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Milí čitatelia, 

 september patrí k mojim najobľúbenejším mesiacom v roku. Viete prečo? Okrem toho, že 

všade navôkol sa príroda hmýri všetkými možnými jesennými farbami, tento mesiac je tiež 

symbolom sviatku pre nás nepočujúcich. V tento mesiac oslavujeme aj v našich končinách 

slovenský Deň nepočujúcich. Mám radosť, keď som svedkom búrania hraníc medzi svetmi 

počujúcich a nepočujúcich, keď sa búra komunikačná bariéra, a keď aj väčšina spoločnosti 

dostáva do povedomia aspoň kúsok zo sveta a kultúry Nepočujúcich. Aby sme mohli hovoriť o 

tom, že medzi týmito svetmi skutočne nestoja žiadne múry, je potrebné, aby prešlo ešte veľa 

času, pretože je to cesta dlhá a kľukatá. Je potrebné, aby sa každý z nás, či už sme počujúci 

alebo nepočujúci, nedoslýchavý, dieťa, či dospelý, dokázali prispôsobiť ľuďom okolo nás, aby 

sme sa naučili načúvať ich potrebám, a aby sme začali budovať dôveru voči sebe. A aby sme 

nezabúdali na jednu z najdôležitejších schopností, ktorá bola daná ľuďom – komunikáciu. Iba 

tak sa budú búrať mýty v oboch svetoch, iba vtedy prinesieme lepšiu budúcnosť aj pre naše 

deti, ktoré sa stanú úspešnejšie v spoločnosti nielen medzi nepočujúcimi, ale aj počujúcimi. A 

týmto by som Vám na záver chcela popriať, aby ste celým srdcom vedeli naslúchať druhým 

ľuďom, blízkym, i cudzím, deťom i dospelým.  

 Keďže v týchto mesiacoch opäť na školách zvonia (alebo blikajú 😊 ) zvonce, želám Vám  

Všetkým deťom, žiakom, študentom v mene celej redakcie úspešný štart do nového školského 

roka, krásnu, ešte teplú, farebnú jeseň a príjemné čítanie ďalšieho vydania Myslímoviniek! 

    Mirka 😊

. editoriál.

Miri Angi Mico Erika Tomi
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ NEPOČUJÚCICH 2018 - 
ŽILINA

 V dňoch 20.9. - 23.9.2018 sa uskutočnil Medzinárodný deň Nepočujúcich v Žiline. Celá 

príprava kultúrneho podujatia trvala približne 8 mesiacov. Keďže išlo o množstvo kombinovaných 

podujatí, bolo potrebné zabezpečiť aj organizačný tím do dobrovoľnej práce. V rámci 

Medzinárodného dňa nepočujúcich v ktorých usporadúvame od roku 1958 sa konali tieto podujatia: 

kultúrny program na Mariánskom námestí, seminár o sociálnych službách, workshop o špecifických 

posunkoch Slovenského posunkového jazyka, Kino bez bariér pod záštitou europoslankyne Janky 

Ž i t ň a n s k e j , p r e d n á š k a o 

kompenzačných pomôckach pre 

sluchovo postihnutých, slávnostne 

otvorenie Medzinárodného dňa 

nepočujúcich, sociálno – rehabilitačný 

deň Rajecké Tepl ice, športové 

disciplíny v 6 druhov športu pod 

v e d e n í m Š p o r t o v é h o k l u b u 
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nepočujúcich. Cieľom projektu bolo úspešne prezentovať kultúru nepočujúcich, a zároveň aj 

zviditeľniť región mesta Žilina a oživiť jeho atraktivitu prostredníctvom ponúkaných, resp. 

zabezpečených možností na trávenie voľného času. Celkovo sa zúčastnilo na kultúrnom podujatí 

približne 1 000 ľudí a na iných aktivitách pre členov komunity Nepočujúcich 700 ľudí. 

Text: J. Filipová  Foto: ANEPS 



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         6

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa posunkových jazykov (23. septembra) a 

Medzinárodného dňa nepočujúcich (30. septembra), prípadne Medzinárodného týždňa 

nepočujúcich (24. - 30. septembra) Roman Vojtechovský zo Spolku nepočujúcich pedagógov mal 

možnosť prednášať o prekladovom slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového 

jazyka (www.posunky.sk) na Medzinárodnom dni nepočujúcich v Žiline. Roman je rád, že mohol 

nepočujúcim účastníkom priblížiť existenciu elektronického slovníka, o ktorom väčšina 

účastníkov nevedela. Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom 

pri Nadácii Pontis a Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska. 

Text: R. Vojtechovský  Foto: A. Jurošková a F. Urban   

PREDNÁŠKA O ŠTRUKTÚRE PREKLADOVÉHO 

SLOVNÍKA
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TV SÚŤAŽ: 5 PROTI 5

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa Nepočujúcich, ktorej oslava sa konala dňa 29. septembra 

2018, RTVS pripravila viacero programov určených osobitne na bezbariérový prístup osôb s 

poruchou sluchu alebo pre zviditeľnenie komunity a jazyka Nepočujúcich, z tohto dôvodu sa 

vysielalo na Jednotke špeciálne vydanie 5 proti 5 s moderátorom Andrejom Bičanom. 

 Ako som písal predchádzajúcom čísle Myslímoviniek, pred mesiacom natáčania sa konal 

konkurz pri výbere nepočujúcich účastníkov súťaže, kde vybrali 5 žien /Veronika Vojtechovská, 

Emma Barancová, Jana Kinčoková, Michaela Palidrabová a Zuzana Švantnerová, a 5 mužov /Roman 

Vojtechovský, Peter Birka, Roman Potočný, Michal Hefty a Milan Knopp/. U žien bola kapitánka 

Veronika Vojtechovská a u mužov bol kapitánom Roman Vojtechovský. Počas celej show boli 

zabezpečený traja tlmočníci slovenského posunkového jazyka. Hlavným tlmočníkom bol Peter 

Marček, ktorý tlmočil celú súťaž 

s moderá to rom Andre jom 

Bičanom. Prvá tlmočnícka Agáta 

Čermákova tlmočila pre skupinu 

mužov a druhá tlmočnícka Kveta 

Lepotová tlmočila pre skupinu 

ž ien. Celková súťaž trvala 

približne hodinu, ktorá sa občas 

preruš i l a kvô l i techn icke j 

náročnosti. Na záver súťaže 

vyhrala skupina žien 😊  
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Celková súťaž trvala približne hodinu, občas prerušila kvôli technickej náročnosti. Na záver súťaže 

vyhrala skupina žien 😊  

 Pri súťaži bola celková atmosféra vynikajúca, získali sme nové zážitky, vedomosti aj množstvo 

zábavy. Bolo vidieť, že diváci prítomní počas nakrúcania sa s nami veľa nasmiali. Osobne som sa 

veľmi rád zúčastnil, bol to krásny zážitok, na ktorý budem rád spomínať. 

 My Nepočujúci účastníci chceme srdečne poďakovať celému štábu súťaži 5 proti 5, a 

manažérskemu tímu, ktorí nám umožnili zúčastniť sa na televíznej populárnej súťaži 5 proti 5, kde 

sme mohli zažiť krásny zážitok, príjemne sa zabaviť, a podľa vedomostí a praktických znalostí 

primerane odpovedať na otázky. 

 K tomu ešte poďakovanie patrí za tento nápad Marekovi Kupčovi /režisér TKN/. 

Text: M. Hefty   

Foto: B. Likavská 
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 Počuli ste už o Dark Webe? Mnohí ľudia netušia, že používame len špičku ľadovca internetu. 
Omnoho viac sa toho skrýva na druhej strane. V mnohých internetových diskusiách a na webových 
stránkach sa dočítate, že Dark Web v sebe skrýva oveľa viac, ako sme schopní na internete nájsť – 
často aj za hranicou legálnosti. Ide o skryté, utajované, niekedy aj nebezpečné webové stránky, 
internetové obchody s legálnym a častokrát nelegálnym tovarom, na ktorých prehliadanie 
potrebujete špeciálny prehliadač a odkaz na prístup. V poslednej dobe sa aj vo filmovej tvorbe 
venuje pozornosť tejto téme. A práve o tom je film, ktorého recenziu Vám prinášam. 
Film Unfriended: Dark Web (2018) (je voľným pokračovaním filmu Unfriedned z roku 2015 (v 
preklade Vymazať z priateľov). Tak, ako prvá časť, aj tento film nepotreboval na tvorbu vysoký 
rozpočet. Premiéru mal 19.7.2018 v Singapure.  

Celý film sa odohráva v prostredí chatovej a skypovej komunikácie na notebooku medzi niekoľkými 
priateľmi. Hlavnú postavu hrá jeden z kamarátov, ktorý našiel notebook a vlámal sa do konta 
neznámeho používateľa. Všetko vyzerá v pohode, kamaráti medzi sebou skypujú, kým sa neozve 
pravý majiteľ notebooku. Medzitým zistíme, že sa nejedna len tak hocijaký stratený notebook, ale 
že jeho používateľ skrýva hrôzostrašné tajomstvá v podobe napojenia na Dark Web, rôznych 
vraždiacich videí, záhadných fotografií a pod. Samozrejme, ukradnutie takéhoto notebooku 
nenechá na seba dlho čakať a postavy vo filme postupne stíha nečakané vražedné krviprelievanie – 
jednoducho sa ocitnú uprostred vražednej internetovej hry. Ničnetušiac je zatiahnutá do tejto hry 
aj priateľka našej hlavnej postavy, ktorá je nepočujúca a celý čas o ničom netuší. Áno, opäť film, v 
ktorom sa stretávame s Nepočujúcim, posunkovým jazykom. Komunikácia medzi týmito dvomi 
postavami viazne, ovplyvňuje to ich vzájomný vzťah, ale aj mnoho iného. Podarí sa niekomu z nich 
prežiť? 

To Vám nebudem prezrádzať. Pokiaľ máte radi hororové filmy, kde nechýba tajomno a napätie, 
odporúčam Vám si ho pozrieť. Pokiaľ sa však bojíte a ešte sa niekedy budete chcieť prihlásiť na 

skype, či facebook, radšej si to rozmyslite 😊 . 

Text: M. Tomášková

TEMNÁ STRANA INTERNETU – RECENZIA NA FILM 
UNFRIENDED: DARK WEB (2018) 

 (PREKLAD: VYMAZAŤ Z PRIATEĽOV: DARK WEB)
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 Bolo to krátko pred samotným odletom, keď mi Jaroslav Cehlárik zo Slovenského zväzu 
Nepočujúcich, ponúkol jednodňový výlet do Tel Avivu v Izraeli. Cieľom výletu bolo zoznámiť sa s 
Izraelským detským múzeom. V tomto múzeu bola aj časť 2 svet ticha. (https://
www.childrensmuseum.org.il/eng/pages/childrens_activity/invitation_to_silence.aspx?
fbclid=IwAR3dSSUlYhA9Cfht6jRD9SX19HFBFIhClWq5ZO03NTmoL-f_Mu_VXCnznsM).  

Dňa 28.10.2018 skoro ráno celá skupiná v počte cca 70 odôb z Bratislavy odletelo vládnym 
špeciálnym lietadlom. Po pristaní sme boli na hodinovej prehliadke v historickej časti Old Jaffa a 
potom naše kroky smerovali do múzea (Izraelské detské múzeum), kde nám zabezpečili šikovnú 
nepočujúcu sprievodkyňu na zážitkové miestnosti. Videli sme tam manuálne ruky, grimasy, 
gestikuláciu, rôzne úlohy, hádanie posunkov podľa tvarov rúk, posunkový bar a konverzácia so 
sprievodkyňou. Toto múzeum nám prinieslo nezabudnuteľné zážitky, smiech a zábavu. Podobné 
múzeum by bolo dobré vytvoriť aj na Slovensku. Po návšteve múzeu sme šli naspäť na letisko, a 
odleteli sme domov do Bratislavy. 

 Celý jednodňový výlet organizoval neúnavný nepočujúci bojovník Jaroslav Cehlárik jemu 
patrí naše srdečné poďakovanie. 

Text: M. Hefty  Foto: M. Hefty   

NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK: JEDNODŇOVÝ 

VÝLET DO IZRAELU



 Seminár, ktorý sa uskutočnil 3. 10. 2018, bol zameraný na zlepšenie prístupu ku kultúre 

pre osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debarierizácie kultúrnych inštitúcií v 

pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.  

Na tomto stretnutí sa prezentovali Nepočujúci lektori, ktorý prednášali na nasledujúce témy: 

Jaroslav Cehlárik „Prístupnosť kultúrnych formátov a kultúrnych inštitúcií pre nepočujúcich (vo 

svete i doma) – očakávania a výzvy“ a Michal Hefty „Umelecké tlmočenie pre Nepočujúcich“. Pri 

prezentácii umeleckého tlmočenia ukázali dve vianočné koledy v umeleckom posunkovaní, ktoré 

prezentovala Barbara Randušková. 

 Podujatie pripravilo Národné osvetové centrum v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. 

Text: M. Hefty  Zdroj a foto: www.nocka.sk   

SEMINÁR:  OTVORENÉ – ÚSTRETOVÉ – PRÍSTUPNÉ
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 Dňa 20. 9. 2018 večer sa konala talkshow v Bratislave, ktorú podporila spoločnosť 

Telekom. V talkshow sa prezentoval komik Joe Trendy, ktorý sa rozprával s nepočujúcim hercom 

Petrom Vrťom z divadla Tiché Iskry, nevidiacim raperom Henrim zo skupiny NH6 a s tvárou 

Telekomu – Bekimom. O tom, ako to v ich životoch chodí, kde sa vidia o pár rokov neskôr, a o 

všetkom, čo diváci chceli alebo nechceli aj možno vedieť. Peter Vrťo napríklad z Divadla Tiché 

iskry porozprával vtipnú humorku historku, ako sa nepočujúci manželia hádajú, alebo ako 

využívajú on-line tlmočnícke služby. Bez bariér, bez predsudkov a hlavne s humorom. Pretože 

jediný skutočný hendikep je, keď nemáte zmysel pre humor. 

 Aj to sme sa dozvedeli na talkshow Humor nepozná bariéry. 

Text: M. Hefty  Zdroj a foto: Telekom   

TALKSHOW: HUMOR NEPOZNÁ BARIÉRY
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 Ako v nedeľu 30. septembra začal Medzinárodný deň nepočujúcich, ktorý v tomto roku 

vychádzal na poslednú septembrovú nedeľu, tak sa v elektronickom slovníku Posunky.sk 

ukázalo, že k príslušnému dňu je do slovníka vložených 7 053 slovníkových hesiel a ich 

posunkových ekvivalentov. Rozšírenie posunkovej zásoby podporil Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis, za čo mu v mene Spolku nepočujúcich pedagógov srdečne ďakujeme.   

Zároveň sme sa snažili vylepšiť slovník, čiže sme doplnili videozáznamy aj bočného profilu a ďalšie 

komponenty manuálneho posunku - pohyb ruky/rúk a kontakt ruky/rúk a skrátili sme videozáznamy 

jednotlivých posunkov o 1-2 sekundy.  

Obrázok 1: Aktuálny počet slovníkových hesiel a ich posunkových ekvivalentov (k 30. 9. 2018)  

ROZŠÍRENIE POSUNKOVEJ ZÁSOBY NA 

WWW.POSUNKY.SK
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Obrázok 2: Ukážka videozáznamov slovníkového hesla predného a bočného profilu 

Obrázok 3: Ukážka štyroch komponentov manuálneho posunku: pozícia ruky/rúk, tvar ruky/rúk, 

pohyb ruky/rúk a kontakt ruky/rúk 

Text: R. Vojtechovský    Foto: Snepeda
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 Dňa 16. 10. 2018 sa na Štátnom pedagogickom ústave uskutočnil seminár k výučbe 
špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový jazyk v základných školách, ktorý bol 
organizovaný v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Komenského, a bol realizovaný aj 
ako jeden z výstupov projektu De-Sign Bilingual. Seminár sa konal z dôvodu, že prednedávnom 
vyšla publikácia k výučbe slovenského posunkového jazyka v základných školách SLOVENSKÝ 
POSUNKOVÝ JAZYK, špecifický vyučovací predmet pre žiakov so sluchovým postihnutím, jazyková 
úroveň A1, A2, B1. 
Na seminári prof. Darina Tarcsiová z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského objasnila 
niektoré základné pojmy požívané v bilingválnom prístupe a hovorila o komunikačných formách 
používaných v školách pre nepočujúcich na Slovensku. Roman Vojtechovský predseda SNEPEDA - 
Spolok nepočujúcich pedagógov vysvetľoval štruktúru viet v slovenskom posunkovom jazyku 
pričom bohato uviedol príklady na typy štruktúry viet. Umožnil taktiež účastníkom na mieste si 
premyslieť a tvoriť vety v slovenskom posunkovom jazyku.  

Keďže publikáciu od autorov Iris Domancová a Roman Vojtechovský vydal ŠPÚ, hlavné motívy 
tvorby publikácie vysvetlila výskumníčka Iris Domancová, ktorej sme položili zopár otázok.  

Ako vznikol námet vytvoriť túto publikáciu, 
metodickú príručku? 

V roku 2016 Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR schválilo Vzdelávací 
program pre žiakov so sluchovým postihnutím 
pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, 
ktorý začal platiť od 1. septembra 2016. V 
rámcovom učebnom pláne pre žiakov so 
s luchovým post ihnut ím pr ibudla nová 
vzdelávacia oblasť Špeciálnopedagogická 
podpora. Táto vzdelávacia oblasť obsahuje 
viacero špecifických vyučovacích predmetov a 
medzi nimi aj nový špecifický vyučovací 
predmet slovenský posunkový jazyk. Tento 
predmet je určený pre žiakov so sluchovým 
postihnutím a môže sa vyučovať v prípravnom 
až 9. ročníku základnej školy. Keďže ide o nový 
predmet, bola potrebné pedagógov usmerniť 
ako pri jeho výučbe postupovať. Publikácia je 
určená práve pedagógom, ktorí vyučujú alebo 
budú vyučovať špecifický vyučovací predmet 
slovenský posunkový jazyk v základných 
školách, ale podľa potreby aj pedagógom 
stredných škôl, prípadne aj ďalším odborníkom, 
študentom vysokých škôl, ale i rodičom a 
samotným nepočujúcim, ktorí chcú spoznávať 
slovenský posunkový jazyk z jeho teoretickej 
roviny.  

SEMINÁR K VÝUČBE SLOVENSKÉHO POSUNKOVÉHO 

JAZYKA
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V ktorých školách pre žiakov s poruchami sluchu sa vyučuje špecifický predmet slovenský 
posunkový jazyk? 
Špecifický vyučovací predmet slovenský posunkový jazyk sa v súčasnosti v školskom roku 
2018/2019 vyučuje v základných školách pre žiakov so sluchovým postihnutím v Prešove, Bratislave 
na Drotárskej ceste a Lučenci.  

Kto by mal podľa Teba učiť špecifický vyučovací predmet slovenský posunkový jazyk? Čo 
nariaďuje zákon? 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí vyučujú slovenský posunkový jazyk musia spĺňať kvalifikačné 
predpoklady podľa platného všeobecne záväzného právneho predpisu o kvalifikačných 
predpokladoch a osobitných požiadavkách pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov.  

Vo Vzdelávacom programe pre žiakov so sluchovým postihnutím pre primárne a nižšie stredné 
vzdelávanie (2016) sa uvádza, že špecifický vyučovací predmet slovenský posunkový jazyk vyučujú 
primárne nepočujúci špeciálni pedagógovia, ktorí sú prirodzenými používateľmi tejto formy 
komunikácie. Ak v škole nie je zamestnaný nepočujúci pedagóg, predmet slovenský posunkový 
jazyk môže vyučovať aj počujúci špeciálny pedagóg, ktorý ovláda slovenský posunkový jazyk a 
bežne ho v komunikácii s nepočujúcimi používa. 

Koľko hodín týždenne sa podľa rámcového učebného plánu pre žiakov so sluchovým 
postihnutím môže vyučovať slovenský posunkový jazyk? Kto rozhoduje o tom, že koľko 
hodín môže sa môžu učiť SPJ a koľko komunikačné zručnosti? 

Špecifický vyučovací predmet sa môže vyučovať v prípravnom až 9. ročníku základnej školy 1 až 3 
hodiny týždenne. O tom koľko hodín týždenne sa bude vyučovať slovenský posunkový jazyk a 
komunikačné zručnosti rozhodujú pedagógovia v škole, ktorí prihliadajú na to akých žiakov majú v 
triedach a riaditeľ školy. 



Prezraď nám ako je štruktúrovaná publikácia. Čo v nej nájdeme? 
V publikácii prezentujeme ciele a obsah špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový 
jazyk, požiadavky na osvojenie si posunkovej zásoby, gramatiky a fráz podľa kritérií pre ovládanie 
jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1) vymedzených v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre 
jazyky (SERR). 

Prvým krokom pri tvorbe publikácie bolo stanovenie základných tematických okruhov (spolu 21 
tém), ku ktorým boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy. Témy i podtémy sú 
spoločné pre všetky jazyky Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktoré sa 
vyučujú v školách. Niektoré témy sú priamo zo života nepočujúcich. 

Druhým krokom bol výber základnej posunkovej zásoby (pre úroveň A1 až B1). Pri začleňovaní 
lexiky sme postupovali tak, že sme začali s výberom posunkovej zásoby pre najnižšiu úroveň. Nižšia 
úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B1). 

Publikácia obsahuje aj metodiku výučby špecifického vyučovacieho predmetu slovenský posunkový 
jazyk a teoretický úvod do gramatiky slovenského posunkového jazyka, v ktorom vysvetľujeme 
pojmy používané v súvislosti s výučbou slovenského posunkového jazyka. Ide o kapitolu, ktorej 
základom sú všeobecné poznatky o lingvistike posunkového jazyka vo svete, pričom sú tieto 
poznatky implementované do lingvistiky slovenského posunkového jazyka. 

Podľa čoho ste určili, že na ktorom stupni čo by mal ovládať žiak so sluchovým 

postihnutím? 

Pri vymedzení učiva sme vychádzali z kritérií Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky. V prípade, že sa s výučbou slovenského posunkového jazyka začne v prípravnom alebo 

prvom ročníku základnej školy, tak na konci druhého ročníka základnej školy majú žiaci so 

sluchovým postihnutím dosiahnuť komunikačnú úroveň A1 a na konci štvrtého ročníka základnej 

školy majú dosiahnuť komunikačnú úroveň A2.1. Kompletnú úroveň A2 majú žiaci so sluchovým 

postihnutím dosiahnuť po skončení piateho ročníka. Cieľom je, aby žiaci so sluchovým postihnutím 

na konci deviateho ročníka základnej školy dosiahli komunikačnú úroveň B1 podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

V prípade, že žiaci so sluchovým postihnutím v prípravnom až 4. ročníku základnej školy nemali 

výučbu predmetu slovenský posunkový jazyk, cieľom je aby na konci 9. ročníka dosiahli podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky komunikačnú úroveň A2, aby sa vedeli v 

slovenskom posunkovom jazyku dohovoriť..  

Ďakujem za rozhovor.   

Rozhovor pripravila A. Hefty  Fotky: I. Domancová



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748        18

 Koniec septembra bol naozaj výnimočný, pretože dňa 30.9.2018 v poobedňajších hodinách 

sa mohli stretnúť všetci priaznivci detí s poruchou sluchu a ich rodín na podujatí s názvom 

„Neverím vlastným ušiam“, ktoré realizovalo OZ Nepočujúce dieťa. Ja som bola pri tom ako 

dobrovoľník a teraz Vám čitateľom prinášam tie najzaujímavejšie postrehy z tohto dňa. Podujatie 

sa konalo v priestoroch známeho bratislavského obchodného centra Bory Mall. 

Tak, ako toto podujatie prezentovali sami organizátori, tento deň bol príležitosťou ako ho stráviť 

pre nepočujúce, ako aj počujúce deti, ich rodiny a priateľov prostredníctvom zábavy, naučenia sa 

niečoho nového, získavania nových informácií a hlavne zažitia príjemného nedeľného popoludnia. 

Program bol naozaj pestrý a na svoje si prišli nielen deti, ale aj ich rodičia. 

Celé podujatie sa začalo hudobným 

predstavením Musica Medica, ktorých 

vystúpenie ma vždy dokáže príjemne 

naladiť na celý deň. Prvým bodom 

podujatia bolo pripomenutie si dôležitého 

sviatku pre nás všetkých nepočujúcich, a 

to Medzinárodný týždeň nepočujúcich, 

kedy je h lavným c ie ľom týchto a 

podobných akcií predovšetkým osveta o 

živote n/Nepočujúcich a ich kultúry.  

Súčasťou podujatia bol aj krst knihy a 

autogramiáda s autorkami – Máme dieťa s poruchou sluchu 1, ktorá je výsledkom trojročnej 

práce autoriek Silvie Hovorkovej, Martiny Rzymanovej a Dariny Tarcsiovej. Krstným otcom knihy 

sa stal malý Maťko Majtán – 

nepočujúci syn počujúcich 

rodičov a zakladateľov OZ 

Nepočujúce dieťa. Autorky 

boli veľmi otvorené publiku 

a p o č a s c e l e j a k c i e 

neúnavne odpovedali na 

množstvo zvedavých otázok 

návštevníkov a rodičov detí. 

Túto publikáciu spolu s 

d ruhým d ie lom Máme 

dieťa s poruchou sluchu 

2 bo lo možné zakúp i ť 

priamo na mieste.

NEVERÍTE VLASTNÝM UŠIAM?
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Okrem toho ste tu mohli nájsť na predaj aj novú knihu s názvom Posunkuj so mnou, 

Posunkové pexesá, omaľovánky, či tričká vytvorené OZ. 

Týmto dňom sa odštartovala aj nová kampaň, ktorej názov nieslo samotné podujatie – 

Neverím vlastným ušiam, prostredníctvom nového kampaňového videa, ktoré môžete nájsť 

na samotnej facebookovej stránke OZ Nepočujúce dieťa. Cieľom kampane je predovšetkým 

vyzdvihnúť dôležitosť včasnej a ranej starostlivosti o dieťa s poruchou sluchu. Na tomto mieste si 

dovolím malú odbočku. V súčasnosti sa celosvetovo v pedagogike sluchovo postihnutých a podľa 

Svetovej zdravotníckej organizácie presadzuje princíp 1-3-6, ktorý znamená, aby sa do jedného 

mesiaca života dieťaťa diagnostikovala strata sluchu, v troch mesiacoch malo dieťa prvú 

kompenzačnú pomôcku (načúvací aparát) a najneskôr v šiestom mesiaci sa začala 

špeciálnopedagogická starostlivosť o dieťa a jeho rodinu. Práve na tomto princípe je založená 

spomínaná kampaň.   

Keďže až 90% nepočujúcich detí sa rodí počujúcim rodičom, ktorí nemajú častokrát žiadne 

informácie o tom, čo je to porucha sluchu, cieľom podujatia bolo o tom informovať širokú 

verejnosť prostredníctvom rôznych aktivít. Prítomný tu bol „Sluchobus“, kde si návštevníci mohli 

dať priamo vyšetriť svoj sluch lekárom. Pre deti tu bolo pripravených množstvo zaujímavých 

atrakcií a stanovíšť. Najzábavnejším číslom celého dňa bolo bublinkové čarovanie s Mr. Bubble, 
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ktorý dokázal rozosmiať nielen malé detské tváričky, ale aj ich rodičov 😊 . Zaujímavou atrakciou 

bola aj fotostena, kde sa návštevníci mohli dať zadarmo odfotiť a fotografie im boli na počkanie 

vytlačené ako spomienka na tento deň. Snáď najväčšou atrakciou však bol bicykel, 

prostrendíctvom ktorého si deti mohli vybicyklovať svoj vlastný popcorn. Bol v tom však malý 

háčik, a to ten, že najprv si museli roztočiť koleso šťastia s názvami stanovíšť, kde dostali 

kartičku, do ktorej museli podľa poradia stanovíšť nazbierať pečiatky až ku vysnívanému 

byciklovému cieľu. Stanovišťa boli rôznorodé. Niektoré z nich boli na šikovnosť, iné na rozvíjanie 

detí. Podľa reakcií návštevníkov som si však všimla, že najviac zaujímavými bolo stanovište „na 

odzeranie“ a „perfektný kamarát“, pri ktorom som bola aj ja. Deti sa mali možnosť naučiť ako sa 

stať perfektným kamarátom nepočujúcemu dieťaťu, základné posunky a spolu so šašom Veve 

sme ich naučili aj nejaké tie pesničky a riekanky. Samozrejme, spolu s posunkami 😊 . Pre 

najmenších tu bolo pripravených množstvo omaľovániek a stoly pre šikovné ruky.  

Myslím si, že toto podujatie bolo naozaj vydarené. Prišlo veľa ľudí, nielen rodín s deťmi s 

poruchou sluchu, ale aj veľké množstvo počujúcich. Takže si myslím, že cieľ šíriť osvetu o 

nepočujúcich v tomto prípade vyšiel.  

Text: M. Tomášková    Foto: A. Kováč



 Určite každý z vás vie, že existujú Správy 

RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, 

ktoré sa vysielajú každý deň na Dvojke 

obvykle o 19.50 hod. večer. Táto relácia 

vznikla 1. októbra 2013, čiže neuveriteľných 5 

rokov. Vedenie sekcie spravodajstva 

p o n ú k l o n e p o č u j ú c e j V e r o n i k e 

Vojtechovskej pracovnú pozíciu editorky. 

Dovtedy tejto pozícii pracovali len počujúci 

editori, ktorí vyberali a vypracovali krátke 

správy z tlačových agentúr pre nepočujúcich 

moderátorov. Až po tomto výbere moderátori 

prekladajú krátke správy do slovenského 

posunkového jazyka.  

1. októbra tohto roku sa externe zamestnala 

nepočujúca editorka, ktorá edituje správy 

každý pracovný deň od pondelka do štvrtka. 

Ostatné dni a sviatky naďalej pracujú počujúci 

editori. Výhodou práce nepočujúcej editorky 

je, že môže vypracovať správy z domácich, 

zah ran ičných a špor tových sp ráv o 

Nepočujúcich. Novinkou je, že sa Veronika 

rozhodla založiť facebookovú stránku s 

názvom Správy RTVS v slovenskom 

posunkovom jazyku a sprístupniť ju 

všetkým, nielen Nepočujúcim, ale aj iným 

osobám, k toré majú b l í zky vz ťah k 

posunkovému jazyku . Na p r í s lušne j 

facebookovej stránke nájdete to, čo Veronika 

pre Vás pripravila, zaujímavé krátke správy o 

Nepočujúcich u nás na Slovensku, ale aj vo 

svete.  

Veronika, srdečne Ti gratulujeme a zároveň 

držíme Ti palce - veľa úspechov v práci 

editorky 😊 . 

Text: T. Slezák (upravil R. Vojtechovský)    

NOVÁ NEPOČUJÚCA EDITORKA V SPRÁVACH RTVS V 

SLOVENSKOM POSUNKOVOM JAZYKU
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ANI SLOVENSKÝ POSUNKOVÝ JAZYK NECHÝBAL NA 
JAZYKOVOM FESTIVALE LINGVAFEST

 V rámci Európskeho dňa jazykov (26. septembra) sa v dňoch 28.-29. septembra 2018  
Romanna pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konal najväčší jazykový festival na Slovensku 
LingvaFest 2018. Cieľom bolo priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov Európy i sveta a prezentovať 
nové spôsoby, metódy aj učebné pomôcky pri výučbe cudzích jazykov. Okrem prednášok o 
rôznych jazykoch, vrátane slovenského posunkového jazyka, mohli účastníci absolvovať 
minikurzy, kde si mohli osvojiť základy až 24 jazykov vrátane slovenského posunkového jazyka.  

 N a j a z y k o v o m 
f e s t i v a l e s a 
zúčastnil Roman 
Vojtechovský zo 
S p o l k u 
n e p o č u j ú c i c h 
p edagógov a ko 
p r e d n á š a j ú c i a 
lektor. V piatok mal 
Roman možnos ť 
odprezentovať svoj 
príspevok o úvode 
d o t a j o v 
p o s u n k o v é h o 
jazyka (45 minút). 
Obdobne v piatok a 
s o b o t u R o m a n 
v iedo l m in ikurz 

slovenského posunkového jazyka pre účastníkov (45 minút), ktorý sa im azda zapáčil. Mali si 
možnosť osvojiť základné posunky pre potrebnú komunikáciu s nepočujúcimi osobami. Aktívna 
účasť Romana na festivale sa realizovala vďaka finančnej podpore Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

 Text: R. Vojtechovský Foto: https://www.facebook.com/LingvaFest/
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ZMEŇME SPOLU TELO DO LETA

 Spolok nepočujúcich pedagógov realizoval už druhý krát súťaž s názvom „Zmeňme spolu telo 

do leta“. Organizovali ju Ľudmila Baťová a Darina Paličková. Začali sme minulý rok v septembri a 

skončili sme tento rok v septembri. Ako to celé prebiehalo? Do súťaže sa prihlásilo 12 nepočujúcich 

žien. Stretávali sme sa každý mesiac. Na každom stretnutí sme každú odvážili, merali a fotili. Kto 

mal v daný mesiac najlepší výsledok, dostal malú odmenu, aby každá s chuťou pokračovala v 

cvičení a v zdravom stravovaní. Na tieto stretnutia vždy niekto doniesol zdravé občerstvenie, 

ochutnali sme ho a zároveň sme si vymieňali recepty. 

Veľkým pomocníkom bolo založenie skupiny vo WhatsApp-e, kde sme si navzájom posielali fotky 

našej stravy a našich cvičení. Niekto cvičil sám alebo sme si aj spoločne zacvičili. Podľa toho, ako to 

komu časovo vychádzalo. Radili sme sa navzájom a podporovali. Mali sme aj odborné prednášky a 

niekoľkokrát sa nám podarilo spolu si zacvičiť. 

V tejto druhej sérií súťaže bolo novinkou rozdelenie súťaže do dvoch kategórií. V prvej kategórií sa 

hodnotilo podľa váhy a miery a v druhej kategórii - formovanie postavy, kde sa hodnotilo podľa 

percenta tuku, miery a podľa fotografií. 

Tu sú výsledky: 

1. kategória - váha a miery: 1. miesto - Gabriela Knapíková, 2. miesto - Kristína Trsťanová;  

2. kategória - 1. miesto - Katarína Foltýnová, 2. miesto - Zuzana Švantnerová, 3. miesto - Karin 
Freudenschussová. 

Gratulujeme víťazkám!
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Chceme srdečne poďakovať našim sponzorom za vecné odmeny, prednášajúcim za odborné 

prednášky a občianskym združeniam za poskytnutie priestoru, menovite: Výživové štúdio 

(www.vyzivovestudio.sk), FitCurves (www.fitcurves.sk), Rodinné centrum Prešporkovo 

(www.presporkovo.sk), Fitshaker (www.fitshaker.sk), LeGracie (www.legracie.com), Alžbete 

Holbovej, Jane Antušekovej a Darine Paličkovej. Ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí v našej súťaži 

pomohli. 

Text: Ľ.Baťová Foto: KCNS



7

STORYTELLING “FUTBAL”

Vonku sa stmieva. Z vrtuľníka je vidieť futbalový 
štadión, na ktorom to vrie. Do posledného miesta je 
zaplnený nadšenými fanúšikmi, vrie to tam ako v kotli. 
Všade je plno svetiel, ktoré blikajú ostošesť. 

Zábery kamera zaostrí na fanúšikov Japonska, ktorí si 
všetko fotia a zaznamenávajú si tieto vzrušujúce 
zážitky. Len čo uvidia kameru vo vrtuľníku, ihneď sa 
zoskupia a mávajú do hľadača kamery. Potom kamera 
zaostrí na druhú stranu, kde sa bavia brazílski 
fanúšikovia. Aj tí uvidia kameru a posielajú jej vzdušné 
bozky a gestá pozdravu, niektorí dokonca zatancujú 
pár rytmov samby v typických kostýmoch s volánmi. 
Vrtuľník s kamerou sa pomaly vzďaľuje a odlieta preč z 
miesta. 

Na trávnik vo dvoch radoch práve vchádzajú futbalisti. 
S nervozitou sa rozhliadajú okolo plného štadiónu, 
všade sa blýskajú fotoaparáty. Tu a tam zamávajú 
svojim fanúšikom. Na jednej strane Brazílčan s 
vyšpúlenými perami a bielou čelenkou vo vlasoch 
nervózne poklepkáva jednou nohou o druhú. Na druhej 
strane uhladený Japonec s pekne strčeným dresom 
dovnútra úctivo sa ukláňajúci na všetky strany. 

V strede medzi dvoma tímami prichádza rozhodca a 
otočí sa k nim: „Je všetko v poriadku?“ Zapíska, vezme 
do ruky loptu a vchádza spolu s obidvoma tímami na 
trávnik. Tímy sa rozostupujú do radov. Rozhodca 
nechá padnúť loptu na zem. Vytiahne mincu. „Kapitáni 
ku mne“, vzhliadne k vysokému Brazílčanovi a pozrie k 
menšiemu Japoncovi. „Ty máš orla.“ „Orol? Áno, áno“, 
zakýva japonský kapitán. Otočí sa k brazílskemu 
kapitánovi: „A ty korunu.“ „Okej.“ Hodí mincu. Minca 
sa pomaly vznáša hore. Skrz ňu je ako v spomalenom 
filme vidieť mávajúce ruky fanúš ikov, blesky 
fotoaparátov, tancujúce Brazílčanky v kostýmoch s 
volánmi, ktoré sa kolíšu na všetky strany. Pestrá zmes 
pohybu, svetiel, farieb. Minca dopadla na chrbát ruky. 
„Je to koruna,“ otočí sa smerom k Brazílčanom, „loptu 
máte vy.“  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.



Kapitán Brazílie s vyšpúlenými perami drží loptu 
pod pravačkou a hecuje svojich spoluhráčov. 
Rozhodca zapíska a zápas sa začína. Loptu držia 
Brazílčania, pekne si ju medzi sebou podávajú, 
keď tu jeden z nich pošle loptu krásnym oblúkom 
smerom k bránke protihráčov. Tam ju z hrude zloží 
jeden z brazílskych útočníkov, s ľahkosťou 
kľučkuje medzi protihráčmi a rozbieha sa k 
bránke. Tu proti nemu vyrazí japonský obranca a 
chystá sa mu vyraziť loptu, ale suverénny 
Brazílčan vyhodí loptu odrazom zozadu do oblúka, 
odrazí sa a nad padajúcim Japoncom sa krásne 
vznesie ako v spomalenom filme. Na zízajúceho 
obrancu pod nim dopadajú kúsky zeme a chumáče 
trávy. Útočník doskočí na zem a okamžite posiela 
loptu do brány, ktorá nádherne rotuje k rohu. 
Brankár vypúli oči, ale duchaprítomne skočí a 
loptu vytiahne. Drží ju v rukách. To je úľava. 
„Krucinál“, zahrešil si pre seba brazílsky útočník a 
rozbehol sa späť k svojim spoluhráčom. 

Japonský brankár s odhodlaním pošle dlhú loptu, 
ktorá rotuje cez celé ihrisko. K lopte vyskočia 
naraz Brazílčan a Japonec. Ich hlavy sa zrazia, 
Brazílčan vidí hviezdy pred očami a padá na zem. 
Lopta dopadne pred Japonca. Ten sa rozbieha a 
prihrávkami postupuje dopredu. Pred sebou vidí 
bránu a zaostrí na terč. Vytiahne sa a plnou parou 
to napáli do lopty. Lopta besne rotuje obrovskou 
rýchlos ťou smerom k bráne. Brankárovi 
brazílskeho tímu sa pri pohľade na loptu na chvíľu 
zatemní mozog a vidí, ako sa lopta mení v 
netvora. Než sa spamätá, počuje ranu. Lopta 
plnou silou narazila do siete a pretrhla ju. Gól! 
Brazílsky útočník s vyšpúlenými perami opäť 
zahreší, jeho krajania sklamane zvesili hlavy, 
avšak útočník ich povzbudzuje: „Poďme, ideme na 
to!“ Rozhodca ich pobáda k hre. Medzitým sa 
japonský tím raduje z gólu. 

Nevzdávajúci sa brazílski hráči sa medzi sebou 
povzbudzujú a hra pokračuje. Lopta skáče sem 
tam, zo strany na stranu. Čas plynie a tým všetky 
nádeje, rozhodca odpíska koniec zápasu. Japonský 
tím sa raduje z víťazstva, brazílsky tím sklamane 
pozerá dole. Rozhodca uznávajúc výhru Japoncov 
im podá pohár a tí ho nadšene zdvíhajú hore. 
„Sme majstri!“  

Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov – storytelling 

a poézia v (slovenskom) posunkovom jazyku”
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