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Milí čitatelia, 

 prvý pol rok nám ušiel ako voda. Čochvíľa aj naše deti a žiaci budú mať prázdniny a my 

sme v plnom prúde pracovných povinností, ktoré musíme/chceme čím skôr dokončiť a hodiť za 

hlavu.   

Aj v našej redakcii pilne pracujeme a hľadáme pre Vás zaujímavé informácie zo sveta 

Nepočujúcich. Táto práca je však tou, ktorá nám prináša radosť a radi Vám čitateľom dávame 

dohromady tie najlepšie novinky za posledné obdobie. Tie Vám opäť prinášame v ďalšom vydaní 

Myslimoviniek. Tak napríklad, boli ste už na Deafland? Nie? Tak si rýchlo nalistujte naše číslo 

a dozviete sa o tom, aký bol filmový festival Nepočujúcich tento rok. Na konci júna sa opäť  

konala II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorú organizoval Spolok 

nepočujúcich pedagógov pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka. Ach, 

ten čas letí. Pevne verím, že ako existuje tento krásny sviatok, tak sa v blízkej budúcnosti 

posunú vpred aj ďalšie veci ohľadom slovenského posunkového jazyka a Nepočujúcich. Jedným 

z mojich prianí je napríklad aj to, aby sa našiel v našej malej krajine odborník, ktorý by sa 

v spolupráci s Nepočujúcimi dal na skúmanie slovenského posunkového jazyka. Rovnako verím, 

že sa dočkáme aj vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka. 

 Všetko sa dá, len treba veriť. 

  Želám Vám príjemné čítanie. 

   Mirka 😊

. editoriál.

Miri Angi Mico Erika Tomi
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8. NARODENINY DEAFCLUB
 Aj v tomto roku ste mali možnosť byť súčasťou 8. narodenín Deafclubu! Pri tejto príležitosti dňa 

2. júna 2018 o 17 hodine sa na lodi Botel Gracia stretli nepočujúci a nedoslýchaví priatelia nielen 

zo Slovenska, ale aj z Rakúska a Talianska. Priateľské stretnutie, rozhovory, radosť a pohoda 

nesmeli chýbať v túto krásnu júnovú sobotu. Program odštartovala plavba na rýchlom člne, ktorú 

zabezpečila firma Speedboat.  

 Pre 55 odvážlivcov, ktorí neváhali nasadnúť do rýchlostného člna, aby si vychutnali vzrušujúcu 

plavbu po Dunaji s krásnymi výhľadmi na Bratislavu. Priatelia si tak mohli užiť plavbu s plnou 

rýchlosťou 3,5 hodiny popod mosty SNP a Apollo. O príjemnú atmosféru plavby sa postaral aj 

kapitán, s ktorým ste si mali možnosť spraviť fotografie. 
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 Nekonečná zábava pokračovala aj po 17 hodine v podaní nepočujúceho DJ-a pod menom 

DragonHoang. Vo večerných hodinách sa na lodi Botel Gracia konalo najočakávanejšie divadelné 

predstavenie „The Maloes show“. Zábavná atmosféra manželov Mariny a Josepa pokračovala 

s prestávkami a na konci programu nepočujúci odmenili hercov veľkým potleskom.  

Nechýbala ani obľúbená tombola 
plná krásnych a zaujímavých cien. 

Losovanie lístkov spestrili známe 
osobnosti Marina a Josep, ktorí 
svojimi komentármi pobavili celú 
miestnosť. 

Najväčšiu radosť mala výherkyňa 

hlavnej ceny, ktorou bol veľký 
bazén s filtráciou. 

Po rozdaní skvelých cien čakalo na 

v š e t k ý c h p r i a t e ľ o v s l a d k é 

pokušenie – Torta 8. narodenín 

Deafclubu. 



     

 Na záver akcie predviedli vystúpenie dvojčatá Katka Pirščová a Diana Majerčáková. 

Ďakujeme všetkým za výbornú atmosféru! 

V mene organizátora Tomáša Mateoviča, chcem poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na 
príprave a priebehu celej akcie. Chcem poďakovať sponzorom, ktorí nám finančne prispeli: 
Bratislavský samosprávný kraj, Mestská časť Petržalka, Bratislava, firme Kvant za poskytnutie 
bezplatného prenájmu farebného lasera. 

Tiež špeciálnym hosťom, priateľom, rodinám s deťmi ale aj ľuďom, ktorí neváhali prísť z veľkej 
diaľky, aby sa spolu s nami mohli zúčastniť na tejto skvelej akcii.  

Zdroj a foto: deafclub.eu
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 Dňa 11. 4. 2018 sa uskutočnila v Spojenom kráľovstve prvá svetová premiéra amerického 

akčného sci-fi filmu s názvom Besnenie (v anglickom názve Rampage), kde hlavnú úlohu obsadil 

známy Dwayne Johnson (známy tiež pod umeleckým menom The Rock 😊 ). Réžiu mal na svedomí 

Brad Peyton.  Na Slovensku sme mali možnosť vidieť film v kinách od 12. 4. 2018. 

 Samotný film má klasickú americkú zápletku s cieľom záchrany sveta v podaní hlavného 

hrdinu, ktorý okrem dobrého výzoru niektorým ženám roztopí srdcia aj láskou k zvieratám 😊 . 

Hlavná postava Davis Okoy pracuje ako primatológ, ktorý sa od narodenia staral a vycvičil gorilu 

menom George. A tu nastáva tá, pre mňa, zaujímavá a priznám sa, na začiatku aj prekvapivá časť 

filmu – Davis sa so svojou gorilou dorozumieva prostredníctvom amerického posunkového jazyka..  

Všetko vyzerá v poriadku, kým nevydarený genetický experiment nezmení ľudoopa na vraždiace 

monštrum. Nie je však sám, rovnakou mutáciou prešli aj iné zvieratá. A tak sa začína akčná časť 

filmu – boj na život a na smrť a záchrana celého (skôr toho severoamerického) sveta pred 

vraždiacimi monštrami. Podarí sa to však Davisovi? Podarí sa mu zachrániť aj svojho dovtedajšieho 

priateľa gorilu Georga? To vám neprezradím, to musíte vidieť! Počas filmu majú diváci možnosť 

vidieť aj vtipné momenty posunkujúcich postáv 😊 . Za veľkú kvalitu filmu považujem vizuálnu 

stránku plnú efektov, ktoré dodávajú filmu tú skutočnú akčnosť. Film divákom prináša teda aj 

uvoľnené vtipné scény, zmiešané s tými akčnými. Tí, čo máte radi tento žáner, odporúčam film 

vidieť! 

 Na záver musím dodať, že som si všimla, že hlavne tento rok bol bohatý na filmy hlavne 

americkej produkcie, kde sa presadzovala komunikácia prostredníctvom posunkového jazyka a 

vyzdvihovala sa tak osveta o kultúre Nepočujúcich. Možno je to len náhoda, možno je to cielené zo 

strany amerických Nepočujúcich. Nemôžem však poprieť, že som bola prekvapená, keď 

znenazdajky vidím na plátne posunkujúce postavy, to ma vždy poteší. Dúfam, že podobné 

prekvapenia budem vídať aj ďalší rok a možno sa pošťastí aj niečo z produkcie na Slovensku alebo 

v okolitých štátoch.

RECENZIA: FILM BESNENIE (ANGL. RAMPAGE)

Text: M. Tomášková
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 Ten, kto chce byť moderátorom/kou Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, 

by mal výborne ovládať slovenský posunkový jazyk, nemal by mať problém s čítaním s 

porozumením krátkych správ zo spravodajstva a športu, mal by mať príjemné vystupovanie, 

zodpovednosť, spoľahlivosť a dobrý prehľad o dianí v našej krajine a v zahraničí. 

 Konkurz sa konal na jar tohto roku 29. apríla 2018 v budove RTVS v Bratislave. Konkurz 

sa konal z toho dôvodu, keďže bolo potrebné náhrady za Lindu Svoradovú, ktorá odchádza na 

materskú dovolenku. Na pozíciu moderátora/ky sa prihlásili: Michal Hefty, Ľudmila Baťová, 

Zuzana Švanterová, Jaroslav Cehlárik, Miroslav Bilík, ktorý na konkurz nakoniec neprišiel, a 

Erika Barancová, ktorá to neskôr pred konkurzom vzdala. Porotcovia tohto konkurzu boli Roman 

Vojtechovsky, Darina Tarcsiová, Tomáš Slezák a Martina Susedková. Všetci porotcovia spoločne 

hodnotili moderátorské výkony krátkych správ v slovenskom posunkovom jazyku. Nakoniec sa 

zhodli a vybrali Ľudmilu Baťovú, ktorá mala veľmi dobrý posunkový prejav a príjemné 

vystupovanie. Srdečne jej blahoželáme. Od 1. júna ste ju mai možnosť vidieť v podvečer na 

Dvojke v relácii Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku. Držíme jej palce!  

KONKURZ NA MODERÁTORA/KU SPRÁV RTVS V 

SLOVENSKOM POSUNKOVOM JAZYKU

Text: R. Vojtechovský a T. Slezák  Foto: rtvs.sk   



 Vo svete Nepočujúcich existujú nielen ľudia, ale aj zvieratá, o tejto zaujímavosti by som 
rád s Vami podelil. Ide o gorilu s menom Koko, ktorá ovládala posunkový jazyk. Zároveň je to aj 
smutne, prečo? Dozviete sa ďalej v článku. Najprv Vám chcem stručne predstaviť gorilu Koko. 
Narodila sa v zoologickej záhrade v San Franciscu a po narodení sa dostala do ruky pani 
doktorky, zvieracej psychologičky Francine Pattersonovej, ktorá sa v 70.rokoch minulého 
storočia venovala učeniu posunkového jazyka. Nadácia The Gorilla Foundation, ktorá pochopila, 
že gorila dokázala komunikovať pomocou posunkového jazyka a vďaka jej schopnosti empatie 
zmenila pohľad na tieto zverata v očiach nadácie aj miliónov iných ľudí. Podľa psychologičky a 
ošetrovateľky v jednom Francine Pattersnonovej mala gorila Koko IQ okolo 70 bodov. Vedela 
asi 1000 znakov v americkom posunkovom jazyku a rozumela dvojnásobnému počtu hovorených 
výrazov. Dokonca Koko dokázala ľudí napodobňovať v tom, že chcela mať svojho maznáčika. 
Koko sa objavila aj v niekoľkých dokumentoch. Aj na obálku časopisu National Geographic sa v 
roku 1978 dostala fotografia, ktorú si samotná gorila Koko urobila pred zrkadlom. Koko mala aj 
kritikov, ktorí tvrdili, že používa posunky za cieľom získania výhod a maškŕt. Ako som spomínal 
objavila sa v mnohých dokumentárnych filmoch a v roku 1998 dokonca prebehol on-line chat 
medzi gorilou a divákmi. Tých šokovala, ich ju oslovila reálnou vetou, keď ich žiadala o maškrty. 
Gorila Koko vo svojich 46 rokoch naposledy vydýchla v spánku u chránenej základni v 
kalifornských horách Santa Cruz v Kalifornii. Nadácia The Gorilla Foundation si chce uctiť odkaz 
gorily prostredníctvom niekoľkých projektov, ako napríklad aplikácie pre posunkový jazyk.  

ZOMRELA GORILA KOKO, KTORÁ OVLÁDALA 

POSUNKOVÝ JAZYK

Text: T. Slezák Zdroj a foto: www.hobby.idnes.cz, www.pravda.sk, www.google.sk   
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 Od 1. 5. 2018 dochádza k zmene v ponuke programov a služieb „Paušál pre 
nepočujúcich“ uvedených v Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti Slovak Telekom, a. s. 

Program ÁNO L pre nepočujúcich bez mobilného telefónu má neobmedzené sms/MMS 
posielania do všetkých sietí a internet v objeme dát 4GB za mesačný poplatok 12 eur/mesiac. 

(Túto službu si môže aktivovať jedenkrát každá fyzická osoba, ktorá je podľa posudku 
príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uznaná za sluchovo postihnutú. Podmienkou 
poskytovania programu služieb ÁNO L pre nepočujúcich je uzavretie Dodatku k Zmluve o 
poskytovaní verejných služieb s viazanosťou na 24 mesiacov. Ponuku nie je možné kombinovať a 
súčasne využívať s akoukoľvek inou zľavou alebo akciovou ponukou.) 

Program ÁNO L pre nepočujúcich s mobilným telefónom platí taktiež neobmedzené sms/MMS 
posielania do všetkých sietí a internet v objeme dát 4GB za mesačný poplatok 12 eur/mesiac a 
naviac treba hradiť sumu uvedenú v prílohe A. 

Ďalej služba MAGENTA TALK pre účely programu služby ÁNO budú mať od 1.5.2018 aktivačný a 
mesačný  poplatok 0 eur. 

V cenníku, v časti  „Doplnkové služby k hlasovým paušálom“ sa na str. 10 v časti SLUŽBA 
KONTROLA SPOTREBY pre účely programu služby ÁNO má aktivačný poplatok 0 eur, a mesačný 
poplatok 0,36 eur.

NOVINKY OD TELEKOM

Text: A. Hefty Zdroj a foto: Telekom



Ahoj Thomy! Si neodmysliteľnou 

súčasťou Myslímoviniek, avšak viem o 

Tebe, že máš aj inú prácu – pracuješ v 

kaviarni. Povedz našim čitateľom 

niečo viac o náplni svojej práce, čo 

robíš.  

Ahoj! Áno, máš pravdu. Pracujem v 

Telekome v kaviarni pod firmou Too Good 

Projects, s.r.o. Robím na pozícii predavača, 

pokladníka, obsluhujem kávostroj a 

obsluhujem aj na cateringových akciách. 

Prečo si si vybral práve túto prácu?  

Po ukončení práce v OZ Myslím som nemal 

šancu nájsť si vhodnú prácu pre seba. 

Bývalí kolegovia v OZ Myslím našli na 

facebookovej stránke pracovnú ponuku, v 

ktorej hľadali vhodného zamestnanca so 

zdravotným postihnutím do kaviarne. Bez 

váhania ma odporúčili a povedali mi, aby 

som túto možnosť vyskúšal. Prijali ma a 

odvtedy pracujem vo svete kaviarní. 😊  

V časoch, keď som chodila do OZ 

Myslím som sa vždy tešila, keď si mi 

navaril kávu. Máš u svojich zákazníkov 

prehľad, ktorá im chutí od Teba 

najviac? 

Spomínam na tie časy len v tom najlepšom 

😊 . U nás v kaviarni najviac chutí moje 

cappuccino. Pre zákazníkov varím rôzne 

druhy káv, ako espresso, cappuccino, chai 

latte, rôzne druhy čajov, zalievané kávy, a 

podobne. Samozrejme, nie som dokonalý 

pri výrobe kávy, stále sa učím nové veci a 

naďalej sa budem učiť.

Dúšok kávy s Thomym - rozhovor s Tomášom Slezákom



Keďže si sám nepočujúci, máš pri práci tlmočníka, alebo osobu, ktorá ti pomáha 

v komunikácii s počujúcimi zákazníkmi? Ako vlastne prebieha Tvoja komunikácia 

s nimi?  

V práci som jediný Nepočujúci. Pomáhajú mi moji kolegovia, ktorí sú počujúci, keď 

nerozumiem zákazníkovi, alebo keď prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Keď som sám, 

tak sa zákazníci snažia hovoriť na mňa zrozumiteľne a pomaly, aby som porozumel. 

Väčšinou, keď si chcú niečo objednať, tak mi ukážu prstom a ja viem, čo im môžem 

ponúknuť a navariť. 

Ako na Teba v počiatkoch reagovali zákazníci, keď si im povedal, že si 

nepočujúci?  

Boli prekvapení a rýchlo si na mňa zvykli. Prispôsobujú sa mi. Najprv mi však nechceli 

veriť, že som Nepočujúci, keď tak dobre odčítavam z pier. 

Naučil si za ten čas, čo pracuješ v kaviarni ľudí vo svojom okolí aj základy 

posunkového jazyka? 😊   

Samozrejme, áno, ale aj svojich kolegov som naučil základne posunky a im sa to zapáčilo, 

napr. posunky WC, dobrú chuť, káva, a iné nápoje. Pre drobné detaily v posunkovom 

jazyku nebol ani čas. Dôležite pre mňa bolo naučiť základne posunky, čo oni chceli mne 

povedať, aby bola komunikácia bez problémov. Zákazníci boli občas aj zvedaví a pýtali sa 

ma, že ako sa niečo posunkuje a tak som im ukázal posunky.



Oceňuje tvoj nadriadený tvoju prácu? Myslíš si, že je s Tebou spokojný?  

Myslím, že áno, keď dodržujem čistotu a poriadok v kaviarni a som za kaviareň 

zodpovedný. Keby boli nadriadení nespokojní, riešili by sme situáciu inou alternatívnou 

cestou.  

Majú vo vašej firme šancu zamestnať sa aj iní nepočujúci a počujúci?  

Áno, hľadáme ďalšieho pomocníka na Svoradovú ulicu na VŠMU filmovej akadémií, kde 
mame ďalšiu prevádzku na denne 10.00 - 14.00 hod.

Čo by si chcel na záver odkázať našim čitateľom?  

Chcel by som im odkázať, aby každý deň mysleli pozitívne a verili v dobro. Aby boli 

zdraví, šťastní a rozumní vo svojich činoch. Nemali by sme sa hádať a negatívne myslieť, 

ale naopak, navzájom sa podporovať a pomáhať si. 

Ďakujem Ti za rozhovor a želám Ti veľa spokojných zákazníkov! 

Rozhovor pripravila M. Tomášková  Fotky: L. Belišová
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 Dňa 5. mája 2018 sa uskutočnil 3. filmový festival nepočujúcich v Brne, kde sme si 

mohli prezrieť rôzne filmové tvorby českých nepočujúcich tvorcov. Na festivale bola príjemná 

atmosféra. Pred začiatkom premietania, alebo počas prestávky si mohli záujemcovia 

prezerať na  chodbe rôzne prezentácie organizácií či ukážky malých domácich výrobkov. Na 

festival bolo  primetaných 15 filmov v celkovej dĺžke 70 min. Na festival prišlo okolo 220 

divákov, je to pekný počet záujemcov. Mne osobne sa najviac páčil film Nádeje. 

Filmy hodnotili porotcovia: Doc. Mgr. Petr Francán, Ivan Crnac, Kamil Panský, BcA. Marcel 

Krištofovica a MgA. Michaela Kosiecová. Porotcovi nemali ľahkú úlohu hodnotiť a vybrať 

najlespšie filmy. 

DEAFLAND - FILMOVÝ FESTIVAL 2018
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Výsledky 3.filmového festivalu nepočujúcich:   

Najlepšia herečka: Karolína Nováková 

Najlepší herec: Mac Henzl 

Najlepší kameraman: Lubomír Žmolík 

Najlepšie réžie: Martina Přikrylová  

Špeciálne ocenenie: Laura Klofáčová 

CENA DIVÁKA  

1. Nádeje - 2069 bodov 

2. Rozlúčka so slobodou - 862 bodov 

3. Smola rodiny - 481 bodov 

Text: M. Hefty Zdroj a foto: FB Deafland
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 Pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka sa v sobotu 30. júna 

konala II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie 

vzdelanie na Základnej škole s materskou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím 

internátna na Drotárskej ceste v Bratislave. Organizoval ju Spolok nepočujúcich pedagógov. Na 

k o n f e r e n c i i s a z ú č a s t n i l o 4 2 

nepočujúcich a počujúcich účastníkov, 

ktor í z ískal i osožné a prakt ické 

informácie o ranej starostlivosti detí s 

poruchou sluchu od Silvie Hovorkovej, o 

zmenách v pedagogike s luchovo 

postihnutých za posledných 40 rokov od 

Dariny Tarcsiovej, o cieli a činnostiach 

českej expertnej komisie pre otázky 

vzdelávania nepočujúcich od Alexandra 

Zvoneka, o softvére vizuálneho čítania 

pre deti a dospelých so špeciálnymi 

potrebami od Dušana Baranca, o vzdelávaní detí so sluchovým postihnutím formou obrátenej 

integrácie od Kataríny Zbortekovej a o elektronickom prekladovom slovníku slovenského jazyka 

– slovenského posunkového jazyka 

(www.posunky.sk) od Romana 

Vojtechovského. Z panelovej 

diskusie s i vypočul i už i točné 

v ýp ove d e d vo c h r i a d i t e l i e k 

bratislavských škôl pre žiakov so 

s l u c h o v ým p o s t i h n u t í m . 

P o w e r P o i n t o v é p r í s p e v k y 

prednášajúcich si môžete pozrieť 

n a : w w w . s n e p e d a . s k /

Prezentacie.html.  

V mene Spolku nepočujúcich 

pedagógov sa chceme poďakovať 

všetkým účastníkom konferencie, všetkým prednášajúcim konferencie, riaditeľkám pri panelovej 

diskusii, tlmočníkom TASPO za tlmočenie, dobrovoľníkom a moderátorovi konferencie.   

Text: R. Vojtechovský    Foto: SNEPEDA

II. KONFERENCIA PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM 

POSTIHNUTÍM: VIAC INFORMÁCIÍ, VYŠŠIE VZDELANIE
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 Dňa 4. 5. 2018 sa realizoval diskusný seminár o téme Rakovina – čo o nej vieme? 

Liečba a prevencia v rámci série „Diskusie Ručne-Nestručne“, ktorej iniciátorom bol tlmočník 

slovenského posunkového jazyka Pavol Roman. 

Diskusia sa realizovala ako osveta a prehľadnosť informácií pre nepočujúcich používateľov 

slovenského posunkového jazyka v oblasti na tému rakovina. 

Na diskusiu boli pozvaní viacerí hostia: MUDr. Magdaléna Jablonická, MUDr. Dominik 

Juskanič, MgA. Zuzana Knapová Daubnerová. 

Na diskusií sa priblížilo 

v iacero prob lémov 

týkajúcích sa oblasti 

r a k o v i n y . L e k á r i 

uviedli, že ľudstvo v 

súčasnej dobe stále 

n e p o z n á p r í č i n u 

rakoviny. Môže k tomu 

p r i s p i e ť v i a c e r o 

f ak to rov, z l o žen i e 

potravín, životný štýl - 

p o h y b l i v ý a l e b o 

sedavý, genetika, stav 

životného prostredia. 

Osobne som sa zúčastnil na diskusií a môžem povedať, že diskusia bola veľmi zaujímavá a 

užitočná toľko ľudí si 

neuvedomuje, kde a 

ako môžu vznikať 

p r íč i ny rakov iny, 

resp. ako rakovine 

predchádzať. 

V budúcnosti by bolo 

dobre rozšíriť rôzne 

témy pri diskusii pre 

nepočujúcich. 

   

Text: M. Hefty    
Foto: Ručne - 

Nestručne

DISKUSIE RUČNE - NESTRUČNE
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 Ak sa chce niekto venovať práci pre sluchovo postihnutých, tak by mali vedieť a poznať 

kultúru Nepočujúcich… 

 Aj z tohoto dôvodu, mi dala firma Teledata, ktorá sa dlhodobo venuje výrobe skrytých 

titulkov, priestor, aby som mohol prednášať o kultúre Nepočujúcich. A nielen to, firmu Teledata 

zaujímal aj môj osobný názor na kvalitu vyrobených titulkoch použitých v rôznych televizních 

programoch. Dňa 4. júna 2018 v Tajove pri Banskej Bystrici som prednášal na tému Cesta k 

informáciám pre celú firmu Teledata, kde si pracovníci mohli počúvať a popri prednáške sa pýtali 

mnoho otázok, o veciach, ktoré boli pre nich neznáme. Celková atmosféra bola príjemná a mal 

som z toho dobrý pocit. Po 

niekoľkých dňoch ma pán 

Darmati ma pozval do 

televízie RTVS, kde robia 

skryté titulky a potom 

sme ešte dlho debatovali, 

ako to celé funguje pri 

výrobe skrytých titulkov. 

Práca pri výrobe skrytých 

titulkov je veľmi náročná a 

zodpovedná . Ž i a ľ na 

Slovensku je situácia taká, 

že divác i s poruchou 

sluchu veľa kritizovali, 

pripomienkovali a mali ďalšie námietky, aj keď si vôbec nedokážu ani len predstaviť, čo je za 

výrobou titulkov práce a  ako to celé funguje. Veľa vecí je komplikovaných kvôli zákonu, doteraz 

neustále riešime a dúfajme v 

budúcnosti sa situácia zlepší 

a budú sa zvyšovať percentá 

v y s i e l a n i a k s k r y t ým 

titulkom. 

 Na záver chcem srdečne 

p o ď a k o v a ť p á n o v i 

Darmatimu, ktorý mi umožnil 

p rednáša ť a ukáza l mi 

výrobu skrytých titulkov. 

   

Text: M. Hefty    Foto: 
Teledata

PREZENTÁCIA PRE FIRMU TELEDATA
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NEZÁVISLÝ ŽIVOT – ČO TO PRE NÁS ZNAMENÁ
 Ďňa 22. júna 2018 sa uskutočnila v Hoteli Saffron v Bratislave konferencia o nezávislom 
živote.  

 Konferencia sa uskutočnila v spolupráci s nadáciou SOCIA. Ide o nadáciu na podporu 
sociálnych zmien, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci s europoslankyňou Janou Žitňanská, a 
s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR. 

 Inšpiráciou konferencie 
bolo vydanie Všeobecného 
komentáru k článku 19 
Dohovoru o právach osôb 
s o z d r a v o t n ým 
postihnutím: Žiť nezávisle a 
byť začlenený do komunity. 
Organizátori a prednášajúci 
k o n f e r e n c i e c h c e l i 
predstaviť tento dôležitý 
materiál a vysvetliť, čo to 
z n a m e n á p r e ľ u d í s 
postihnutím a ako by sa 
malo na Slovensku ďalej 
postupovať. Konkrétni ľudia 
s postihnutím porozprávali, 
čo nezávislý život znamená 
pre nich a čo potrebujú pre 

jeho naplnenie. Na konferencií prednášal aj Roman Vojtechovský, ktorý priblížil účastníkom 
čo znamená nezávislý život pre osôb s poruchou sluchu.  

 Zúčastnení chcú spoločne pripraviť závery, ktoré 
zhrnú spoločné princípy a potreby pre uskutočnenie 
nezávislého života. 

Text: A. Hefty  

Zdroj: https://www.socia.sk/nezavisly-zivot-co-to-pre-nas-
znamena-22-6-2018/  

Foto: socia.sk
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ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO “DOBRÁ 

LINKA” PRE OSOBY S PORUCHOU SLUCHU

 Dňa 18. 6. 2018 v priestoroch Paneurópskej vysokej školy sa uskutočnila diskusia ohľadne 
na sprístupnenia online poradenstva pre osoby so zdravotným znevýhodneným viacerého druhu. 
Hlavnou témou diskusie boli možnosti a podmienky na poskytovanie online psychologického 
poradenstva mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Počujúci ľudia majú takéto možnosti k 
dispozícií. Ak sa cítia v neistote, v zlom psychickom stave, majú problémy vyrovnať sa alebo 
narábať s ťažkými životnými situáciami, ktoré ich trápia, potrebujú urgentne poradiť, majú možnosť 
online poradenstva. 

Na diskusii sa zúčastnili: 

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - školský psychológ, VŠ pedagóg na Inštitúte psychológie PEVŠ. 

Ing. Eva Dzurindová – štátutárny zástupca OZ Linka detskej istoty. 

MgA. Michal Hefty - zakladateľ OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, lektor posunkového jazyka. 

Mgr. Barbara Randušková - MA psychologička, dobrovoľníčka v OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich. 

Dominik Drdul - študent práva na Trnavskej univerzite, víťaz súťaže Študentská osobnosť Slovenska v akad. 
r. 2016/2017, dobrovoľník v OZ SBAH, aktívne angažujúci sa v oblasti obhajoby práv osôb so zdravotným 
postihnutím. 

Mgr. Stanislav Morávek – člen TASPO – tlmočník posunkového jazyka. 

PhDr. Marek Madro - psychológ, riaditeľ a štatutárny zástupca, zakladateľ OZ IPčko. Má na starosti celý 
chod organizácie. 

Mgr. Dominika Rajznerová - psychologička, koordinátorka na internetovej poradni pre mladých, IPčko.sk. 

Mgr. Ema Oriňáková - psychologička, poradkyňa internetovej poradne pre mladých IPčko.sk VIPčku sa 
venuje začínajúcemu projektu online psychologickej pomoci mladým so zdravotným znevýhodnením. 

Mgr. Veronika Kohútová – psychologička, projektová koordinátorka v IPčku. 

Mgr. Katarína Vincová – psychologička, venuje sa pomoci obetiam domáceho násilia, v IPčku má na 
starosti e-mailové poradenstvo a administratívne záležitosti. 

V úvode stretnutia každý účastník diskusie priblížil konkrétne aktivity, ktorým sa v rámci svojej 
odbornej špecializácie, aj v rámci pomoci ľuďom sozdravotným znevýhodnením, venuje. PhDr. 
Marek Madro predstavil súčasné aktivity a projekty občianskeho združenia IPčko. 
Každý účastník predniesol komu a ako je možné pomáhať cez internet. Z pohľadu osôb s poruchou 

sluchu sa uviedlo, že je to pomerne 
heterogénna skupina, zahŕňa v sebe 
nepočujúcich ktorých materinským jazykom 
je slovenský posunkový jazyk, potom osoby 
s poruchou sluchu, ktoré neovládajú 
posunkový jazyk, sú takí ktorí sa viacej 
orientujú na odzeranie z pier a potom aj 
takí, predovšetkým nedoslýchaví, ktorí sa 
počas komunikácie aktívne opierajú o 
sluch. 
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V diskusii a prehodnotení možností a toho čo je potrebné sme sa zhodli, že na efektívny on-line 

rozhovor potrebujú: 

• vizuálny kontakt - najvhodnejšia forma komunikácie je videohovor, ktorý musí byť sprevádzaný 
jednoduchým jazykom a zjednodušeným textom 

• tí, čo neovládajú posunkový jazyk, viac rozumejú písanému textu – vhodná je prenich aj komunikácia cez 
chat, ale potrebná je tiež zjednodušená komunikácia 

• dôležité je vyjasňovanie si vecí, overovanie či sa naozaj rozumieme a správne interpretujeme, čo bolo 
povedané/myslené 

• porozumenie abstraktných pojmov je pre nepočujúcich zložitejšie, a teda aj hovorenie o emocionálnom 
prežívaní môže byť komplikovanejšie, ale nie nemožné 

• posunkový jazyk je však jazykom opisným a dokáže opisne vysvetliť aj abstraktné pojmy 

• problematickejšie pochopenie abstraktných pojmov majú nepočujúci, ktorí neovládajú posunkový jazyk. 

• častá je závislosť od rodiny, blízkych osôb, naviazanosť (zvyčajne na matku) = nevedia sa postaviť sami za 
seba, sú zvyknutí, že im všetko tlmočí rodina, blízki alebo osobný asistent 

• chýba im autonómia osobnosti, takmer na všetko sa pýtajú, pýtajú si povolenie, schválenie, problematické 
samostatné rozhodovanie – spôsobené často výchovou a prístupom rodičov, blízkych, ktorí im nedovolia 
rozhodovať za seba, a „vedia“ lepšie čo je pre nich dobré 

• v zahraničí je iná úroveň nepočujúcich, sú samostatnejší, majú viac informácií, sami sa rozhodujú (súvisí so 
systémom, informáciami a pod.) 

Mladí s poruchou sluchu dnes 

málo využívajú psychologické 

služby. Kľúčovým problémom 

sa tu ukazuje byť nedostatočná 

dôvera voč i odborn íkom, 

pretože minulá skúsenosť 

m l a dý c h s o z d ravo t ným 

znevýhodnen ím je čas to 

negatívna - hovorí a rozhoduje 

sa o nich bez nich, málokto sa 

pýta na ich názor a na to čo 

potrebujú. To následne vedie k 

ich rezignácii a neochote/ 

nemožnosti sa samostatne rozhodovať. Okrem toho nepočujúci sú pomerne uzatvorená komunita - 

v minulosti nemali tlmočníci etický kódex, čo spôsobovalo že každý všetko o každom vedel - 

dôsledkom bolo prehlbovanie nedôvery zveriť sa s citlivými informáciami. Dôverujú však kňazom, 

ktorí ovládajú posunkový jazyk.  

Ďalšie významne zhrnuté body: 

1. Pri tvorbe linky je dôležitá je otázka vytvorenia dôvery. Ako? 
 ▪ anonymitu na online psychologickej poradni komunikovať ako príležitosť k upevneniu dôvery -   
 diskrétnosti 
 - komunikovať aj veci, ktoré sú nám jasné, ale im nemusia byť (napr. Spomenutá diskrétnosť) 
 ▪ dôležité je im dať najavo, že sme tu pre nich a sme priprávení pomôcť s ohľadom na komunikačné  
 potreby daného človeka 
 ▪ podporiť ich v tom, aby sa nebáli vyjadriť pocity odborníkom 
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Očakávané ťažkosti – témy týkajúce sa sexuality - vyššie riziko naviazanosti na odborníka – vysvetľovať 
zámer služby držať si hranice - podobne ako pri bežných chatoch 
▪ učiť ich, aby mali odvahu vyjadriť sa 
▪ postupne budovať dôveru 
▪ dôležité je dobré vizuálne vysvetlenie – najlepšie cez niekoho z komunity 
▪ Aj podmienky využívania, pravidlá, urobiť vizuálne - obrázky, videá 

2. Aké technické 
zabezpečenie je potrebné? 
• Chat, e-mail 
• Video 
• Terapeut, ktorý ovláda 
posunkový jazyk a na webe by 
poriadne vysvetľoval cez 
vizuálny komunikačný 
kanál – video, videoblog a pod., 
ako funguje Dobrá linka 
• Audio 
• keď je potrebný len hlas, stačí 
na to LDI? (Linka detskej 
istoty) 
•Prispôsobená webstránka pre 
potreby využívania služby 
zdravotne znevýhodnenými 

3. Aké kompetencie potrebuje online poradca? 
• Akreditované vzdelávanie v distančnom poradenstve 
• Orientácia na riešenie – (čo môžem urobiť aby som sa mal lepšie, ponechanie zodpovednosti klientovi, 
rozvoj jeho kompetencií zvládnuť situáciu samostatne) 
• poznanie špecifík skupiny, ich kultúry, problémov, s ktorými sa stretávajú 
• posunkový jazyk – najlepšie veľmi intenzívny kurz, najlepšie sa učí priamo od nepočujúceho 
• žiť medzi nimi 
• poznať Dohovor o právach ľudí so zdravotným postihnutím (nie len to mať prečítané, ale poznať filozofiu, 
možností, ktoré majú v reálnom živote) 
• hľadať inovatívne spôsoby, nie len to, čo je zaužívané - zisťovať, čo ľudia chcú a naozaj potrebujú 

4. Ako dať vedieť o službe mladým a osloviť cieľovú skupinu? 
• skupiny, ktoré sa združujú na FB, internete, cez skúseností, najlepšie cez niekoho z ich komunity 
• žiť medzi nimi 
• cez školy 
• učiteľské fóra 
• fóra špeciálnych pedagógov 

Text: M.Hefty a B. Randušková 
Foto: Luke Kala 
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STORYTELLING “KORYTNAČKA A ZAJAC”

V osade sa otvorili dvere a vyšiel z nich 
zajac. Rozhliadol sa po zvieratkách, ktoré 
boli pred ním. Tam kráčala líška, tu jeleň, 
prežúvala krava a mnoho ďalších zvierat sa 
pokojne zabávalo. Bola ich pestrá zmes. Nad 
nimi poletovali vtáci, ktoré sa potom usadili 
na vetvy stromu. Spozorneli, keď uvideli 
zajaca a zobáky si navzájom štuchli.  

Zajac sa sebavedome usmial a vykročil. 
Prišiel pripravený k štartovacej čiare, kde sa 
na neho pozrela korytnačka: „Áno, ja budem 
súťažiť s tebou.“ „Hm“, pomyslel si zajac a 
sústredil sa na štart.  

Vtáčik sediaci na vetve stromu sa pýtal 
druhého: „Čo je zač, ten zajac?“ „To je náš 
najlepší bežec. Však uvidíš“, odpovedal mu 
druhý vtáčik. 

Sebavedomý zajac a ustrašená korytnačka 
už kľačali na štartovacej čiare. Štartér 
overoval, či sú pripravení. Nadýchol sa z 
plných pľúc, takou silou zapískal, až mu 
vyletela z tašky vreckovka a čapica do 
vzduchu. Zajac sa rozbehol plnou parou 
vpred až z neho bola iba hnedá guľa. 
Korytnačka sa postavila na zadné nohy a 
rozbehla sa tiež. Išlo jej to, ale ťažko. Pohyb 
by sa dal nazvať skôr rýchlo chôdzou ako 
behom. Korytnačka prudko dýchala, ale 
nevzdávala to a bežala, až sa z nej lial pot. 
Za to zajac si beh očividne užíval, po chvíli 
spomalil a zabrzdil, až sa za ním zaprášilo. 
Otočil sa, aby sa pozrel, ako si vedie 
korytnačka. Videl, ale len malú bodku. „Tá je 
tak ďaleko! To si chvíľu oddýchnem“, 
pomyslel si zajac a uvidel pred sebou veľký 
strom. Oprel sa oň a uvelebil sa v príjemnom 
tieni. Oči mu spočinuli na zelenej trávičke. 
Odtrhol si jednu, dal si ju do úst a zavrel oči.



Medzitým udychčaná korytnačka, ktorej 
sa ozaj bežalo veľmi ťažko, uvidela 
stánok a pribehla k nemu. Zo stánku 
vybehla líška: „No čo?“ „Ach, mám pocit, 
že už nemôžem ďalej, cieľ je tak ďaleko.“ 
Líška odpovedala: „Neboj sa, niečo ti 
ukážem. Je to úžasná vecička, uvidíš.“ 
Vytiahla petardu v tvare rakety a dala ju 
korytnačke na pancier. Korytnačka si 
stúpla na všetky štyri a líška jej 
pripevnila petardu na pancier a zapálila 
jej koniec. Čím viac sa ohník približoval k 
petarde, tým rýchlejšie korytnačka 
bežala až sa začala vznášať. Veľmi sa jej 
to páčilo, oči mala dokorán, zem pod ňou 
rýchlo ubiehala. Preletela ako vietor 
okolo podriemkavajúceho zajaca, ktorý 
sa nečakane zobudil. Zajac sa vyjavene 
pozeral, dokonca mu korytnačka stihla 
zakývať. Letela neuveriteľne rýchlo, 
všetko okolo nej rýchlo ubiehalo.  

Zajac rozrušene vyskočil, rozbehol sa, 
ako rýchlo len vedel. Bežal tak rýchlo, že 
z neho bolo vidieť len točiacu sa guľu. 
Korytnačka sa blížila k cieľu, v diaľke 
videla divákov, ktorí ju pobádali a mávali 
jej. Otočila sa a videla zajaca, ako sa k 
nej približuje. Zrazu cítila, ako spomaľuje 
a padá na zem. A tak dopadla na zem. 
Opäť sa otočila a videla, že zajac ju 
dobieha. Rýchlo rozopla pripevnenú 
petardu, postavila sa na zadné nohy a 
snažila sa usilovne dobehnúť k cieľu po 
svojich, ale tesne pred cieľovou páskou 
spadla. Zajac už, už má cieľ na dosah. 
Korytnačka z posledných síl vystrčila 
hlavu a cieľovú pásku pretrhla. Zajac si 
už myslel, že je víťazom, keď sa tu 
cieľová páska pred ním pretrhla. Pozrel 
sa na korytnačku, ktorá sa prevrátila na 
chrbát a radostne výskala. Diváci ju 
zdvihli a radostne vyhadzovali do 
vzduchu. Bola šťastná. 

Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov – storytelling 

a poézia v (slovenskom) posunkovom jazyku”
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