôznenosť posunkov (ako jedna z vlastností prirodzeného jazyka), preto sú posunky ako
jednotky posunkového jazyka zaznamenávané aj podľa danej oblasti na území Slovenska.

Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka
vyšiel s finančnou podporou Nadácie Eset, Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis,
Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja.
Text: R. Vojtechovský
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Nová monografia o slovenskom posunkovom jazyku:

SÉMANTICKO-SYNTAKTICKÉ A SOCIOPRAGMATICKÉ
OSOBITOSTI TLMOČENIA SLOVENSKÉHO
POSUNKOVÉHO JAZYKA
„Žijeme v komunikujúcom spoločenstve, v ktorom sa komunikácia vníma ako umenie viesť
zmysluplný dialóg či sociálna interakcia, pri ktorej sa vedome alebo nevedome vymieňajú
informácie. Ak si však komunikační partneri nedokážu porozumieť (predovšetkým) z jazykového
uhla pohľadu, je potrebný sprostredkovateľ komunikácie. Práve pomocou sprostredkovanej
jazykovej komunikácie, čiže tlmočenia, sa dokážu dorozumieť komunikanti s rozdielnymi
jazykovými a kódovými znalosťami (s. 9)“ Práve takto začína moja monografia, ktorá je
výsledkom približne 3 až 5 rokov štúdia, zberania materiálu a doktorandského pôsobenia v
oblasti všeobecnej jazyka a posunkového jazyka na Slovensku.
V marci tohto roku som ju za podpory Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v
Banskej Bystrici publikovala. Kniha sa nachádza v rozličných univerzitných predajniach,
knižniciach, ale tiež je ju možné za cenu poštovného odo mňa dostať. Editoval ju Patráš
Vladimír, prof. PaedDr., CSc.
V monografii som predstavila niekoľko dôležitých predmetov pozornosti jazykovedy slovenského
posunkového jazyka a tlmočenia. Kniha je odborná, ale určite si v nej každý nájde niečo, čo ho
zaujme.
Dôležité je, že som aj ja potvrdila skutočnosť, že slovenský posunkový jazyk je plnohodnotný
znakový systém ako každý iný systém, ktorý sa snaží pomenovávať rôzne veci, akcie,
myšlienky či stavy. Je to skutočne dôsledne vybudovaný nástroj na vyjadrovanie rozličných
predstáv, realít a ich zdieľanie s ďalšími ľuďmi.
Tak, príjemné čítanie!
Text: M. Arvensisová Foto: M. Arvensisová, T. Kopecký a V. Patráš
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BILINGVIZMUS NEPOČUJÚCICH A BILINGVÁLNE
VZDELÁVANIE
V súvislosti s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré sú nepočujúce, sa v súčasnosti často
hovorí o tzv. BI-BI prístupe/modeli (bilingválno-bikultúrnom prístupe/modeli)
vzdelávania. Mnohí nepočujúci, ale aj pedagógovia však majú o tomto prístupe nepresné
informácie. Preto sme sa rozhodli zaradiť do tohto vydania aj príspevok, ktorého cieľom
je podať čitateľom základné informácie.
Čo je to bilingvizmus?
V našich podmienkach sa pozornosť tejto problematike začala venovať len nedávno, a to z dôvodu
otvorenia hraníc, s čím súvisí aj problematika prisťahovalcov a problematika menšinovej spoločnosti
(Doskočilová, 2002). V súvislosti s bilingvizmom je potrebné spomenúť pojem monolingvizmus –
kedy má človek osvojený jeden jazyk. Tento jazyk si osvojuje ako prvý, a nazýva sa aj „materský
jazyk“. Na druhej strane existuje aj spôsob, kedy si človek dokáže osvojiť a získať spontánnu
znalosť v dvoch jazykoch. Vtedy hovoríme o bilingvizme. Pokiaľ ovláda už viac ako dva jazyky
súčasne, hovoríme o multilingvizme. S bilingvizmom sa stretávame väčšinou v nasledujúcich
prípadoch (Průcha, 2011):
• u detí, ktoré vyrastajú v jazykovo zmiešaných rodinách (napríklad matka Slovenka,
otec Maďar)
• u detí imigrantov, ktorých rodičia hovoria iným jazykom akým je jazyk hostiteľskej zeme
(napríklad imigranti zo Srbska hovoria po srbsky a dieťa sa učí aj po slovensky)
• u detí z etnických menšín, ktorých jazyk je odlišný od väčšiny (napríklad romština o
Rómov, ale patria sem aj Nepočujúci s posunkovým jazykom!).
Znalosť dvoch jazykov umožňuje človeku komunikovať so širším okolím, poznať viac zvyky a
kultúru oboch národov. Ako je to však s N/nepočujúcimi? O tom si povieme viac v nasledujúcich
riadkoch.
Bilingvizmus u nepočujúcich a bilingválne vzdelávanie
Je zrejmé, že bilingvizmus je úzko spätý hlavne so vzdelávaním detí a žiakov. Vo vzdelávaní
nepočujúcich môžeme hovoriť o troch základných možnostiach: (1) orálne- tradičné vzdelávanie,
(2) tzv. totálnou komunikáciou, (3) spôsob bilingválny. Bilingválne vzdelávanie

nepočujúcich je

teda jedna z mnohých možností a spôsobov tohto vzdelávania. O tomto prístupe sa vo vzdelávaní
nepočujúcich hovorí zhruba od 80-tych rokov 20.st v škandidávskych štátoch.
Keď hovoríme o bilingvizme nepočujúcich, ide o spojenie posunkového a hovoreného jazyka
(napríklad slovenský posunkový jazyk a slovenský jazyk), pričom si dieťa ako prvé osvojuje
posunkový jazyk a hovorený jazyk sa dieťa učí ako druhý jazyk (v ústnej alebo písomnej
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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forme). Pre nepočujúce dieťa je to spôsob splnenia jeho potrieb, teda čo najskôr začať
komunikovať so svojimi rodičmi, rozvíjať svoje myslenie, získať obzor o svete, a
plnohodnotne komunikovať (aj s počujúcim) s okolím (Grosjean, 2008). Vzhľadom na to, že
nepočujúci žijú v počujúcej spoločnosti, ktorá tvorí väčšinu, je dôležité, aby získali znalosť aj v
hovorenom jazyku.
Okrem toho, že sú v tomto modeli zapojené dva jazyky, treba brať do úvahy aj odlišnosť kultúr, a to
kultúru počujúcich a Nepočujúcich. Každá z nich má niečo spoločné, ale aj odlišné. Preto sa tu
stretávame aj s pomenovaním bilingválno-bikultúrny prístup (v skratke BI-BI prístup), teda
prístup, ktorý okrem dvoch jazykov zahŕňa v sebe aj dve kultúry.
Pokiaľ chceme hovoriť o bilingválnom vzdelávaní nepočujúcich, je dôležité z pohľadu pedagóga mať
na pamäti niekoľko východísk (princípov). Vychádzame z článku Macurovej (2006), ktorá tieto
princípy zhrnula podľa autora Bakera. Rovný prístup môže nepočujúcim zaručiť rovnaké podmienky
na vzdelávanie ako u počujúcich. Okrem jazyka zohráva dôležitú úlohu aj osobnosť dieťaťa, rodina,
i školské prostredie. Posunkový jazyk je prvým jazykom, ktoré si dieťa osvojuje a v škole by mal
byť používaný ako vyučovací jazyk (napríklad slovenčina sa vyučuje prostredníctvom posunkového
jazyka). Nakoľko si hovorený jazyk nepočujúce dieťa nedokáže osvojovať rovnakým tempom a
spôsobom ako počujúce (t.j. oneskorený vývin), čo brzdí jeho kognitívno-emocionálno-sociálny
vývin. To má za následok aj neskoršie problémy v škole. Za dôležité je tiež pokladať postoj k
posunkovému jazyku – ako súčasť kultúry nepočujúcich. Preto by malo byť v škole posilňované
vedomie príslušnosti k tomuto jazyku a kultúre. V škole by mali byť k dispozícii nepočujúci učitelia
(ako modely posunkového jazyka), ale zároveň počujúci učitelia (modely hovoreného jazyka). V
ideálnom prípade by mal byť každý učiteľ bilingválny (..avšak do akej miery je toto reálne?).
Najdôležitejšiu rolu tu zohráva však rodina – podpora rodičov, informovanosť rodičov, slobodná
voľba na vzdelávanie, spolupráca rodiny so školou i komunitou nepočujúcich.
Záver
Nakoľko je táto téma, ktorej sme sa venovali v tomto článku veľmi rozsiahla, nie je možné
obsiahnúť všetky informácie do pár strán. Cieľom tohto článku bolo priniesť základné informácie a
oboznámiť vás so základnými pojmami ako bilingvizmus a bi-bi prístup vo vzdelávaní nepočujúcich.
V článku sme spomenuli aj základné informácie, ktoré tento prístup obnáša, avšak treba upozorniť,
že prístupy vo vzdelávaní nepočujúcich boli a vždy budú rôznorodé. Rovnako aj bilingválne
vzdelávanie nepočujúcich má svoje rôzne možnosti, akým spôsobom ho preniesť do praxe.
Každopádne je na mieste uvedomiť si, že každé dieťa, ktoré je nepočujúce má právo na skorý
prístup k obom jazykom – k posunkovému aj hovorenému jazyku. Iba tak bude ďalším generáciám
nepočujúcich prístupný svet počujúcich a rovnako aj nepočujúcich. O bilingvizme môžeme hovoriť
iba vtedy, ak svoju úlohu majú plnohodnotne zastúpenú oba jazyka, a obe kultúry, ktoré sa na ne
viažu. Na Slovensku, žiaľ, ešte nemáme školu, ktorá by šla príkladom a používala BI-BI prístup vo
vzdelávaní nepočujúcich. S touto formou sa však môžeme stretnúť v zahraničí. Ako typický príklad
sa často v literatúre uvádza aj hamburgský model bilingválneho vzdelávania (v Nemecku, typický
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model len pre túto časť!). V Európe sa v roku do roku 2016 robil výskum (projekt De-Sign
Bilingual,2016), ktorý skúmal bilingválne vzdelávanie vo vybraných 39 európskych štátoch. Je
zaujímavé, že zo všetkých zastúpených štátov sa toto vzdelávanie plnohodnotne uplatňuje len v

Dánsku.
Obrázok: Bilingválne vzdelávanie nepočujúcich v Európe (De-Sign Bilingual, 2016

Štáty ako Nórsko, Švédsko, Fínsko, Nemecko, Taliansko alebo Rakúsko majú bilingválne
vzdelávanie zakotvené v systéme len čiastočne. Veľká časť krajín však nemá bilingválne
vzdelávanie zastúpené vôbec, vrátane Slovenska aj Česka (obrázok mapy znázorňuje graficky). Z
toho vyplýva, že o plnohodnotnom bilingválnom vzdelávaní nepočujúcich ešte nemôžeme hovoriť a
čaká nás ešte veľmi dlhá cesta k tomuto cieľu, a nielen u nás, ale v rámci celého sveta.
Text: M.Tomášková
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STORYTELLING “SVET NEPOČUJÚCICH V
OHROZENÍ?”
Stonky trávičky
pri vánku povievajú.
Tu a tam ich nekonečnú zeleň
naruší pestrá kytičiek spleť.

Jedna stonka do krásy kvitne,
na nej farebné lupene.
Slnečné lúče na ne hýria
a vietor sa s nimi hrá.

Tie kvetu lupene,
čo krášlia svet šíry.
Tie kvetu lupene,
svetu ticha súci.

Istota nechala vetru,
aby tie lupene,
čo svet krášlia
ich od seba odtrhol
a rozniesol v svet šíry.

Domov hovoriacich rúk
spája ich súdržnosť.
Rozbíja to však
po svete zvuku chtivosť.

7

Zatvárajú sa školy,
kde sa ruky smiali.
Zatvárajú sa kluby,
kde sa šípky hrali.

Čo bolo otvorené dokorán,
dnes už nemožno
nájsť kľúče od brán.

Ruky hovoriť dokážu,
sú však iným na smiech.
Pohŕdanie môžu
dať smútok a hnev len.

Bol to len sen,
či je to pravda len?
Dokážu slnečné lúče
dať bráne istoty kľúče?

Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov –
storytelling a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku”
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