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Milí čitatelia,
Hurá! Leto je tu! Aj vy sa tešíte na leto tak ako my? Možno si niektorí z Vás už užívate dlhé
letné dni plné voľna a relaxujete niekde na dovolenke s vyloženými nohami. My, redaktori v
Myslímovinkách neleníme ani počas leta a prinášame Vám najzaujímavejšie informácie, ktoré
sme pre Vás čitateľov vypátrali. Veríme, že Vám toto číslo so zaujímavými témami spríjemní
horúce dni. Hoci je leto, aktivít Nepočujúcich je prirodzene oveľa menej ako po iné mesiace.
Napriek tomu sa aj toto leto udialo niekoľko príjemných akcií. Napríklad sa opäť konalo
stretnutie online tlmočníkov, pre naše deti bol zorganizovaný detský tábor, či Slovenská televízia
pozvala všetkých N/nepočujúcich na konkurz do obľúbenej relácie 5 proti 5. Toto všetko a oveľa
viac sa dočítate v tomto vydaní časopisu.
Vďaka Vám čitateľom sa snažíme neustále zlepšovať a budeme radi, keď nám opäť
poskytnete spätnú väzbu, čo by ste na Myslímovinkách zmenili, doplnili alebo upravili. Všetko sa
dá, len treba veriť.
V mene celého redakčného tímu Vám želám krásne letné dni!
Mirka 😊
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EUDY JUNIOR CAMP

SLOVENSKO

Na európskom mládežníckom tábore sa zúčastnilo 84 deti a 23 vedúcich z 22 štátov – medzi
inými aj slovenská vedúca a deti: Amália Basalová ako vedúca a 5 slovenských detí – Mário
Gregorec, Patrik Hudák, Timea Sűčová, Renáta Majerčáková a Amália Lepótová, 4 dobrovoľníci, 3
prednášatelia, sprievodkyňa, tlmočník, šoférka, zdravotníčka, zamestnanec od EUDY, 5 členov z
organizačného výboru a riaditeľ EUDY Junior Camp 2018, spolu 125 ľudí. EUDY Junior Camp 2018 sa
organizoval pod záštitou Slovenskej asociácie klubov mladých nepočujúcich, ktorú vybrali na valnom
zhromaždení Európskej únie mladých nepočujúcich (EUDY) 2016 vo švédskom Leksande,

s plnou

podporou hlasov z 28 členských štátov, aby prevzali hlavnú úlohu organizátora tejto akcie.
Srdečné poďakovanie patrí ľuďom, ktorí sa zúčastnili na tábore aj mimo tábora, Jaroslavovi
Cehlárikovi, ktorý nám pomohol napísať projekt a iné záležitosti týkajúce sa tábora a ostatným
ľuďom, ktorý nám pomohli propagovať tábor. Bez týchto ľudí by sme nedokázali sami zvládnuť
organizáciu tak veľkej akcie a preto im so srdca ďakujeme!

Denník EUDY Junior Camp 2018 Slovakia:
1. Deň
Prišli sme sa všetci ubytovať do penziónu, ktorý sa nachádza pri Topoľčanoch v meste Bojná. Boli sme tam
dokopy trinásti, 4 dobrovoľníci – Patrik Varga, Diana Majerčáková, Monika Gregorcová a Adriana Vavreková a
členovia organizačného výboru z Írska – Roy Maguire, Talianska – Katia Bugè, Slovinska – Daša Peperko,
Portugalska – Sara Palmiera a zo Slovenska – Katka Pirščová a Marek Kanaš ako riaditeľ tábora a ďalší z
Dánska – Simon Bak, on má na starosti publikovanie videí a fotografií na sociálnej sieti EUDY. Mali sme aj
šoférku Katarína Poláškovú-Vrábľovú, ona nám vždy keď bolo treba priviezla potraviny a veci, ktoré sme
potrebovali, a tlmočník Maroš Sovák. V tábore sme sa všetci navzájom zoznámili, pobavili, porozprávali a dali
sme spoločne chutnú večeru, opekali sme špekáčiky pri penzióne.
2. Deň
Ráno sme sa všetci naraňajkovali a pustili sme sa do práce. My dobrovoľníci sme pomáhali vystrihovať a
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vytlačiť menovky, potom sme museli vytriediť perá, náramky, zápisníček do každej batožiny. Poobede sme sa
všetci išli pozrieť do Tesárov, ako vyzerá prostredie a ubytovanie. Obed sme mali výnimočný, taliansky obed,
ktorý nám navarila Katia z Talianska, talianske špagety. Po hodine sme sa vrátili späť a pokračovali sme v
práci.

3. Deň
Sme sa všetci zbalili veci do kufra, upratali sme celý penzión a utekali sme na obed v Topoľčanoch. Poobede,
polovica skupiny išla do Bratislavy na letisko vyzdvihnúť vedúcich a detí a ďalšia skupina ostala v Tesároch
pripravovať veci. Keď prišli s dvoma autobusmi do Tesárov. Privítali sme sa, dostali pokyny, batožiny a
menovky. Potom všetci išli na večeru, po večeri sme všetkých informovali o pravidlách a zoznamovali sa
medzi sebou a rozdeľovali sa do skupín podľa farieb. Večer sme mali spoločnú hru na ihrisku.
4. Deň
Ráno mali všetky deti rozcvičku na ihrisku, potom nasledovali raňajky. Po raňajkách bola prednášku s témou
„o EUDY“, ktorú odprezentoval Simon Bak z Dánska. Poobede mali všetky deti súťaž. Vo voľnom čase sa deti
mohli vybrať buď na plávanie v bazéne, hrať futbal, plážový volejbal alebo sa navzájom porozprávať. Po
večeri mali zase súťaž, úlohou bolo v každej skupine podľa farieb musia zjesť Oreo od čela po ústa. Niektorí
to zvládli rýchlo, niektorí sa sťažovali, niektorí boli trpezliví splniť úlohu. Bola to naozaj sranda, keď sme
sledovali ich grimasy. Po skončení hry, išli všetky deti spať a vedúci mali poradu s výbormi.
5. Deň
Ráno mali zase rozcvičku, po raňajkách mali prednášku na tému „Identity of the Deaf“, čo znamená v
preklade „Identita Nepočujúcich“, túto tému prezentoval Alessandro Abbate z Talianska. Po prednáške sme
mali workshop, každá skupina musela nakresliť tvár svojej kamarátky. Potom nasledovala úloha: každá
skupina musela vymyslieť krátke predstavenie a zahrať pred všetkými divadlo. Poobede sa deti museli zoradiť
do radu a Alessandro dával otázky, bola to hra. Potom mali voľnočasové aktivity, každý si mohol vybrať, čo
chce hrať. Potom si deti museli pripravovať svoje tradície, priniesli si svoje tradičné jedlá, nápoje a odevy.
Úlohou bola, ukázať ostatným štátom akú kultúru majú a čo je pre nich typické. Bola to veľmi dobrá
atmosféra, ako sme všetci mohli medzi sebou ochutnávať ich tradičné jedlá.
6. Deň
Po raňajkách mali deti ďalšiu prednášku s témou „History of the Deaf ans Sign Language“ , čo je v preklade:
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„História nepočujúcich a posunkového jazyka“, prezentoval zase Alessandro Abbate z Talianska. Bola to
pekná a zaujímavá téma, deti sa naučili nové informácie o nepočujúcich. Po prednáške si dali súťaž - kvíz,
potom každá skupina musela zase vymyslieť krátke divadlo, so súvisiacou témou, zadanie bolo na rannej
prednáške. Mali na to približne hodinu, potom každá skupina musela vystupovať. Bolo to neskutočné
dojemné, deti mali talent na divadelnú hru. Poobede po voľnom čase mali športový súťaž, boli veľmi snaživí,
každý chcel získať čo najviac bodov. Po hre si všetci oddýchli a v spoločenskej miestnosti sme sa rozlúčili s
Alessandrom, dostal certifikát z EUDY.
7. Deň
Ranná rozcvička bola s Royom z Írska, hrali hru na dvore. Nasledovali obvyklé raňajky, kým dojedli išli do
spoločenskej miestnosti. Mali tam prednášku, s témou „Deaf Sport History“, čo znamená v slovenčine
„História športu Nepočujúcich“. Odprezentoval ju nepočujúci muž Urban Mesch zo Švédska. Po desiate mali
workshop- kvíz, Urban pripravil pre deti súťaž, nachystal pár otázok, ktoré mali možnosti A,B,C,D. Po
skončení hry, sa išli všetci naobedovať. Poobede Roy pripravil najlepšiu hru a to je water game – vodná hra.
Bola to neskutočná zábava, deti sa na túto hru sa veľmi tešili, obliekli sa do plávok a hra sa mohla začať. Po
hre boli vyčerpaní, mokrí, náladoví, spokojní. Deti mali po večeri voľný hodinový čas, ktorý mohli tráviť na
mobile. Niektorí si písali rodičom správu, niektorí skypovali, niektorí ukázali fotky kamarátom. Večer v
spoločenskej miestnosti sme sa všetci spoločne rozlúčili s Urbanom Meschom, dostal certifikát. Roy pripravil
ešte ďalšiu hru pre deti „Who is this?“ – „Kto to je?“, fotky si nastrihal na malé časti fotiek, napríklad časť
oka, ruky, nohy a podobné a deti si museli hádať kto to je a odkiaľ je. Pretože odpovede boli iba A,B,C,D z
akého štátu pochádzali. Bola to sranda, ako sa deti snažili zapájať do hier.
8. Deň
Tento deň bol výnimočný, pretože sme išli na výlet do hlavného mesta, Bratislavy. Deti sa radovali, pretože
boli zvedavé na výlet. Nasadli sme sa všetci do autobusu, cestovali sme necelé 2 hodiny a pol, deti boli
nedočkavé, netrpezlivé. Kým sme boli v Bratislave stretli sme sa so Sabinou Dvulitovou, ktorá mala na
starosti sprevádzať a porozprávať o histórii Bratislavy. Išli sme hneď pozrieť NRSR, potom sme išli pozrieť
bratislavský hrad, dokonca sme boli aj vo vnútri pozrieť rôzne komunistické výstavy. Pomaličky sme kráčali
do starého mesta na Hviezdoslavovom námestí. Tam sme mali hodinový rozchod, mohli sme si niečo nakúpiť
sami. Boli sme sa pozrieť aj v prezidentskom paláci, prišiel náš autobus a išli sme späť do Tesárov. Spoločne
sme išli všetci na večeru, po večeri sme mali voľný čas.
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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9. Deň
Prezentáciu pripravili traja vedúci z Francúzska, Talianska a Španielska s témou „Deaf Culture“- „Kultúra
nepočujúcich“. Spravili si spoločne s deťmi diskusiu, deti mohli aj prednášať pred všetkými aké mali názory,
písali aj na plagát. Počas nasledujúcej hry deti mali zase vymyslieť krátke divadlo. Neskôr Roy pripravil,
zaujímavú hru pre deti, ich úlohou bolo odfotiť spoločnú fotku s vecami, úlohou bolo aby tá spoločná fotka
bola čo najviac smiešna, napríklad smiešne grimasy, správanie a podobné. Po obede boli deti v bazéne,
spoločne sa hrali aj s vedúcimi. Pred večerou si Katie s dobrovoľníkmi pripravila hru, čo sme ešte predtým
pripravovali, museli sme maľovať, rozstrihať papiere. Úlohou je, že všetky deti dostanú malé kúsky papiera,
na ktorých sú obrázky, kým sme začali hrať, tak všetci si museli pozrieť a ukázať v medzinárodnom posunku
napríklad uterák, okuliare, polievka, a podobne, tak hľadali dvojicu a sadnú si na zem. Po večeri, deti už boli
zvedavé na vyhodnotenie spoločných fotiek, ktorá bola najviac smiešna.

8									
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10. Deň
Prednášku si pripravil Roy, deti sa zapájali, písali si na plagát, potom museli vysvetľovať pred všetkými
názory a podobné. My, dobrovoľníci, sme pripravili výzdobu na nočnú party, čiže maľovali sme veľký rám na
fotenie aj s výzdobami, ako napríklad fúzy, korunku, pery, srdiečko, klobúk a iné. Cez deň mali voľný čas,
mohli sa hrať, čo chcú. My dobrovoľníci a výbor sme pripravovali v spoločenskej miestnosti stoly, vyzdobili
sme ich, na stole nesmeli chýbať nejaké pochúťky, nápoje a podobné. Všetky deti sa museli obliecť v štýle
BOHO, boli veľmi krásni. Po večeri každý dostal certifikát a fotenie spoločnej fotky podľa skupiny farieb.
Pomaličky sme išli všetci do spoločenskej miestnosti, tam sme tiež dostali certifikát od výboru,
dobrovoľníkom, tlmočníkom a fotografom a potom sa začala party, niektorí sa fotili ako na pamiatku, niektorí
sa najedli a hlavne sa najedli veľa sladkostí, niektorí sa rozprávali, niektorí aj tancovali. Bola to krásna
atmosféra v štýle BOHO, ale zároveň aj smutná, lebo sme vedeli, že na druhý deň sa ide domov. Party trvala
do noci, potom sme my dobrovoľníci museli poupratovať a išli sme unavení spať. Ešte predtým sme sa so
všetkými smutne rozlúčili a popriali dobrú noc.
11. Deň
Ráno, všetci boli veľmi smutní, niektorí nemali chuť ani na raňajky. Niektorí si aj poplakali, ako im budú
všetci zúčastnení budú chýbať a na nezabudnutý tábor. Objímali sme sa, spravili sme si fotky na pamiatku,
plakali sme spoločne s kamarátmi, vymenili sme si kontakty s kamarátmi a ťažko sa nám lúčilo. Prvý autobus
odchádzal okolo 8, boli sme veľmi smutní, sklamaní a aj sme si poplakali, potom druhý autobus odišiel okolo
10 a tábor sa skončil.

Text: D. Majerčáková
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FILM: NEPOČUJÚCE DIEŤA – DEAF CHILD (

)

Viete aký je pocit byť vo vlastnej krajine outsiderom a pritom žiť v relatívne liberálnom ale
malom štáte?
O tomto vypovedá film režiséra Alexa Ronde-ho, ktorý vo filme poukazuje na príbeh
nepočujúceho chlapca Tobiasa od dospievania až po dospelosť. Tobias mal rok, keď lekári povedali
rodičom, že ich syn je nepočujúci. S tým sa im zmenil pohľad na svet, automaticky si mysleli že
stav nepočujúceho vedie k izolovanému a nepriaznivému životu. Režisér, ktorý je aj skutočným
otcom nepočujúceho syna poukazuje vo filme na svoje voľby pre ktoré rozhodol v súvislosti so
svojim synom. Vo filme Tobias a jeho počujúci brat Joachim rozprávajú spoločne, ako nedostatky a
nevýhody možno premeniť na výhody. Tobias svoj vzťah s počujúcim svetom prehĺbil ako lektor
posunkového jazyka. Keďže svoju hluchotu akceptuje ako životný štýl a sám sa cíti byť
plnohodnotný, vie poradiť a usmerniť aj nepočujúce deti a ich rodiny, jeho cieľom je poukázať im
na hodnotný život a nechápať svet ticha ako postihnutie.
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.
Text: M. Tomášková
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ZMENY V ZÁKONE TÝKAJÚCE SA OSOBNEJ
ASISTENCIE
Od 1. 7. 2018 nadobudla účinnosť niektorých zmien v zákone č. 447/2008 o peňažných
príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Tu chceme uviesť len najdôležitejšie zmeny týkajúce sa osoby s poruchou sluchu resp.
Hluchoslepých osôb.
V úkonoch osobnej asistencie sa vyškrtla možnosť vykonať:
- - artikulačné tlmočenie
- - taktilné tlmočenie
- - tlmočenie v posunkovom jazyku, posunkovej reči.
Namiesto toho sa uviedlo sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre
hluchoslepé osoby.
Osoby s poruchou sluchu taktiež môžu žiadať o parkovací preukaz osobného motorového vozidla,
ktorý bol doteraz platný predovšetkým pre osoby s telesným postihnutím. Pokiaľ majú parkovací
preukaz môžu taktiež môžu žiadať o oslobodenie platiť za diaľnice. Na príslušnom úrade musia
predložiť lekársky nález, v ktorom sa uvádza, že strata sluchu dosahuje min. 80%
obojstranne.

Text: A. Hefty

.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748

Foto: Internet

10

Rozhovor s Dianou Majerčákovou, nepočujúcou
študentkou VŠ v Bratislave
Ahoj, Diana! Na úvod nášho rozhovoru
budem rada, ak sa našim čitateľom v
krátkosti predstavíš.
Volám sa Diana Majerčáková, pochádzam z
Nitry. Narodila som sa ako nepočujúca. Moji
obaja rodičia aj mladší súrodenci sú
nepočujúci. Teraz študujem v Bratislave na
Univerzite Komenského na pedagogickej
fakulte odbor špeciálna pedagogika.
Čo ťa motivovalo prihlásiť sa na vysokú
školu? Prečo študuješ práve odbor
špeciálna pedagogika?
Najprv ma motivovalo to, že rada pracujem s
malými deťmi, hlavne s nepočujúcimi. Potom
mi napadlo, že by som chcela byť učiteľkou,
keďže mám rada deti. Dlho som nad tým
rozmýšľala, aj som sa viacerým ľuďom o tom
zverila. Odporúčali mi, že by som mohla ísť na
špeciálnu pedagogiku. Ďalšou motiváciou bolo
to, že mám najmladšieho brata, ktorý je
nepočujúci a málo rozpráva, ale komunikuje
posunkovým jazykom. V posunkovom jazyku je
pokročilý, vie odpovedať na všetky moje
otázky, aj mi rozumie. Vďaka komunikácii s
bratom mám viacej skúsenosti s malými
nepočujúcimi deťmi. Je mi ľúto, že veľa
počujúcich učiteľov hovorí o nepočujúcich
deťoch, že toto dieťa nevie rozprávať a
nechápe. V skutočnosti to nie je pravda.
Nepočujúce deti potrebujú posunkový jazyk,
aby vedeli aj chápať a odpovedať. Preto si
myslím, že som si dobre vybrala môj odbor,
aby som sa naučila viac o nepočujúcich a
pomohla im tak priviesť ich k lepšiemu
vzdelaniu. Dúfam, že budem po absolvovaní
školy pripravená na prácu s deťmi v špeciálnej
škole.

Kde sa vidíš po skončení školy?
To ešte neviem povedať, pretože to je ešte ďaleko 😊 Ale približnú predstavu mám, chcem pracovať
v bežnej ZŠ ako asistentka učiteľa - špeciálna pedagogika.

U nepočujúcich sa často stretávam s názormi, že nechcú chodiť do školy, nechcú čítať,
nechcú ísť ďalej študovať. Myslíš si, že je pre nepočujúcich prínosné, aby boli otvorení
čítaniu, študovaniu a aby išli aj na vysoké školy?
Viem o tom z mojej vlastnej skúsenosti, pretože často krát sa stretávam u nepočujúcim s takouto
otázkou. Tí, ktorí majú počujúcich rodičov dokážu študovať na vysokej škole pretože rodičia ich
naučili ako sa vzdelávať. Ale sú potom aj takí čo dokážu študovať aj keď majú nepočujúcich rodičov,
ak je nepočujúce dieťa integrované od detstva do školy s počujúcimi, ako napríklad ja. Nikdy som
sa nestretla s osobou, ktorá ma nepočujúcich rodičov a chodí do školy pre nepočujúcich a neskôr aj
na vysokú školu.
Kedy si sa začala učiť posunkový jazyk? Ako sa ti komunikuje s počujúcimi?
Posunkový jazyk som sa začala učiť od narodenia, keďže je to môj materinský jazyk. Naučili ma ho
moji rodičia. Slovenský jazyk je pre mňa ako cudzí jazyk. S počujúcimi normálne komunikujem
hovorenou rečou. o vďaka tomu, že som chodievala na logopédiu, aj keď ma otec naučil rozprávať
od detstva. Potom som používala aj FONO program na rozpoznanie zvukov. Chodievali sme s otcom
každý deň na FONO, vďaka čomu už viem rozoznať zvuky z prostredia a reč ľudí. Doteraz mam
problém len so skloňovaním a slovosledom, pretože posunkový jazyk ma iný slovosled ako
slovenský jazyk a taktiež sa neskloňuje.

Mám na teba otázku z trochu iného
súdka. Čo rada robíš vo voľnom čase?
Keď som v Nitre, tak vo voľnom čase sa rada
korčuľujem na kolieskových korčuliach, trávim
čas s rodinou a s nepočujúcimi kamarátmi,
ktorí bývajú v Nitrianskom kraji. V Bratislave
sa rada stretávam s nepočujúcou
kamarátkou, ktorá tiež študuje, na EUBe.
Často vo voľnom čase bývam aj s priateľom a
ďalšími nepočujúcimi kamarátmi.
A posledná otázka je, čo by si ešte chcela
odkázať našim čitateľom na záver?
Chcem odkázať všetkým, že sa dá aj napriek
hendikepu vzdelávať ako normálni zdraví
ľudia. Nemyslite si, že keď uvidíte vonku na
ulici ľudí čo posunkujú, že sú to nejaké opičky
a robíte si potom z nich posmech. Práveže sú
to ľudia, čo nepočujú a dorozumievajú sa
rukami, čiže posunkovým jazykom. Ak by ste
mali záujem sa naučiť posunkový jazyk, kontaktujte ma na facebooku. Budem veľmi rada a naučím
vás ho, aby ste sa nemuseli báť dorozumievania s nepočujúcimi.
Ďakujem Diana krásne za rozhovor!
Rozhovor pripravila M. Tomášková

Fotky: D. Majerčáková

PREDSTAVÍME VÁM ORGANIZÁCIU SKTPJ
Mnohí ľudia nemajú toľko informácie
o fungujúcom organizácie Slovenská
Komora tlmočníkov slovenského
posunkového jazyka (SKTPJ). Preto sme si
robili s rozhovorom s predsedkyňou Evy
Šoltysovej.
Porozprávaj nám trochu ako vznikla
komora. Čo bol podnetom založenia
komory?
Ďakujem a vítam túto otázku. Myslím, že
je veľmi dôležité vedieť, že samotný
podnet vzišiel od nás, aktívnych
tlmočníkov SPJ. Vďaka tomu, že sme sa
viacerí tlmočníci, ocitli sústredení v rámci
tlmočníckej služby v spoločnom meste a
kraji. Často sme sa iba rozprávali najskôr
o tom, ako nám chýba spoločná platforma
na podporu nás tlmočníkov, spoločné
stretávanie sa, vymieňanie si skúseností, koučing, supervízia, a najmä, čo sme všetci spomínali
najčastejšie, chýbajúce pravidelné systematické vzdelávanie tlmočníkov.
Zhodli sme sa, že momentálne nemáme a necítime žiadnu oporu, v zmysle organizácie, ktorá by sa
o nás „starala“ či už ako spomínam vzdelávaním, riešením profesionalizácie tlmočníka, alebo aj
riešením etických problémov tlmočníkov a aj klientov. Toto nás vyburcovalo k aktivite a k tomu,
aby sme nečinne iba o tom nerozprávali, ale čo môžeme sami pre zmenu urobiť? Keďže organizácia
s názvom Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka už v roku 2007 bola vytvorená, ale
nespĺňala už svoj účel, nepracovala, bola nečinná už dlhšiu dobu, dohodli sme sa, a bolo to logické,
že nebudeme vytvárať ďalšiu novú organizáciu, ale „oprášime“ pôvodnú. A vďaka podpore od
nepočujúcich, to musím zdôrazniť, podarilo sa to, čomu sa veľmi teším.
Čo je cieľom Komory?
Komora má viacero dôležitých cieľov, výziev, ktoré je potrebné postupne riešiť. Ale začnem tým
prvoradým cieľom, a tým je vyzvať tlmočníkov (počujúcich, nepočujúcich, profesionálov, ale i
dobrovoľníkov tlmočníkov), aby sa k nám pripojili a spoločne sme sa vzdelávali, napredovali a stali
sa z nás „kvalifikovanejší a profesionálni“ tlmočníci. To je naša momentálna priorita – profesionálne
tlmočenie, a na tom treba neustále pracovať. Uskutočnili sme prvé zo školení, ktoré boli zamerané
práve na tlmočenie a praktický nácvik.
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Ďalším cieľom je pracovať na zaradení profesie tlmočník posunového jazyka do katalógu pracovných
činností, to je veľmi dôležité najmä z pohľadu vnímania verejnosti a odmeňovania tlmočníkov a
adekvátneho ohodnotenia práce tlmočníkov.
V tomto roku 2018 sme požiadali aj o oficiálne členstvo do Európskeho fóra tlmočníkov posunkového
jazyka (EFSLI) a zároveň sme sa zúčastnili Valného zhromaždenia aj školenia EFSLI. Zahraničná
spolupráca je výborná pomôcka k skvalitňovaniu

tlmočenia na Slovensku. Počas školenia sme sa

rozprávali o tom, ako sa má tlmočník správať počas tlmočenia, na čo je dôležité myslieť ešte pred
tým, než prídeme na stretnutie a veľa ďalších dôležitých vecí.
Koľko členov má Komora? Členom sa môže stať ktokoľvek?
Začínali sme s naozaj malým počtom, na začiatku nás bolo 7 tlmočníkov so spoločnými názormi,
cieľmi a rovnakými výzvami. Počet sa pomaly rozrastá, ale ešte sme v podstate nezačali s aktívnou
kampaňou. Takáto „kampaň“ sa rozbehne až v novom roku 2019, bude aktívnejšia, už máme za
sebou úspešné prvé školenia a tak, bude určite i efektívnejšia.
Členom sa môže stať ktokoľvek (počujúci, nepočujúci), od 15 rokov (so súhlasom zákonného
zástupcu – rodiča), kto ovláda slovenský posunkový jazyk a má záujem sa zapojiť, vzdelávať sa, či
aktívne pomáhať. Viac podrobností, sa dozvedia všetci záujemcovia až v januári, pripravujeme i
video, i písomné informácie o tom, ako sa stať členom Komory.
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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Prečo máte v loge Komory číslo sedem:)?
V podstate som už odpovedala v predchádzajúcej otázke, na začiatku nás bolo 7 😊 tlmočníkov,
ktorí sme oživili komoru. Ale myslím, že zaujímavejšie je, prečo máme v logu strom, korene a
namiesto listov či plodov - dlane s prstami…. pretože našim cieľom je podporiť tlmočenie, aby mohlo
rásť a vyvíjať sa, tak ako stromy....zasadili sme malý stromček a teraz ho nesmieme zabudnúť
polievať, aby dobre upevnil svoje korene...a potom rástol tak, aby sme mohli zbierať mnoho zrelých
plodov = mnoho profesionálnych tlmočníkov.
Ako plánujete šíriť osvetu a zvýšovať povedomie o tlmočníkoch slovenského posunkového
jazyka?
To je tiež jedna z výziev, ktorá nás čaká. Nerada by som konkretizovala naše ďalšie kroky, ale prvým
krokom pre osvetu, sú určite naše aktivity, kde tlmočníci Komory tlmočia diskusie Čiernej labute,
ktoré organizuje organizácia Živica a tiež zapájanie sa na rôznych dobrovoľných aktivitách v rámci
tlmočenia na verejnosti. To je jedna z ciest, pretože ak nás bude počujúca verejnosť vidieť čoraz
častejšie, začne nás vnímať ako súčasť akejkoľvek aktivity pre verejnosť,

bude to malý úspech k

profesionalizácii tlmočenia v posunkovom jazyku. Ideálne by bolo, aby sa nás verejnosť obracala s
požiadavkami na tlmočenie,

akoby už

automaticky, a mysleli tak na nepočujúcich,

ktorí sú

tu

medzi nami, i keď niekedy žiaľ, neviditeľní“. ☹
Plánujete vydávať aj publikácie súvisiace s tlmočením slovenského posunkového jazyka?
Určite áno, je to veľmi dôležitá súčasť našich aktivít, a takéto publikácie na Slovensku doposiaľ veľmi
chýbajú.
Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem, že som mohla predstaviť Komoru, a verím, že mnohí, ktorí doteraz váhali, sa k nám
radi pripoja.
Rozhovor pripravila A. Hefty

Fotky: SKTPJ

VZDELÁVANIE PRE ONLINE TLMOČNÍKOV
POSUNKOVÉHO JAZYKA
Premýšľali ste niekedy nad tým, ako nepočujúci vybavuje bežné veci na úrade alebo
komunikuje s lekárom? Na Slovensku pre nepočujúcich už niekoľko rokov funguje výborná
služba Nadačného fondu Telekom pri Nadácia Pontis s
názvom ONLINE TLMOČNÍK. Nepočujúci sa cez
videohovor spojí s tlmočníkom posunkového jazyka a ten
ako spojka pretlmoční volajúcemu a aj nepočujúcemu
obojstrannú kommunikáciu. Nepočujúcemu sa tak
jednoznačne ponúkajú možnosti, ktoré inak dostupné
nemá. Psychológ, Marek Madro z IPčka, obdivuje tento
projekt dlhodobo. No ešte viac po dvoch dňoch s "ONLINE
TLMOČNÍKOM" v Tatrách. P. Madro pre účastníkov
supervízorskej skupiny totiž facilitoval zážitkový
supervízny víkend.
Veríme, že si odniesol nie len zážitky, ale aj veľa
informácii, ktoré budeme môcť využiť pri tvorbe
internetovej poradne pre zdravotne znevýhodnených
mladých ľudí s názvom DOBRÁ LINKA, ktorú
pripravujeme. O projekte ONLINE TLMOČNÍKA sa môžete
všeličo zaujímave dozvedieť na webe https://
onlinetlmocnik.sk
Text: M. Hefty
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KONKURZ “ PROTI ”
Známa televízna relácia „5 proti 5“ sa vysiela pravidelne na RTVS každý pracovný deň už
niekoľko rokov a každému je určite známa. Režisér Marek Kupčo z TKN (Televízny klub
Nepočujúcich) prišiel s
myšlienkou, že by v rámci
relácie mohli vystúpiť
nepočujúci súťažiaci. Vyhlásil
teda konkurz pre nepočujúcich
súťažiacich, ktorý sa konal v
priestoroch RTVS dňa 26. 6.
2018. Bližšie informácie
prinesieme v nasledujúcom
čísle č. 5 (september –
október).

Text: M. Hefty

Foto: Archív A. Čermákovej
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WORKSHOP „UMELECKÉ TLMOČENIE“ NA
FESTIVALE POHODA
Festival Pohoda je jedným z najväčších festivalov v Európe a preto sa veľmi teším, že som
sa ho mohla tento rok zúčastniť nielen ako festivalový fanúšik ale taktiež ako niekto, kto mohol
zase raz rozšíriť ľuďom obzory o kultúre Nepočujúcich cez umelecké tlmočenie do posunkového
jazyka.
S nápadom pretlmočiť ľudovú pieseň “Na
Telgárte hrajú” na pódiu Nay Tanečného domu pri
workshope s názvom “Zemetrasenie” prišla
Barbora Morongová, ktorá spolu s manželom
Ferom Morongom vedú tanečné workshopy
ľudových tancov na Pohode už od samého začiatku
organizovania festivalu. Barbora tancovala dlhé
roky v Lúčnici a spolu s manželom sa venujú
propagácií tradičného tanca v radoch širokej
verejnosti.
Barbora oslovila občianske združenie Myslím
a nám sa ten nápad natoľko zapáčil, že sme sa do
toho pustili. Prípravy boli trošku náročnejšie, keďže
to bola ľudová pesnička a taktiež preto, že Barbora
chcela, aby si “zaspievať” v posunkovom jazyku
skúsili aj účastníci workshopu. Samozrejme som
organizátorom vysvetlila, že umelecké tlmočenie
do posunkového jazyka a aj len tlmočenie do
posunkového jazyka si vyžaduje dlhoročné
vzdelávanie a nedá sa naučiť len tak na mieste, no
aj tak sme to skúsili, len tak pre zábavu a hlavne
aby aj počujúci zažili o čom umelecké tlmočenie je.
Výsledok bol úžasný a aj keď by sa takto narýchlo
nikto samozrejme nemohol stať tlmočníkom, bolo
krásne ako sa obrovský dav ľudí snažil napodobniť
umelecké posunky a “spievať” v posunkovom
jazyku.
Po workshope za mnou prišlo viacero ľudí a
vypytovali sa na posunky, na posunkový jazyk ako
taký a na kultúru Nepočujúcich a v tom momente
som vedela, že moja misia bola úspešná, pretože
jedným z hlavných dôvodov mojej práce ako
tlmočníčky a dobrovoľníčky v OZ Myslím, je
rozširovanie obzorov počujúcim a inšpirovanie k
tomu, aby vnímali rozmanitosť sveta a iných kultúr
a nielen tej svojej. Len to treba nám ľuďom stále a
často pripomínať 😉
Text: B. Randušková Foto: Archív B. Randuškovej
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DETSKÝ TÁBOR LÚČKY
Po roku sme sa opäť stretli na tábore pre
nepočujúcich. Počasie nám prialo celý týždeň. Absolvovali
sme veľa aktivít, ktoré nám nachystali naši animátori.
Prešli sme od prekážkového behu na 5 km, cez kúpalisko,
vybíjanú, varenie detí na ohni až po záverečnú diskotéku.
Deti boli rozdelené do štyroch skupín, každá
skupina si vymyslela názov a vyrobili si vlajku, ktorú nám
pán farár posvätil na svätej omši. Aby sme si omše troška
oživili, spoločne sme sa naučili niekoľko pesničiek
v posunkovom jazyku.
Hra Sparťan – beh na 5 km s 8 prekážkami, kde sa
vytvoril tímový duch, ktorý sa nestratil až do konca
tábora. Turnaj vo vybíjanej sa stal najobľúbenejšou a
najžiadanejšou hrou tábora. V stredu nám počasie síce
neprialo, ale nám to bolo jedno, lebo sme sa kúpali v
teplej vode v Turčianskych Tepliciach. Okrem hrania a
zábavy sme si spravili náučný výlet do bane a mincovne v
Kremnici.
Deti nás presvedčili o tom, že sú šikovné, keď si sami
museli navariť večeru. Animátori im to vôbec neuľahčili,
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práve naopak. Potraviny a pomôcky si
musela každá skupina vybojovať. Varili sme
vonku na otvorenom ohni, ktorý si museli
založiť, k dispozícii mali jeden hrniec a
niekoľko nevyhnutných pomôcok. Ani jedna
skupina nezostala hladná, porotkyňa –
táborová kuchárka, sa nevedela rozhodnúť,
ktoré jedlo bolo chutnejšie. Všetky skupiny
získali plný počet bodov a dobre sa najedli.
Na tábore nás sprevádzali
canisterapeutickí psy Kapy, Keny a Uno,
ktorí robili deťom spoločnosť po celý čas.
Celý tábor sme si všetci užili, našli
sme si nových kamarátov, prežili mnoho
zážitkov a už teraz sa nevieme dočkať
tábora o rok.
Text: B.Brandýská Foto: KCNS
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STORYTELLING “DEAFMAN”
Po ulici jedného mesta kráča nesmelý muž v
slnečných okuliaroch a s kravatou okolo krku. Tu
k nemu ktosi pribehne a vykrikuje: „Hentam
napichujú ľuďom kochleárne implantáty ako na
bežiacom páse.“
Muž sa zastaví: „Ukľudnite sa.“ Zloží si okuliare a
schová si ich do náprsného vrecka. Natankuje
svoje ruky a cíti, ako sa mení. Ruky mu začínajú
rýchlo posunkovať, na bruchu mu naskočia
tehličky, v ústach sa mu zaleskne bieloskvúci
chrup, vlasy mu zmenili tvar a okolo krku mu
vlaje plášť. Na jeho hrudi sa skvie písmeno D.
Deafman.
Rozbehne sa a po chvíli sa odrazí od zeme. Letí
veľkou rýchlosťou po uliciach. V jednej ulici stojí
vnadná ženská s veľkými prsiami, umelými
mihalnicami, v rukách drží mobil a niečo píše.
Deafman okolo nej preletí, žena sa za ním
neveriacky otočí, vlasy a prsia pritom vlajú
smerom, odkiaľ priletel. Keď vietor sa utíši, žene
ešte spadne umelá mihalnica a neprítomne
pozerá do prázdna.
Deafman letí ďalej, vznesie sa do výšky a zhora
pozerá na ľudí pod sebou. Pod ním to vypadá ako
na mravenisku. Tu uvidí v jednom hlúčiku ľudí
blikajúce svetielka a namieri si to dolu k nim.
Zastaví sa takou rýchlosťou, že sa všetko okolo
neho rozvlní. Okolo sú samé mrakodrapy, všade
autá, za nimi sú chodníky, na jednom sa práve
p r e c h á d z a p á r, d r u h ý c h o d n í k j e p l n ý
uponáhľaných ľudí. Otočí sa a uvidí blikajúce
svetielka. Z diaľky sa zahľadí na okno, odkiaľ tie
záblesky vychádzajú, keď sa tu pred ním zväčší
obraz. V miestnosti vidí stroj na kochleárne
implantáty, ktorý vystrašeným ľudom tieto
prístroje nasadzuje ako na bežiacom páse. Hneď
ako je implantát nasadený, rozsvieti sa na ňom
svetielko a ruky sa prestanú pohybovať a
začínajú tuhnúť, až sú úplne stuhnuté.
Odstavené, ďalší. A takto to ide dookola.
Deafman svoj obraz preruší a vlietne dovnútra.
Okolo stoja roboty – pomocníci, ktorí sa naňho

vrhnú. Deafman ich obrovskou silou od seba
odrazí, až sa všetci rozleteli na všetky strany.
Roboty ale vstanú a dajú sa dohromady.
Lenže Deafman sa nenechá zastrašiť. Z očí
mu vyšľahnú smrtiace laserové lúče, ktorými
telá robotov pretne napoly, prsty na rukách,
hlavy, ústa, všetko padá na zem.
Tu prichádza k nemu obrovský stroj – hlavný
robot, ktorý nasadzuje implantáty. Deafman
sa naňho pripravuje. V tej chvíli sa mu ozve
mobil. „Moment, počkajte chvíľu“, povie
Deafman smerom k robotovi a vytiahne
mobil. Sleduje správu a útržkovite odpovedá:
„Dobre, dobre. Potom. Hm. Hm.“ Vypne
mobil a schová si ho do vrecka. Otočí sa
pripravene k robotovi, ktorý sa začne triasť a
vŕzgať. S rachotom padá na zem, krk sa mu
zlomí, srší z neho akási tekutina. Nakoniec
mu vyhasnú oči a je po ňom.
Deafman netuší, čo sa mu stalo. Zdvihne
hlavu a pozoruje pred sebou zástupy
hovoriacich ľudí so stuhnutými rukami. A
zrazu vidí, že im svetielko implantátu
prestáva blikať a ľudia sa začínajú udivene po
sebe pozerať. Zo spánkovej časti hlavy
vyberú implantát, pozrú si ho a preľakane ho
hodia na zem. Objavuje sa prvá komunikácia
posunkovým jazykom: „Ty si Nepočujúci? A
ty tiež? A ty? A ty, a ty?“ Pýtajú sa jeden
druhého a ich ruky sa rozhýbu naplno. Naraz
celá planéta je zaplnená hovoriacimi rukami.
Deafman s iskrou v oku zase letí, ale cíti, že
mu dochádza palivo v rukách. „Nie, ešte nie,“
hovori si pre seba, no, už mu niet pomoci.
Dopadá nemotorne na zem a natlčie sa pri
tom. Zdvihne sa, vytiahne z náprsného
vrecka pokrivené okuliare a nasadí si ich. Je
z neho opäť nesmelý chlapík.
Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov – storytelling
a poézia v (slovenskom) posunkovom jazyku”

Vzdelávanie pre ONLINE TLMOČNÍKOV posunkového jazyka

© 2018, Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

