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Milí čitatelia, 

 cítite tu vôňu navôkol? Vonku sa príroda pomaly zobúdza, začína rozkvitať zeleň, spomedzi 

oblakov vykúka slniečko, v korunách stromov čvirikajú vtáčiky, v poli pobehujú zajačiky, v 

záhradách našich mám kvitnú prvé jarné kvietky... Jar je symbolom zrodenia niečoho nového, 

čerstvého. Tak zahoďme jarnú únavu, a hor sa do práce! Nezabudnite na pozitívne naladenie. A 

keď to nejde, zájdite si do prírody, kde človek načerpá dostatok tej správnej pozitívnej energie  

😊   

V tomto jarnom období boli aktívni aj Nepočujúci. Ich aktivity Vám prinášame v tomto dvojčísle. 

Dozviete sa o tom, aký bol napríklad ples Nepočujúcich, o konkurze na Správy pre 

Nepočujúcich, či o novom filme s názvom „Tiché miesto“, ktorý si získal Nepočujúcich z celého 

sveta vďaka obsadeniu  americkej nepočujúcej herečky Millicent Simmonds. 

 Želám Vám v menej celej redakcie príjemné čítanie ďalšieho čísla Myslimoviniek.  

   Mirka 😊

. editoriál.

Miri Angi Mico Erika Tomi
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CELOSLOVENSKÝ PLES NEPOČUJÚCICH - 
SENICA 2018

Keď rytmy našepkávajú vibrácie a svetelné efekty

Diskdžokej za mixážnym pultom púšťal jednu pesničku za druhou a oni tancovali. Raz 

rýchlo raz pomaly. Nebolo by na tom vôbec nič zvláštne, lenže, predsa len je. Väčšina na 

osadenstva na parkete boli totiž nepočujúci.  

 Áno, aj nepočujúci majú svoj ples. Prídu naň oblečení v spoločenských šatách a pripravení 

odskúšať svoje tanečné schopnosti na parkete. Ten tohtoročný zorganizovali v Senici a účasť na ňom 

bola dokonca medzinárodná.  

Talkshow s Američanom 

Rusi, Francúzi, Nemci, Švajčiari, Rakúšania, Kazachstanci, Američania, Česi a Slováci. Také pestré 

bolo zastúpenie na podujatí, ktoré zorganizoval Slovenský zväz nepočujúcich. “Boli zvedaví, ako 

výzera taký slovenský ples”, hovorí predseda spomínanej inštitúcie Jaroslav Cehlárik. Zaujímavosťou 

vo svete nepočujúcich je, že majú spoločné medzinárodné posunkovanie. Ak ho ovladajú, vedia sa 

ním dohovoriť bez ohľadu na pôvod. “Je užasné, že naši nepočujúci sa takto môžu so zahraničnými 

nepočujúcimi rozprávať a spoznať, aké majú životné podmienky v ich krajinách,” povedal Cehlárik. 

Práve v medzinárodnom posunkovaní sa predstavil na plese John Maucure, známy moderátor z USA, 

svojou šou. Program, ktorý si ľudia môžu pozrieť na internete, je vo svete nepočujúcich veľmi 

obľúbený. Fanúšikov mu prináša najmä humor moderátora, ktorý predviedol aj v Senici. Keď z 

publika vybral do svojej šou Ladislava Svíčku, jeho meno osadenstvu na plese predstavil veľmi 

kreatívne. Ukázal na obrázok, na ktorom horela sviečka, akurát namiesto plamienku bola tvár 

Ladislava. Ten má, mimochodom, počujúcu manželku, ktorá vôbec neovláda posunkový jazyk, no aj 

napriek tomu ich manželstvo klape roky.  
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Zdroj: Regionálne noviny - Trnavsko  Foto: SZN

Pomohli vibrácie 

 No ako to vyzeralo na tanečnom parkete? Zaujímavo. “Keď máme ples alebo iné podobné 

podujatie, naša komunita nepočujúcich si vždy žiada hudbu. Preferujeme diskdžokeja, pretože 

máme radi modernú hudbu,” vysvetľuje Jaroslav Cehlárik. Nepočujúcim pri tanci pomáhaju 

vibrácie, ktoré vnímajú veľmi citlivo. 

Vedia tak, či je hudba pomalá alebo 

rýchla. “Aj medzi profesionálnymi 

t a n e č n í k m i s a n á j d e n i e k o ľ k o 

nepočujúcich a verte tomu, že na prvý 

pohľad ani nerozoznáte, že ide o 

hendikepovaného tanečníka,” hovorí 

Jaroslav Cehlárik. Na senickom parkete 

sa orientoval i tanečníci aj pod ľa 

svetelných efektov a o zábavu tak 

skutočne nebola núdza.
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 V roku 2015 sa nám ozval mladý francúzsky režisér Thomas Labourass. V tej dobe bol v ČR 

na stáži, konkrétne na FAMU v Prahe. Jeho úlohou bolo vytvoriť zaujímavý dokument pre filmový 

festival, ktorý sa konal vo Francúzsku. Zhodou okolností sa ozval prezidentovi ASNEP Petrovi 

Výsúčkovi (r. 2015). Režiséra najviac zaujal život nepočujúcich a hlavne vzdelávanie nepočujúcich 

v Českej republike. Preto sa rozhodol natočiť výuku a život školy v Radlicích a v Hradci Králové. 

Prial si natočiť i debatu (rozhovor) medzi nepočujúcimi. Celkom sme vybrali štyroch nepočujúcich: 

Mgr. Máriu Basovníkovú, Mgr. Dávida Jordu, Mgr. Jaroslava Milicha a Mgr. Petra Vysúčka. Ďalej ho 

zaujímalo rozprávanie a poslanie bývania „Jabľčko“, ktoré je jako jediné pri našej škole v Hradci 

Králové. Dokument má 40 minút a my vám ho veľmi doporučujeme. Sledujte ho na http://

neslhk.com/film-lets-sign-about-it/ 😊

FILM THOMASA LABOURASSA

Zdroj: http://neslhk.com/film-lets-sign-about-it/

http://neslhk.com/film-lets-sign-about-it/
http://neslhk.com/film-lets-sign-about-it/
http://neslhk.com/film-lets-sign-about-it/
http://neslhk.com/film-lets-sign-about-it/


 Vo svete existujú aj ľudia s poruchou sluchu, ktorí taktiež patria do sveta showbiznisu, 
nielen nepočujúcich ale aj počujúcich. Tak ako napr. u Nepočujúceho modela Nyla DiMarca, tak 
by som rád predstavil čerstvú a novú herečku a to s menom Millicent Simmonds. S dovolením 
vám teraz stručne predstavím jej život.  

Millicent sa narodila ako zdravé, počujúce dieťatko, lenže po dvanástich mesiacoch stratila sluch 
z dôvodu predavkovania liekmi. Je užívateľkou kochleárneho implantátu. Žije v Americkom štáte 
Utah, keď mala Millicent tri roky, začala navštevovať školu Nepočujúceho Jeana Massieu, kde sa 
zúčastňovala v dramaturgickom klube. Jej prvým veľký úspechom bol dramatický film s názvom 
Wonderstruck, príbeh o nepočujúcej študentke. 

Teraz vam v skratke predstavím film, v ktorom hrala. Film nesie názov “Tiché miesto”.  Tento 
film sa odohráva v Dutchess a Ulster v New Yorku. Niektoré scény z natáčania sa odohravali v 
meste Beacon. Natáčalo sa aj na železničnej trati walkill Valley v New Paltz v grófstve Ulster 
County pomocou mosta Truss Bridge v Springtone. Film točili od mája do novembra 2017. 
Okrem toho natačali aj na Hlavnej ulici Little Falls v Herkimer, v New Yorku. Hrali tu aj známi 
herci a to Emily Blunt a  John Krasinski, ktorý je aj režiserom tohto filmu. Filmári tiež zabezpečili 
pre Nepočujúcu herečku tlmočničku do ASL /americký posunkový jazyk/, aby ulahčila spoluprácu 
a hlavne komunikaciu. Mladá herečka Millicent naučila aj svojich kolegov posunkový jazyk. Celý 
film bol v ASL – americkom posunkovom jazyku. Príbeh je o mladom páre s troma deťmi, ktorí 
žijú na opustenom meste, prežili utekajúc pred nebezpečenstvom. Aby ich nikto nenašiel a 
nehrozilo im nebezpečenstvo musia byť celý čas ticho, žiadny krik, nesmú púšťat a počúvať 
hudbu, ani buchať, preto komunikovali len v posunkovom jazyku. Keby použili hlas, hrozilo by im 
nebezpečenstvo. Keby niekto prehovoril, alebo urobil nejaký zvuk prišiel by netvor, ktorý 
neznáva hluk a zabíja ľudí. Premiéra filmu s názvom Tiché miesto prišla do kín 06.04.2018 a na 
Slovensku prichádza do kín 03.05.2018. Nezabudnite si rezervovať svoje miesto v kine a prídite 
zažiť tu atmosféru na vlastnej koži. Tí, čo sú milovníkmi hororu si určite prídu na svoje.  

Tak šup šup popcorn a Coca Colu do ruky a hurá do kina 😊  

ŽIVOT NEPOČUJÚCEJ HEREČKY A JEJ 
PRVÝ VEĽKOLEPÝ FILM

Text: T. Slezák Zdroj a foto: Internet



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         8

 Ako som už spomínal v predchádzajúcom článku nepočujúcu herečke Millicent Simmonds, 
tak teraz vám predstavím aj dalšiu herečku, ktorá sa volá Rachel Shenton. Keď mala Rachel 
dvanásť rokov, jej otec ochorel na rakovinu a prišiel o sluch. Po jeho smrti sa Rachel  rozhodla, 
že sa naučí britský posunkový jazyk a bude podporovať Nepočujúcich a venovať sa charite. Hrala 
v rôznych filmoch, serialoch a natočila aj rôzne reklamy. Výnimkou bol tento krátky živý film s 

názvom Tiché dieťa, ktorému 
napísala scenár samotná herečka 
Rachel a aj učinkovala vo filme, 
ktorý získal na 90. akademiách 
cenu Oscara za živý krátky film.                                        
P r í b e h j e o š t v o r r o č n o m 
nepočujúcom dievčatku Libby, 
ktorá žije vo svete ticha, až kým 
j u s t a r o s t l i v á s o c i a l n á 
pracovnička nenaučí komunikovať 
v posunkovom jazyku. Tento 
spomínaný f i lm s i môžete 
pozerieť aj priamo na webovej 
stránke - youtube.com  

OCENENIE OSCARA ZA NAJLEPŠÍ KRÁTKY 
FILM S NÁZVOM „TICHÉ DIEŤA“

Text: T. Slezák Zdroj a foto: Internet



Keďže moji rodičia dlhoročne pracovali v oblasti 

optiky, celkom ma to zaujímalo, tak som sa 

rozhodol, že pôjdem ešte študovať očnú optiku 

na SZŠ v Košiciach formou denného štúdia. Aj 

toto vzdelanie som ukonč i l maturitnou 

skúškou. 

Aká bola Vaša motivácia pre založenie 

firmy?  

Dôvod na založenie vlastnej firmy bol celkom 

prozaický, po absolvovaní povinnej dvojročnej 

praxe v očnej optike som si chcel doplniť 

vzdelanie štúdiom optometrie a keďže vtedajší 

zamestnávateľ mi nechcel umožniť štúdium , 

tak založenie vlastnej firmy bolo jedným z 

možných riešení. Štúdium som ukočil s 

diplomom- Diplomovaný optometrista. 

Je Vaša práca aj Vaším koníčkom? 

Áno, veľkým koníčkom- práca ma baví. 

Aké služby vo Vašej predajni zákazníkom/ 

klientom ponúkate a aké typy okuliarov, 

rámov či iného príslušenstva máte v 

ponuke? 

Ponúkame komplexné služby, ktoré by mala 

skutočne dobrá optika poskytovať- od merania 

zraku, poradenstvo pri výbere najvhodnejších 

okuliarových šošoviek (skiel), cez výber 

vhodného a zároveň aj módneho okuliarového 

r á m u , z h o t o v e n i e o k u l i a r o v – t . j . 

skompletovanie- až po záverečnú úpravu a 

odovzdanie zákazníkovi. Čo sa týka typov 

okuliarov, máme v ponuke všetky typy rámov – 

detské, dámske, pánske, ale aj slnečné a v 

Rozhovor so Stanislavom Šinkovičom

Vždy bolo Vaším snom stať sa optikom? 

Nie, najskôr som vyštudoval odbor zlatník-klenotník, ukončený maturitou. 

Prípadne, čo tomuto rozhodnutiu predchádzalo? Máte vyštudované niečo v súvislosti s 

Vaším povolaním?



neposlednom rade športové okuliare Adidas, kde vieme riešiť dioptrické korekcie. Samozrejmosťou 

je u nás aj záručný a pozáručný servis. Okrem toho ponúkame aj doplnkový sortiment, čistiace 

potreby, púzdra, šnúrky atď. 

Vieme o Vás, že ste dlhodobo pôsobil v Bratislave, kde ste už iste mal aj svoju stálu 

klientelu a ľuďom ste sa dostal do povedomia, prečo ste sa zrazu rozhodli presťahovať 

firmu do Dunajskej Lužnej? Čo na to Vaši zákazníci, chodia za Vami, alebo ste si musel 

nanovo budovať klientelu? Má pre Vás sťahovanie prevádzky nejaké výhody, prípadne 

nevýhody?   

Dôvod presťahovania optiky do Dunajskej Lužnej je opäť veľmi prozaický- parkovanie, ktoré je v 

Bratislave veľmi komplikované – ale aj  dochádzanie do práce. Ako som už spomínal, moji rodičia, 

ktorí mi stále pomáhajú, bývajú v Miloslavove a ja bývam v Podunajských Biskupiciach, takže  

terajšie miesto je pre nás výhodné a hlavne bezproblémové parkovanie a to rozhodlo. Naši spokojní 

zákazníci za nami chodia, nemajú s tým problém..  

Na predajni ste sám, alebo sa s Vami na chode prevádzky podieľajú aj rodičia prípadne 

manželka? Ak áno, čo je ich úlohou?  

V optike nie som sam, to by sa ani nedalo, pomáhajú mi rodičia, ale už aj manželka, ktorá sa zaúča 

do problematiky administratívnych povinností podnikania, podkladov pre účtovníctvo. I keď je 

momentálne na materskej dovolenke, ako vysokoškolsky vzdelaná sa to učí veľmi rýchlo.

Máte krásnych dvoch synov, uvažujete nad tým, že by ste ich v budúcnosti zaučil Vašemu 

povolaniu, aby ho časom mohli prebrať, prípadne pracovať s Vami?   

Samozrejme bol by som rád, keby sa niektorý z nich podučil tejto práci, ale to je ešte veľmi ďaleko. 

Čo by ste Nepočujúcim a čitateľom Myslimovinky odkázali a priali?  

Hlavne zdravie a aby sa snažili získať čo najlepšie vzdelanie, pretože bez toho sa uplatňuje v živote 

oveľa ťažšie.. 

Rozhovor pripravil T. Slezák  Fotky: Archív S. Šinkoviča
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 Posledné aprílové dni všetci nepočujúci umelci žili súťažou ZUČ. Tak ako každý rok, stretli 

sme sa v divadle Aréna a bolo nám spolu krásne. Mali sme dva dni na to, aby sme ukázali, akí 

sme dobrí v prezentácii umenia nepočujúcich. Umelecké vystúpenia nepočujúcich boli rôznorodé. 

Veľmi populárne boli folklórne vystúpenia. Mali sme možnosť vidieť aj pantomímu, tanec, 

divadlo, ale aj umelecké posunkovanie piesne. Všetky vystúpenia veľmi prísne hodnotila odborná 

porota.  

Okrem vystúpení v divadle bola v škole na Drotárskej výstava výtvarných prác a fotografií. 

Ukázalo sa, že nepočujúci sú šikovní maliari a fotografi. Aj v tejto súťaži mala porota neľahkú 

prácu, kým vybrala víťazov.  

K festivalu záujmovo-umeleckej činnosti neodmysliteľne patrí aj benefičný koncert Počuť srdcom. 

Ako vždy bol koncert veselý, farebný, krásny. Zaspievali nám TWINSky a akrobati predviedli 

svoje kúsky, ktoré nám zatajili dych. Festival ZUČ bol aj tento rok vydarený, všetci účastníci boli 

spokojní. Naše poďakovanie patrí organizátorom: nadácii Počuť srdcom a základnej škole na 

Drotárskej, teda všetkým pracovníkom školy, ktorí festival ZUČ s láskou pripravili. 

ZUČ 2018
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Kategória mladší žiaci: 
Tanec moderný: 

1. miesto Veselé hrdličky Hrdličkova: Moje telo 
2. miesto Kremko Kremnica: Halloweensky cigánsky 
tanec 
Tanec ľudový: 
1. miesto Drotárik Drotárska: Na ľudovú nôtu 
2. miesto Lienka Prešov: Mamo tancuj 
Divadlo: 
Čestné uznanie: Veselé hrdličky Hrdličkova: Kvetinka a 
záhradnik 
Divadlo: 
Čestné uznanie: DDS Sme Lučenec: Detektív Dado 
Čestné uznanie za výrazný sólový výkon: Norika Kilanová 
(Hrdličkova) 
Hlavná cena: DDS Sme Lučenec: Detektív Dado 
Ocenenie sólistu: Ivan Čigaš, Sme Lučenec 

Kategória starší žiaci: 
Divadlo: 
1. miesto Kremko Kremnica: Rozprávka o tom, čo na svete 
vonia najkrajšie 
2. miesto Uško Drotárska: Hravá abeceda 
3. miesto Lienka Prešov: Evolúcia lásky 
Pantomíma malé skupiny: 
1. miesto Veselé hrdličky, Hrdličkova: Statočný hrdina 
2. miesto Lienka Prešov: Moje druhé ja 
Pantomíma veľké skupiny: 
1. miesto DDS SME Lučenec: Hľadá sa Zorro 
2. miesto Kremko, Kremnica: Šetriť vodou 
Ľudový tanec: 
1. miesto FS Drotárik Drotárska: Poľka zo Šariša 
2. miesto Spojená škola Levoča: Country polka 
3. miesto Madovec Hrdličkova: Ivanku, Ivanku 
Moderný tanec: 
Čestné uznanie: Veselé hrdličky, Hrdličkova: Tancujúci v 
reštaurácii 
Rôzne: 
Čestné uznanie: DDS Sírius Lučenec: Objím ma 
Čestné uznanie: Patrik Hudák, Prešov - za výrazný sólový 
výkon 
Hlavná cena: DDS Sírius Lučenec: Objím ma 
Ocenenie sólistu: Vladimír Bartoš, Kremko Kremnica 

Mládež: 
Divadlo: 
Čestné uznanie: Slnko, Prešov: Klaun Luky 
Pantomíma malé skupiny: 
1. miesto Vili SOŠI Kremnica: Rande 
2. miesto Slnko Prešov: Deň úradníka 
Pantomíma veľké skupiny: 
Čestné uznanie: Vili SOŠI Kremnica: Kino 
Rôzne: 
Čestné uznanie: DDS Sírius Lučenec: Muzika 
Hlavná cena: DDS Sírius Lučenec: Muzika 
Ocenenie sólistu: Lukáš Piroch, Slnko Prešov 

   Zdroj: ZŠI Drotárska    Foto: A. Kováč 

Výsledky súťaže (ZUČ):
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 Dňa 8.4.2018 sa úspešne prebehol intenzívny víkendový kurz tlmočenia pre nepočujúcich 

v Lúčkach pri Kremnici v termíne 6. - 8.4.2018. Desiati tlmočníci získali potvrdenie o absolvovaní 

kurzu. Úlohou kurzistov bolo precvičovať pamäťové, vizuálne, jazykové a najmä praktické 

cvičenia, aby sa mohli zdokonaľovať v tlmočení. Školenie organizovala Slovenská komora 

tlmočníkov posunkového jazyka. Kurz viedol lektor Roman Vojtechovský zo Spolku nepočujúcich 

pedagógov.  

Zdroj: Snepeda    Foto: SZN

INTENZÍVNY VÍKENDOVÝ KURZ 

TLMOČENIA PRE NEPOČUJÚCICH
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UNIVERZITNÁ NOC LITERATÚRY 2018

 A je to za nami. Piaty ročník už tradičnej, no zároveň jedinečnej Univerzitnej noci 
literatúry, ktorá sa uskutočnila 25. apríla 2018 na miestach Filozofickej fakulty a ďalších 
priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako každý, ani tento ročník by sa 
nezaobišiel bez siedmich skvelých knižných noviniek, siedmich netradičných miest, série 
siedmich nezabudnuteľných čítaní či bez témy, v ktorej duchu vznikalo už jubilejné UNL. Tou 
tohtoročnou boli jazyky, ktoré sa na Univerzite Mateja Bela vyučujú a/alebo v ktorých sa 
študuje. Myšlienkou bolo zároveň aj poďakovanie vydavateľstvám podporujúcich UNL a takisto 
aj vyzdvihnutie kvalitných slovenských prekladov, vďaka ktorým je možné čítať knihy z 
rozmanitých jazykov. Ako hovorí rusko-americký básnik a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 
Joseph Brodsky: „Preklad je umenie možného.“ 

 Byť na UNL, to je ako druhé Vianoce; v 
presklenom výklenku pod holým nebom si 
návštevníci mohli vychutnať ukážky rýdzo 
slovenskej poviedkovej zbierky spisovateľa a 
dramaturga Slovenského národného divadla Daniela 
Majlinga Ruzká klazika v podaní aktivistu a 
spoluzakladateľa banskobystrického kníhkupectva 
Artforum Radoslava Slobodu, a to aj vďaka 
vydavateľstvu BRaK. Vydavateľstvo Inaque prinieslo 
pre slovenských čitateľov aj zásluhou prekladateľky 
Evy Palkovičovej nemecký román Všetkým dňom 
koniec autorky Jenny Erpenbeckovej. Počas 
Univerzitnej noci literatúry v priestoroch študovne 
priblížila ukážky o živote židovského dievčaťa pani 
profesorka Mária Uramová. Univerzitné pastoračné 
centrum sa v deň UNL zmenilo na „grilovačku“. O 
atmosféru sa svojím hlasom postaral Otec Martin, 
ktorý čítal ukážky z diela Manaraga od popredného 
moderného ruského spisovateľa Vladimíra Sorokina. 
Na tejto knihe spojili sily vydavateľstvo Artforum s 
už ikonickým prekladateľom Jánom Štraserom. 
Knihu Wojciecha Tochmana Eli, Eli v preklade 
Slavomíra Bachuru prinieslo vydavateľstvo Absynt a 
ukážky z nej sme počúvali v novozrekonštruovanej 
chodbe Katedry slovanských jazykov FF. Čítajúcim 
bol absolvent polonistiky na UMB a aktívny literárny bloger Samo Marec. Uspávanka. Taký je 
názov knihy francúzsky píšucej autorky Leily Slimani, ktorú preložila Aňa Ostrihoňová a vydalo 
vydavateľstvo Inaque. Nikto z prítomných však počas čítania úryvkov v podaní rodenej 
Banskobystričanky a herečky Lenky Luptákovej nezaspal. Čítaniu „neunikla“ ani aula Beliana 
Filozofickej fakulty, ktorá sa aj napriek svojím rozmerom zmenila na intímny priestor. Redaktor 
rádia Regina Peter Zemaník držal v rukách knihu preloženú Ľubomírou Kuzmovou a vydanú 
vydavateľstvom Premedia s názvom Intimita od britského autora Hanifa Kureishiho. Nezabudli 
sme ani na najmenších, nechýbal detský kútik ani úryvky plné detských myšlienok. Rozprávky 
po telefóne od Taliana Gianniho Rodariho mohla vďaka prekladu Blahoslava Hečka pre detičky a 
ich rodičov čítať absolventka UMB Majka Bílková. Nebola však jedinou čítajúcou na tomto 
stanovišti. Spolu s ňou vo V-clube čítala aj jej deväťročná talentovaná setra Ajka. 
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 Vďaka členke UNL tímu Marike Arvensisovej, ktorá spolupracuje s komunitou 
Nepočujúcich, a tlmočníkom a tlmočníčkam do slovenského posunkového jazyka Pavlovi 
Romanovi a Eve Šoltysovej sme dokázali, že Univerzitná noc literatúry búra bariéry a je naozaj 
pre všetkých. 

 Naše poďakovanie patrí aj všetkým partnerom, sponzorom a dobrovoľníkom a 
dobrovoľníčkam, ktorí pomohli pri realizácii a ich podpora pre UNL je neoceniteľná. Osobitné 
poďakovanie patrí vedeniu Univerzity Mateja Bela a generálnemu partnerovi UNL, práve v 
spolupráci s ním ste v marci tohto roku v rámci výstavy Obri oceánov mohli zažiť ďalšie 
tematické čítania. 

 Univerzitná noc literatúry nie je dielom jedného človeka, ale kolektívu, ktorého rady sa 
tento rok rozrástli o nové členky. Preto celý organizačný tím pod vedením Zuzany Bariakovej a 
Martiny Kubealakovej dúfa a verí, že si  každý z viac ako 360 účastníkov  UNL odniesol zázračný 
a nezameniteľný literárny zážitok. Tešíme sa na Vás aj o rok a máme pripravené prekvapenie. 

Text: J. Dziaková a E. Kovaličková Zdroj: J. Dziaková a E. Kovaličková z tímu UNL  

Foto: UMB a ilustračné      
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ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ DNI V OLOMOUCI – 

KONFERENCIA
 V dňoch 13.-14.3. 2018 sa uskutočnila konferencia v Olomouci s názvom VI. Olomoucké 

špeciálněpedagogické dny, XIX. Medzinárodní konference k problematice osob se 

speficikými potřebami a VI. konference mladých vědeckých výskumníku. My sme sa danej 

konferencie zúčastnili v rámci doktorandského štúdia v rámci aktívnej účasti na konferencii iba v 

prvý deň. Konferencia sa konala v novej budove Pedagogickej fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci. Ako hlavná téma bola zvolená komunikácia nielen v špeciálnopedagogickom 

kontexte,jej teroetické východiská, formu, obsah a potenciál v praktickom využití. Určená bola 

nielen pre špeciálnych pedagógov, ale aj iných odborníkov v rámci prekonávania 

interdisciplinárnych bariér a spolupráce (lingvisti, psychiatri, herci,...). Pozvaní boli pedagógovia z 

ďalekých krajín, dokonca aj z USA. Hlavnú tému tvoril viaceré subtémy: 

• multidisciplinarita v prístupoch ku komunikácii z pohľadu špeciálnych pedagógov a 

odborníkov prízbuzných disciplín 

• prostriedky, roviny a charakteristiky komunikácie v kontexte osôb cieľových skupín špeciálnej 

pedagogiky a príbuzných odborov 

• možnosti podpory efektívnej a užitočnej komunikácie v podmienkach škôl a školských 

poradenských zariadená, školských zariadení pre výkon inštitucionálnej výchovy, sociálnych služieb 

a zdravotníckych zariadení, a pod. 

• trendy špeciálnopedagogického výskumu a ich aplikácie v praxi v súvislosti s komunikáciou 

V prvom rade musím podotknúť, že konferencia bola veľmi dobre zorganizovaná, o hostí a 

návštevníkov bolo postarané na veľmi dobej úrovni po každej stránke. 

Program konferencie bol veľmi pestrý. Na začiatok konferencie sa konali prvé referáty v hlavnom 

pléne, ktoré boli zamerané na komunikáciu ako takú. Veľmi sa mi páčilo, že celý tento doobdňajší 

blok bol tlmočený do českého znakového jazyka, vrátane umeleckých (hudba, poézia) vsuviek 

programu. Dúfajme, že aj v našich slovenských podmienkach sa v budúcnosti dočkáme podobnej 
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úrovne tlmočenia akého svedkom som už viackrát bola u našich susedov. Ale nie o tom je tento 

článok… 

P o h l a v n o m p r o g r a m e 

n a s l e d o v a l a k r á t k a 

o b e d ň a j š i a p a u z a s 

občerstvením, po ktorej sa 

návštevníci a prednášajúci s 

pr íspevkami rozdel i l i do 

jednotlivých sekcií pod ľa 

programu. Tieto sekcie boli 

veľmi logicky rozdelené. V 

tomto príspevku sa hlbšie 

budem venovať mojej sekcii, 

ktorá bola zameraná na 

surdopédiu (pedagogika 

sluchovo postihnutých).  

Tu okrem môjho príspevku som mala možnosť vidieť aj príspevky odborníkov ako Langer, J., 

Hudáková, A., Okrouhlíková, L. Príspevky boli zamerané na témy ako pohľad intaktného žiaka na 

žiaka so sluchovým postihnutím, český znakový jazyk ako komunikačný prostriedok v 19. storočí, 

kvantitatívnokvalitatívna 

a n a l ý z a č e s k é h o 

znakového jazyka. Môj 

príspevok sa venoval 

t é m e o s v o j o v a n i a 

posunkového jazyka a 

m o ž n o s t i a m j e h o 

hodno ten i a , k to rého 

obsahom bol i h lavne 

diagnostické nástroje 

používané na hodnotenie 

komunikácie z pohľadu 

posunkového jazyka. 

Hoci sme mali možnosť zúčastniť sa konferencie iba na jeden deň, bol to veľmi podnetný a 

zaujímavý zážitok. Keďže sa táto konferencia koná pravidelne každý rok, budem sa tešiť na 

možnosť zúčastniť sa ďalší rok.  

Text: M.Tomášková Foto: Facebook, http://sppdny.cz/ 



STORYTELLING “VLASY”

Jedného dňa som vstala a išla som k 

skrini. Otvorila som ju, bola odvrchu až 

dole úplne plná všelijakými oblečeniami. 

Vytiahla som si princeznine šaty a išla som 

von. Vykročila som a po nejakej chvíli som 

si všimla, že ma ľudia divne sledujú. A to 

každý, kto prešiel okolo mňa. Nenechalo 

ma to na pokoji a otočila som sa k 

výkladu. 

Uááááá! Pozeralo sa na mňa akési strašidlo 

so strapatými vlasmi. Celá zahanbená so 

sklopenou hlavou som rýchlo šla domov, 

kde som si vlasy pred zrkadlom prácne 

rozčesala. Uspokojila som sa s nimi. 

Po chvíli som opäť išla von. A zase som si 

nemohla nevšimnúť zvláštne pohľady 

okoloidúcich. „Čo na mne zase vidia?“, 

pomyslela som si a pre istotu som sa 

pozrela do výkladu. Ááááá! Z vlasov 

vykúkal neposedný pramienok, vyzerala 

som ako kohút. Celá nešťastná som bežala 

domov, vyrazila som dvere a pramienok 

odstrihla.



„Čo teraz?“, rozmýšľala som. A 

dostala som nápad. Vymenila som 

princeznin kostým za č ierny 

kostým smrtky s lebkou so 

skríženými hnátmi. Vhodne som 

sa učesala, nalakovala si nechty a 

vyrazila som von. 

Išla som ako nejaký frajer so 

žuvačkou v ústach. Ako ma ľudia 

uvideli, hneď sa otočili na druhú 

stranu. „Haha, skrížené hnáty 

zabrali,“ zasmiala som sa. 

Zdroj: DVD “Rozprávanie pr íbehov – 

s toryte l l ing a poéz ia v (s lovenskom) 

posunkovom jazyku”
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