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Milí čitatelia,
Vianoce pomaly, ale isto klopú na dvere. V našich domovoch sa vo veľkom upratuje, v
kuchyniach rozvoniavajú vianočné medovníčky, deti sa tešia na Ježiška a darčeky. Rovnako sa
blíži koniec roka a nastáva čas bilancovania uplynulých mesiacov. Pre niekoho bol tento rok
náročný, pre iného bol možno pokojnejší. Každopádne všetci spoločne kráčame do nového roku,
ktorý, dúfam, pre nás všetkých bude lepší a úspešnejší ako rok predošlý. Čaká nás mnoho
ďalších životných skúšok, prekážok, avšak všetkým nám prajem, aby sme ich zvládli ľavouzadnou, aby pri nás stáli najbližší, v ktorých máme oporu.
My, redaktori Myslímoviniek, Vám všetkým želáme krásne a pokojné prežitie vianočných
sviatkov, a aby ste do nového roku vykročili tou správnou nohou. Veríme, že po celý rok bolo
pre Vás čítanie časopisu relaxom a potešením, rovnako dúfame, že aj naďalej vám budeme môcť
prinášať tie najzaujímavejšie informácie a novinky zo sveta kultúry Nepočujúcich.
Ja osobne si želám, aby v novom roku bolo počuť o nepočujúcich oveľa viac ako v tomto
roku, aby to bol rok plný aktivít, ktoré ľudí zbližujú a rovnako stmeľujú túto kultúru.
Mirka 😊
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KURZ UMELECKÉHO TLMOČENIA
Slovenská komora tlmočníkov posunkového jazyka pripravila a usporiadala v dňoch
23.-25.11.2018 kurz umeleckého tlmočenia, ktorý sa konal vďaka finančnej podpore MK SR, v
Stupave.
Kurz viedli najskúsenejšie odborníčky v oblasti umeleckého tlmočenia (hudby, divadla...) z Čiech Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Mgr. Naďa Hynková Dingová, PhD., ktoré majú v tejto oblasti už
20-ročné bohaté skúsenosti.
Tieto svoje skúsenosti sa 15 frekventantom kurzu snažili odovzdať. Kto si myslel, že jednoducho si
vyberie skladbu a pretlmočí jej obsah, tak až na kurze zistil, že je to úplne inak, a umelecké
tlmočenie je vlastne veľmi precízna a podrobná práca, ktorá si vyžaduje dokonalú, často niekoľko
dňovú prípravu a neskôr nácvik.
Práca nielen s textom, hudbou, obsahom, interpretom, ale najmä vierohodne sprístupniť pocity,
myšlienky, frázy a metafory, a umelecky ich stvárniť v posunkovom jazyku pre nepočujúcich.
Skutočne náročná úloha, pre nás, tlmočníkov, či počujúcich, alebo nepočujúcich.
Takže začali sme úplne od začiatku...najskôr sme sa dozvedeli, aké sú princípy umeleckého
tlmočenia, ako si poradiť s požiadavkami na tlmočenie, aké sú očakávania a nároky na tlmočníka.
Lektorky nám uviedli dobré príklady z praxe, ale najmä nás upozornili na výsledky neprijateľných
príkladov umeleckého tlmočenia. Tu sme rozobrali práve ukážky videí, ktoré sme všetci frekventanti
za domácu úlohu posielali lektorkám. Názorne nám lektorky vysvetlili práve na ukážkach pozitívne,
ale i negatívne príklady.
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Praktická časť kurzu začala funkčnou analýzou textu, hrubým návrhom prekladu textu a praktickou
ukážkou tohto hrubého návrhu vo forme videa. Najviac sme ocenili prácu v skupinách, kde každá zo
skupín bola zložená tak z počujúcich, ako aj z nepočujúcich frekventantov. Takáto spolupráca je
ideálna aj z pohľadu argumentácie a vierohodnosti prekladu a všetci frekventanti sme si ju
pochvaľovali.
Kurz bol veľmi časovo náročný, prebiehal vo vynikajúcej atmosfére, no kto by si myslel, že bude
prebiehať v ladnom tempe, tak sa veľmi mýlil, na hrubom preklade a videách sme pracovali až do
neskorej noci, mnohí končili a natáčali videá až po 22.hodine, a to najmä preto, že to brali skutočne
profesionálne. A stálo to za tú námahu.
Na záver sme sa tešili z ukážok umeleckého tlmočenia, ktoré nás povzbudili k tomu, aby sme sa
umeleckému tlmočeniu venovali aj s tým cieľom, posilniť umelecké myslenie a cítenie samotných
nepočujúcich, ktorú dokážu hudbu vnímať len s pomocou nás, tlmočníkov, či už tlmočníci budú ako
spolupracovníci pri spracovaní umeleckého tlmočenia, alebo budú priamo umelecky tlmočiť.
Myslím si, že je to výzva pre nás, všetkých, ktorí sme sa kurzu zúčastnili a verím, že sa nám podarí
v umeleckom tlmočení pokračovať.
Text: E. Šoltysová
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „TICHO“ –
DIVADELNÉ TLMOČENIE
Na konci novembra 2018 sa nám ozvala koordinátorka projektu Petra Frankovská a ponúkla
nám spoluprácu formou divadelného tlmočenia, ktoré sa konalo dňa 13. decembra 2018 v divadle
LAB v štúdiu Kaplnka. Túto spoluprácu sme brali naozaj zodpovedne, vybrali sme tlmočníkov
slovenského posunkového jazyka a veľa času sme venovali hlavne časovo náročnej príprave a
nacvičovaniu podľa scenára, čo nebolo vôbec jednoduché. Po piatich rokoch sme s radosťou prijali
túto ponuku. Podobnú skúsenosť sme mali naposledy s občianským združením Myslím - centrum
kultúry Nepočujúcich pri organizovaní divadelného tlmočenia predstavenia „Popletená punčocha“.
Divadelné predstavenie s tlmočníkmi posunkového jazyka sa finančne realizovalo vďaka projektu
pod VŠMU prostredníctvom dotácie BSK.

Predstavenie „Ticho“ sa realizovalo formou statického „balkónového“ tlmočenia. Tento typ tlmočenia
sme vybrali z dôvodu lepšieho zorientovania sa v priestore divákmi, na javisku v strede hrali herci,
nepočujúci mali prehľad kto je herec a kto tlmočník.
Tlmočníkmi tohto predstavenia boli: Barbara Randušková, Stanislav Morávek a Maroš Sovák.
Po predstavení sa konala diskusia, kde sa mohli diváci spýtať rôzne otázky na hercov, režiséra a
koordinátora.
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Tešilo ma osobne, že nepočujúci a počujúci diváci mali z predstavenia pekný zážitok, viacerí
poznamenali, že to mohlo byť aj častejšie.
Poďakovanie patrí organizátorke Petre Frankovskej za ochotnú spoluprácu, Michalovi Heftymu za
koordinovanie predstavenia a Romanovi Vojtechovskému za supervíziu pri príprave tlmočenia.
Dúfame, že sa v tlmočení predstavení bude môcť pokračovať aj v roku 2019.
Text: M. Hefty Foto: B. Likavská
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ROZHOVOR S JAROSLAVOM CEHLÁRIKOM
Ahoj Jaro, založil si organizáciu TASPO,
ktorej si aj riaditeľom. Nie všetci naši
čitatelia vedia, čo je to za organizáciu. Môžeš
nám ju prosím predstaviť? Prečo vznikla, ako
vznikla a čo je jej cieľom a úlohou?
Ja som nezaložil organizáciu TASPO, ale založila ju
bývalá štatutárna zástupkyňa spolu s dvomi
tlmočníčkami presne ku dňu 21.12.2006.
Znamená to, že už fungujeme spolu 12rokov. Je
to dlhá história, ktorá vysvetľuje dôvody, prečo
sme sa rozhodli osamostatniť od štruktúry
Slovenského zväzu sluchovo postihnutých (SZSP)
a boli to najmä časté nezhody s bývalým vedením
SZSP a druhý dôvod bol, že práve v tom čase sa
menil systém verejnej správy a štát prenášal veľa
kompetencií na vyššie územné celky (VÚC).
Výhodou pre nás bolo, že takýto decentralizovaný
model sa dá lepšie prispôsobiť potrebám
konkrétneho kraja v našom prípade Trnavského
kraja, to znamená, že sme mohli bojovať za
zlepšenie nášho kraja a za naše potreby v našom
kraji.
Na začiatku sme mali ako TASPO búrlivý vývoj. V
súčasnosti sme už ako organizácia ustálení a
máme Správnu radu TASPO spolu s revízormi,
ktorí kontrolujú a schvaľujú smerovanie TASPO.
Ja, ako riaditeľ, som zodpovedný na fungovanie
Úradu TASPO od 1.1.2013 až doteraz. Po prvom
období vo funkcii riaditeľ som bol zvolený aj
druhýkrát.
TASPO sa v rámci svojej pôsobnosti v Trnavskom
kraji snaží zabezpečiť odborné služby pre
nepočujúcich klientov, ktorí používajú slovenský
posunkový jazyk. Zatiaľ poskytujeme tlmočnícku
službu, ale v budúcnosti plánujeme rozšíriť naše
portfólio služieb o ďalšie služby, aby bolo všetko
pod jednou strechou. Okrem tejto snahy
realizujeme rôzne aktivity pre nepočujúcich,
osvetovú činnosť, mapujeme potreby a služby
nepočujúcich, obhajujeme ich práva, chodíme na
rôzne rokovanie, ktorými sa snažíme opraviť
rôzne nedostatky plnej inklúzie pre nepočujúcich a
rovnako aj sami iniciujeme nové návrhy na
zlepšenie podmienok kvality života nepočujúcich,
napr. sa nám podarilo presadiť, že všetky
zasadnutia zastupiteľstva trnavskej župy máme
pretlmočené do SPJ a videozáznam je zverejnený
na webovej stránke, rozširujeme prístupnosť pre

nepočujúcich návštevníkov v rámci múzeí a to pomocou technológie QR kódov práve v
Trnavskom kraji, z našej vlastnej iniciatívy zabezpečujeme vzdelávanie pre tlmočníkov
slovenského posunkového jazyka... Máme veľa plánov, ale všetko závisí od finančných zdrojov,
vždy keď sa nám podarí zabezpečiť finančné krytie, vieme spustiť nové služby a projekty.
Ako sa môžu nepočujúci dostať ku službám, ktoré poskytujete?
Ak nepočujúci z Trnavského kraja chcú poberať naše služby, je potrebné, aby prišli osobne do
kancelárie TASPO kvôli administratívnym záležitostiam (registrácia a vysvetlenie celého systému
využitia tlmočníckej služby). Ak splnia všetky potrebné náležitosti a to aj podanie žiadosti na
Úrad Trnavského samosprávneho kraja (VÚC), môžu si kedykoľvek objednať bezplatne
tlmočníka.
Máš ohlasy/spätnú väzbu od nepočujúcich, ktorí služby využívajú? Ako vyjadrujú
svoju spokojnosť, resp. nespokojnosť?
Na túto otázku by som vedel odpovedať dlhým románom, lebo ja som perfekcionista na kvalitu
tlmočníckej služby. Zaujímam sa aj celkové fungovanie, ale aj o detaily, napr. či sa v niečom
vyskytla nejaká malá chyba, alebo či fungovanie služby je dostatočne efektívne. Vždy sa snažím
chyby a nedostatky napraviť, ale veľakrát je TASPO stále bezmocné. Problém je v tom, že veľa
záležitostí by sa malo riešiť celoplošne, pre celé Slovensko, aby riešenie bolo efektívne. Často
tieto nedostatky je potrebné riešiť v legislatíve, napr. na Slovensku nefunguje etická komisia pre
tlmočníkov, vzdelávanie pre tlmočníkov SPJ, nie je možné zohnať viac tlmočníkov s certifikátom,
v niektorých prípadoch je potrebné mať služobné auto (TASPO služobné auto nemá, skúšali sme
podať žiadosť o dotáciu na auto, ale dostali sme odpoveď, že to nie je v súlade so zákonom) a
mnohé ďalšie veci. Zároveň je potrebné povedať, že časť agendy sme už začali riešiť, napr.
máme veľkú radosť, že sa nám podarilo vyriešiť historicky dôležitú vec a to zaradenie profesie
tlmočníka slovenského posunkového jazyka do katalógu pracovných činnosti a k tomu
neoddeliteľne patrí aj analytický list, ktorý sa nám taktiež podarilo naformulovať. Tento úradný
dokument je účinný od 1.1.2019 a je platný pre celé Slovensko. Radi by sme v takýchto
podobných aktivitách úspešne pokračovali naďalej a budeme sa taktiež stále snažiť napravovať
nedostatky v legislatíve, aby sme mohli fungovať tak, ako by to malo byť.
Hodnotenie samotnej tlmočníckej služby robíme raz do mesiaca na pracovnej porade tlmočníkov.
Počas nej riešime rôzne problémy (správanie klientov, analýza toho, či bol postup tlmočníka
správny, vzdelávanie tlmočníkov,...). Mám vždy spätnú väzbu aj od nepočujúcich klientov. Avšak
najväčší problém je nedostatok tlmočníkov v našom kraji. Tlmočníkom neustále pribúdajú
objednávky od klientov. Veľakrát sme museli prosiť o iný termín plánovanej tlmočenej udalosti z
dôvodu nedostatku tlmočníkov. Pomáha nám aj dobrovoľník-tlmočník. Viete si predstaviť, že
niekedy má tlmočník voľný termín až o 3 týždne? U nás to takto niekedy funguje, preto veľmi
potrebujeme posilniť rady tlmočníkov o ďalších tlmočníkov. Nepočujúci klienti sú veľmi nároční,

chcú mať kvalitných tlmočníkov a vyžadujú dodržiavanie etického kódexu. Vždy sa snažím riešim
tieto problémy konštruktívne, klienti sa môžu so sťažnosti obrátiť na mňa ako mediátora medzi
tlmočníkom a klientom. Takto ma aj klienti poznajú, a keď je problém, vždy sa na mňa obracajú,
avšak platí to aj opačne, obracajú sa na mňa aj tlmočníci, keď majú konfliktné situácie s
klientmi.
Aké vidíš silné a slabé stránky organizácie?
TASPO je veľmi silná a aktívna organizácia. Samozrejme, máme napríklad problémy so
zamestnaním ďalších ľudí, je nedostatok kvalifikovaných ľudí, ktorí dobre ovládajú slovenský
posunkový jazyk. Neustále ohrozuje fungovanie služby nedokonalá legislatíva. Zamestnávanie
ľudí je pre mňa veľká zodpovednosť, pretože nikde nemám napísané, koľko môžem zamestnať
napr.tlmočníkov. Zmluvu na rok 2019 ešte nemám, a preto nemám istotu, či môžem udržať
tlmočníkov v súčasnom stave, alebo ešte mám pridať tlmočníka. Každý rok sme akoby v neistote
a nevieme, aká bude výška finančnej dotácie, od ktorej sa odvíja počet zamestnancov. Často
opakujem, že musíme vyriešiť tieto nedostatky v legislatíve, potom sa nám bude ľahšie dýchať,
dnešný stav nie je udržateľný. Stála neistota finančného zabezpečenia, málo tlmočníkov na
druhej strane vysoký dopyt objednávok zo strany klientov, nesystémové vzdelávanie tlmočníkov,
nízka mzda tlmočníkov. Skúste sa pozrieť na ostatné kraje na Slovensku. Nefunguje tam
tlmočnícka služba alebo je v menšom rozsahu ako máme v Trnavskom kraji, tým sa nechceme
vychvaľovať, len poukázať na to, že rozumieme, prečo tam tlmočnícka služba nefunguje, pretože
udržať takúto službu vyžaduje nadľudské úsilie.
Vyberal si si tlmočníkov sám, alebo sa sami prihlásili do organizácie? Robili ste
konkurz?
Ja mám s tým veľký problém, pretože mám zviazané ruky. Nemáme veľkú možnosť vyberať si
kvalitných tlmočníkov. Jednoducho, takí tlmočníci nie sú. Tu na Slovensku neexistuje vzdelávanie
pre budúcich tlmočníkov SPJ, ani nemám možnosť ako zamestnať tlmočníka, ktorý možno ovláda
posunkový jazyk, ale nestihol si spraviť certifikát v období, keď sa certifikát ešte dal urobiť. Preto
musím stále zabezpečovať vzdelávanie pre tlmočníkov. Žiaľ je to tak, že tlmočníci neprichádzajú
do TASPO pripravený na tlmočenie, je ich treba stále vzdelávať. Možno poznajú základné veci z
rodiny, keď majú nepočujúceho člena rodiny a podobne, ale na profesionálne tlmočenie toto
nestačí, je naozaj potrebné sa dovzdelávať. Je to bremeno pre TASPO. My sme poskytovatelia
tlmočníckej služby, my by sme mali tlmočníka len zamestnať a vysielať a zabezpečiť prípadné
supervízie a menšie vzdelávacie kurzy z tlmočenia, ale nie riešiť individuálny program
vzdelávania pre každého tlmočník. To nie je správna cesta, to by mala riešiť napr. stredná škola,

vysoká škola, ktorá by mala produkovať nových tlmočníkov SPJ a následne my by sme mali
vybrať tých najlepších.
Aké máš plány do budúcna s TASPO? Plánuješ sa spojiť s inými nepočujúcimi v
ostatných regiónoch Slovenska, aby ste spoločne založili podobnú organizáciu? Myslíš
si, že organizácia, ktorú si založil by sa mohla rozšíriť v rámci Slovenska?
Verím, že sa rozšírime na Slovensku, ale chceme najprv zjednotiť 2 organizácie nepočujúcich a
potom sa aj ľahšie rozšírime na Slovensku (odovzdanie KNOW HOW). Práve v tento rok 2019
začne prebiehať rokovanie spojenia organizácií a uvidíme ďalší vývoj.
Si zároveň členom výboru občanov so sluchovým postihnutím za používateľov
slovenského posunkového jazyka. Čomu sa tam venuješ?
Výbor nezasadá pravidelne, zasadá párkrát do roka, ale vo Výbore mám možnosť ovplyvňovať
mnohé veci a tak dopomôcť ku zmene. Môžem veci ovplyvňovať dvomi spôsobmi: prvá možnosť
je taká, že dostávam materiál a ja ho môžem pripomienkovať, komentovať napr. materiál o
stavebnom zákon sme mohli pripomienkovať, ja sa vždy sústredím na to, čo nepočujúci
potrebujú. V tomto prípade som vysvetľoval, že keď sa pokazí výťah, nepočujúci majú problém
zavolať pomoc a pod. Druhá možnosť je aktívne predkladať naše návrhy, ktoré sa vo výbore
môžu riešiť (pri takomto návrhu je výhodou, že ku návrhu sa vyjadruje kompetentná inštitúcia).
Mojím cieľom je aktívne riešiť všetky problémy nás nepočujúcich.
Ktoré boli naposledy oblasti ktoré di v rámci výboru ako člen riešil?
Vo Výbore som aktívny, riešime tam veľa vecí na môj podnet. Práve rok 2019 prinesie veľa
pozitívnych výsledkov. Konkrétne uvediem, že som napríklad vedúci pracovnej skupiny, ktorá
vytvára systém zberu dát osôb so zdravotným postihnutím (musíme zaviesť systém, aby sme
získali presné údaje o počte nepočujúcich a všetkých relevantných údajov, ktoré súvisia so
skupinou nepočujúcich osôb, vďaka takejto štatistike budeme presne vedieť aj to napríklad koľko
päťročných nepočujúcich detí žije v Bratislave, ďalej som inicioval riešiť problém s informačným
panelom pre osoby zdravotne postihnuté na letisku (bude ďalšie pracovné stretnutie ako vyriešiť
dostupnosť asistenčnej služby pre nepočujúcich práve na letisku), ďalej sme riešili na môj
podnet zmenšenie preukazu ŤZP, skryté titulky – kvalita a ich percentuálne zvýšenie, som v
pracovnej skupine, ktorá sa venuje slovenskému posunkovému jazyku…

Čo plánuješ ešte skúsiť zmeniť v budúcnosti?
Pre mňa je veľmi dôležité zamerať sa na témy súvisiace so slovenským posunkovým jazykom.
Súčasný stav je taký, že nemáme dobrý základ pre udržanie a rozvoj posunkového jazyka. Od
tohto sa odvíja veľmi veľa vecí. Okrem slovenského posunkového jazyka musím riešiť aj iné veci,
napr. nepočujúci majú problém urobiť si vodičský preukaz, keď lekár nedá potvrdenie,
kompetencia je „v lekárových rukách“, ďalej treba dotiahnuť do konca legislatívu v súvislosti so
skrytými titulkami,.... Snažím sa o všetkých mojich aktivitách priebežne informovať
prostredníctvom facebook skupiny Nepočujúci – naše práva. Tam môžu aj sami nepočujúci
podávať návrhy, podnety, aj diskutovať jednotlivé návrhy.
Ďakujem za rozhovor.
Rozhovor pripravili: T. Slezák, M. Tomášková, A. Hefty
Foto: Archív J. Cehrálika

VIANOČNÉ PRÍBEHY PRE NEPOČUJÚCICH
Začiatkom decembra
zverejnila Slovenská biblická
spoločnosť dve nové
videonahrávky zo série
„Biblia pre nepočujúcich“.
Vianočné

príbehy

o

zvestovaní narodenia Ježiša a
o ceste Márie a Jozefa do
Betlehema sú voľne dostupné
na

webovej

stránke

www.nepocujuci.biblia.sk aj
na YouTube. Ekumenický
preklad Biblie v slovenskom posunkovom jazyku je určený predovšetkým pre
dospelých nepočujúcich a všetkých, ktorí sa im venujú.
Projekt „Biblia pre nepočujúcich“ spustila Slovenská biblická spoločnosť už v roku 2017. Jej
cieľom je priblížiť Božie slovo komunite nepočujúcich formou videonahrávok, ktoré sú pre nich
oveľa zrozumiteľnejšie ako písaný text. Tím zložený z piatich nepočujúcich, troch teológov a
tlmočníčky, preložil doteraz celkovo jedenásť príbehov zo Starej a Novej Zmluvy.
„Pri preklade sú asi najťažšie odkazy na udalosti alebo postavy zo Starej zmluvy, ktoré nie sú
nepočujúcim dobre známe“, hovorí projektová manažérka, Katarína Bošková. „Napríklad slovné
spojenie ,Dávidove mesto Betlehem‘ sme si museli najprv hlbšie vysvetliť. Povedali sme si, kde
sa nachádza mesto Betlehem, kto bol kráľ Dávid, prečo je Betlehem označený ako jeho mesto a
prečo šli Mária a Jozef práve tam. Všetko toto vstupuje do prekladu.“ Po objasnení historického a
kultúrneho kontextu nasleduje diskusia ohľadne teologického významu príbehu. Až potom
pretlmočia nepočujúci biblický text do posunkov. Proces je časovo náročný, pretože zahŕňa
niekoľko úrovní korektúr a overovania zrozumiteľnosti u ďalších nepočujúcich v Bratislave a
Košiciach.
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Slovenská biblická spoločnosť môže vďaka členstvu v medzinárodnej sieti čerpať inšpirácie a
know-how aj od prekladateľských tímov v iných krajinách. Niekoľkí nepočujúci prekladatelia zo
Slovenska sa v decembri zúčastnia medzinárodného tréningu v Budapešti, kde sa podelia o svoje
skúsenosti s nepočujúcimi prekladateľmi z Maďarska a Litvy. Na jar 2019 plánuje biblická
spoločnosť zverejniť ďalšie štyri príbehy z Evanjelia podľa Lukáša.
Doplňujúce informácie:
Slovenská biblická spoločnosť vznikla v roku 1990. Jej poslaním je šíriť Božie Slovo na Slovensku
aj v zahraničí. Vydáva a šíri rôzne preklady Biblie v knižnej a elektronickej podobe, vo forme
video aj audio nahrávok. Osobitnú pozornosť venuje špecifickým skupinám obyvateľstva akými
sú deti, slabozrakí, Rómovia, nepočujúci a podobne. Je členom medzinárodnej rodiny biblických
spoločností „United Bible Societies“.
Text: K. Bošková
Foto: Slovenská biblická spoločnosť
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VOĽBY 2018 - NEPOČUJÚCI POSLANCI
Dňa 10. novembra 2018 sa na území Slovenskej republiky uskutočnili komunálne voľby
kandidátov do orgánov samosprávy obcí. Na niektorých kandidátnych listinách sme so záujmom
sledovali nepočujúcich a nedoslýchavých kandidátov, ktorí sa uchádzali o hlas v samospráve.
Cieľom nepočujúcich kandidátov je zabezpečiť rovnosť práva pre ľudí so zdravotným postihnutým
na dobrej úrovni života v pôsobnosti príslušných samospráv. V roku 2018 to boli:
Iveta Bačičová za MOST-HÍD – kandidátka na poslankyňu za mestskú časť Bratislava Rača,
Jaroslav Cehlárik – nezávislý – kandidát na poslanca obce Opoj,
Michaela Danielová - OĽANO, SAS, KDH a OKS - kandidátka na poslankyňu mesto Senica,
Ján Ďurkovič - nezávislý – kandidát na poslanca obce Veľká Čausa,
Jana Filipová - nezávislá – kandidátka na poslankyňu mesta Žilina,
Slavomíra Husárová – SMER-SD Bratislava - kandidátka na poslankyňu za mestskú časť
Bratislava Petržalka,
Roman Polášek - KDH, OĽANO, NOVA – kandidát na poslanca
mesta Prešov.
Do samosprávy napokon sa dostali úspešné nasledujúci
poslanci: Ján Ďurkovič a Jana Filipová. Srdečne gratulujeme
obom poslancom a prajeme veľa síl a energie na celé funkčné
obdobie :)
Text: M. a A.Hefty
Foto: Archív J. Filipovej a J. Ďurkoviča
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PREŠOV: EXPOZÍCIE KRAJSKÉHO MÚZEA SÚ
PRÍSTUPNÉ PRE NEPOČUJÚCICH
Prešov 18. decembra (TASR) - Pomocou tabletov alebo mobilných telefónov sa môžu
nepočujúci návštevníci Krajského múzea v Prešove dozvedieť viac o jednotlivých expozíciách. V
utorok tam prezentovali projekt, ktorý pomocou QR kódov približuje exponáty.
"Vieme, že medzi nami sú aj ľudia, ktorí majú špeciálne potreby a práve našou novinkou,
jednou z foriem debarierizácie je sprístupnenie expozícií aj nepočujúcim návštevníkom a to
prostredníctvom QR kódov. Prostredníctvom nich môžu vnímať popisy k jednotlivým expozíciám
oveľa jednoduchšie," uviedol zástupca riaditeľky múzea Jozef Kušnír.
Novým zistením preňho bolo, že nepočujúci návštevníci nedokážu v plnej miere
porozumieť textom, ktoré sú pri jednotlivých exponátoch. "Práve prostredníctvom QR kódov a
aplikácie v telefónoch im bude umožnené vnímať exponáty a expozície ako také im zrozumiteľnejším
spôsobom. QR kódy do istej miery suplujú službu lektora," doplnil Kušnír.
Podľa autora projektu Mareka Kanaša na Slovensku žije približne 200.000 sluchovo
postihnutých ľudí, nepočujúcich približne 12.000 a posunkujúcich, ktorí ovládajú slovenský
posunkový jazyk je asi 24.000.
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Zavedením QR kódov sa
inšpirovali v Maďarsku a neskôr
na Hrade v Starej Ľubovni. Podľa
Kanaša ich v rámci projektu
zaviedli najprv v Trnavskom kraji.
"Keď som sa vrátil sem na
východ, tak som rozmýšľal, že je
tu taká informačná bariéra. Keď počujúci prídu do múzea, tak majú sprievodcu, ktorý im všetko
zabezpečí. Nepočujúci majú problém, lebo textu nerozumejú. Mladá generácia sa vďaka internetu a
množstvu informácií dokáže oveľa rýchlejšie vzdelávať ako staršia," povedal Kanaš.
"Videosprievodca nepočujúcim preloží nielen výklad sprievodcu v múzeu, ale napríklad aj
výpovede, ktoré sa viažu k jednotlivým expozíciám. Takto sa múzeum otvára širšiemu počtu
návštevníkov. Nepočujúcim stačí priložiť tablet ku QR kódu a videosprievodca sa spustí. Môžu použiť
aj vlastné telefóny a iné zariadenia, ktoré sú vybavené čítačkou kódu," vysvetlil Kanaš.
Na Slovensku je podľa neho približne 18 kultúrnych inštitúcií, ktoré používajú systém QR
kódov. Projekt podporilo Ministerstvo kultúry a postupne ho chcú rozšíriť do ďalších miest na
Slovensku.
Zdroj: www.tasr.sk
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MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE O BIBLII V
POSUNKOVOM JAZYKU
Začiatkom decembra sa v Budapešti stretli nepočujúci z Maďarska, Rumunska, Litvy a
Slovenska, aby sa podelili o svoje skúsenosti s prekladom Biblie do posunkového jazyka.
Tímy zložené z nepočujúcich a počujúcich prekladajú Bibliu už niekoľko rokov. V každej
krajine je trochu iná situácia. Na Slovensku sme začali s prekladom Biblie v roku 2017 a patríme k
tým najmladším. Preklad podporuje Slovenská biblická spoločnosť. Pracuje na ňom päť
nepočujúcich, ktorým pomáha tlmočníčka aj teológovia. Sme vďační za všetko, čo sme sa v
Budapešti naučili aj za príležitosť povedať ostatným, ako sa nám darí.
Maďarskí nepočujúci už preložili celé Evanjelium podľa Marka a začali prekladať Evanjelium podľa
Matúša. Nepočujúcich kresťania majú v Budapešti vlastné spoločenstvo a malé nahrávacie štúdio. V
Litve nie je medzi nepočujúcimi veľa veriacich. Na preklade pracujú najmä dvaja sympatickí učitelia
posunkového jazyka, z ktorých jeden je nepočujúci. Preložili zatiaľ Evanjelium podľa Matúša. V
Rumunsku je nepočujúcich kresťanov viac, no doteraz ani oni nemali Bibliu preloženú do
posunkového jazyka. Tím v Rumunsku prekladá rôzne príbehy vybrané z Novej a Starej zmluvy.
O svoje skúsenosti sa s nami v
Budapešti podelil aj Steve Pakhurst,
americký prekladateľ a lingvista,
ktorý dlhodobo pôsobí v Španielsku
a prednáša v rôznych krajinách.
Celé stretnutie pripravila
organizácia „United Bible
Societies“ (Spojené biblické
spoločnosti). Táto medzinárodná
organizácia pomáha pri preklade
Biblie do posunkového jazyka na
celom svete.
Na Slovensku sme doteraz preložili jedenásť vybraných príbehov. Najnovšie videonahrávky sme
zverejnili v decembri. Všetky videá sú voľne dostupné na webovej stránke www.nepocujuci.biblia.sk
aj na YouTube (Biblia pre nepočujúcich). Budeme radi, keď nám napíšete, ako sa vám páčia.
Text a foto: K. Bošková
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SPOZNAJ FARBY ZVUKOV!
Hoci je už pomaly koniec tohto roka, mám pocit, že posledné mesiace sú bohaté na akcie
pre nepočujúce deti. Dôkazom toho je akcia, ktorú organizovalo OZ Nepočujúce dieťa dňa
18.11.2018 (nedeľa) o 14-tej hodine na Drotárskej ceste v Základnej škole internátnej pre deti
a žiakov so sluchovým postihnutím.
Táto akcia bola realizovaná
pri príležitosti poďakovať sa
všetkým, ktorí tento rok, ale
aj počas celej doterajšej
existencie OZ pomáhali
z l e p š ova ť s i t u á c i u ra n e j
starostlivosti o deti s
poruchou sluchu na
Slovensku. Pretože len vďaka
týmto ľuďom sa začalo viac
hovoriť o potrebách rodín
detí s poruchami sluchu.
Pozvané boli nielen rodiny s
nepočujúcimi deťmi, ale aj
podporovatelia, odborníci, partneri a priatelia tejto komunity.
Pripravovaný program tejto akcie bol symbolický. Prebiehal v dvoch miestnostiach spomínanej
školy – v spoločenskej miestnosti a v jedálni. Na začiatku celej akcie deti, ale aj dospelých
p r i v í t a l u j o Š a š o . To t o
vystúpenie prinieslo veľmi
veľa smiechu a zábavy, ktorá
trvala asi hodinu. Bolo
úchvatné sledovať, ako ujo
šašo dokázal komunikovať aj
s nepočujúcimi deťmi a
zároveň sledovať ten jas a
radosť v očiach samotných
detí. Veď koniec-koncov, tie
úsmevy vidíte aj na
fotografiách 😊 . Po tomto
vystúpení sme sa s deťmi
presunuli do jedálne, kde boli
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pre ne pripravené stanovištia a aktivity. Na tomto mieste musím pochváliť dobrovoľníčky,
ktoré prišli pomôcť, a bez ktorých žiadna takáto akcia nemôže fungovať. Deti mali možnosť
zakrútiť si kolesom šťastia a
zbierať na kartičkách body, za
ktoré si mohli vybicyklovať
popcorn alebo dostať cukrovú
vatu. Azda najväčším
lákadlom bola fotostena. Z
tej som si osobne doniesla asi
10 fotografií....asi by som si
mala vyrobiť album špeciálne
z týchto akcií 😊 . Po zhruba
hodinke a štvrť boli rodičia i
deti zavolaní naspäť do
spoločenskej miestnosti, kde
na nich čakalo prekvapenie v
podobe bubnovačky so skupinou Rytmika. Pretože nepočujúce deti nemusia zostávať v
bubline ticha, taktiež si môžu užiť farby zvukov!
Aby tento deň dostal
slávnostnejší nádych, všetci
hostia boli pozvaní na
večeru, v ktorej si každý
prišiel na chuť. V ponuke bola
kačka, lokše, kapusta, ale aj
párky, či zelenina a pečivo. S
plnými žalúdkami sme sa my
dobrovoľníci a organizátori
postupne rozlúčili so všetkými
deťmi a rodičmi a presunuli
sme sa tiež na bubnovačku,
špeciálne pripravenú pre nás
dospelých. A že to bola
zábava!
Celý tento program bol síce krátky, avšak bola to príjemne strávená nedeľa. Jedine, čo ma
mrzelo bolo, že na akciu prišlo pomerne málo detí, väčšinou kvôli chorobám. To však na
úsmevoch a zábave účastníkov neubralo. Práve naopak. Atmosféra bola rodinnejšia a mali sme
sa možnosť viac spoznať navzájom nielen s rodinami, ale aj medzi sebou.
Text: M. Tomášková
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POUŽÍVANIE POSUNKOVÉHO JAZYKA – ZÁKLADNÉ
ĽUDSKÉ PRÁVO
Pred 70 rokmi Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) prijalo
dokument - Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. V ňom sú zapísané neodňateľné práva každého
jednotlivca ako človeka, bez rozdielu farby pleti, pohlavia, jazyka, vierovyznania či názoru.
Používanie posunkového jazyka je teda u nepočujúcich používateľov základným ľudským
právom.
Na základné ľudské právo u nepočujúcich používateľov posunkového jazyka nezabúdame
ani my, členovia Spolku nepočujúcich pedagógov. Intenzívne sa venujeme elektronickému
dvojjazyčnému prekladovému slovníku slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka
od júla 2016 (www.posunky.sk). Usilujeme sa zozbierať posunky od používateľov posunkového
jazyka a rozšíriť ich v príslušnom slovníku pre uľahčenú komunikáciu medzi používateľmi a
nepoužívateľmi posunkového jazyka.
V tomto roku ku dňu 6. januára 2018 bolo do slovníka vložených 5 281 slovníkových
slov a ich posunkových ekvivalentov – videozáznamov. V neskorších mesiacoch sme sa snažili
vylepšiť slovník, doplnili sme videozáznamy bočného profilu a ďalšie časti manuálneho posunku pohyb ruky/rúk a kontakt ruky/rúk a skrátili sme videozáznamy o 1-2 sekundy. Ku dňu 17.
decembra 2018 sa slovník rozrástol na 7 373 slovníkových slov a ich posunkových
ekvivalentov- videozáznamov.
Za rozšírenie posunkovej zásoby v tomto roku sa chceme poďakovať Nadačnému fondu
Telekom pri Nadácii Pontis, Nadácii Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska (tematická oblasť –
zdravotníctvo) a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.

Text: R. Vojtechovský
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UŠKOVÝ MIKULÁŠ U FRANTIŠKÁNOV ROZDÁVAL
DARČEKY PRE NEPOČUJÚCE DETI
Dňa 9.12.2018 poobede od 15,00
sa u františkánov vo Františkánskom
kostole v Bratislave opäť konala akcia,
ktorej cieľom bolo urobiť radosť a zabaviť
tých najmenších z nás. V spolupráci s OZ
Nepočujúce dieťa bol pripravený Mikuláš a
kopec balíčkov pre všetkých detských
návštevníkov. Akcia sa konala už po
štvrtýkrát po sebe. Tak ako každý rok, aj
tentokrát prišli počujúci, i nepočujúci
rodičia so svojimi deťmi.
Deti mali možnosť vyskúšať svoje
tvorivé zručnosti pri rôznych dielničkách,
ktoré pre ne pripravil tím dobrovoľníkov z
OZ. Spolu s rodičmi tvorili vianočné i
mikulášske dekorácie, ktoré si mohli odniesť domov, či ozdoby na vianočný stromček, ktorý sme
priamo na mieste hneď zdobili. Pre najmenších boli pripravené rôzne omaľovánky a detské hry.
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Predtým, ako prišla najhlavnejšia časť z celého poobedia, mali účastníci možnosť zúčastniť sa
divadielka pre deti, alebo svätej omše v posunkovom jazyku. Spolu sme sa naučili posunkovať a
spievať krásnu vianočnú pieseň Tichá noc, dokonca nejaké tie posunky sme naučili aj samotného
Mikuláša. So svojimi anjelmi-pomocníkmi rozdal darčeky všetkým deťom, ktoré prišli.
Okrem sladkých
keksíkov a čokolád,
si mnohí odniesli aj
vtipné a veselé
fotografie
z
p r i p r a v e n e j
vianočnej fotosteny,
ktorá na podobných
akciách už snáď ani
nemôže chýbať 😊 .
Atmosféra počas
akcie bola naozaj
príjemná. Teší ma,
pokiaľ pri podobných
akciách vidno na
tvári detí radosť a
iskričky v očiach z
očakávania, čo príde.
Rovnako ma teší,
keď vidím aj na samotných rodičoch spokojnosť, radosť, že sa môžu opäť stretnúť s inými rodinami,
porozprávať sa a popriať si osobne krásne sviatky.
Po skončení akcie sme
sa všetci dobrovoľníci a
členovia OZ pripravili
na spoločnú večeru. Tá
pozostávala
zo
zostávajúcich koláčikov
a párkov s chlebíkmi,
avšak vo výbornej
spoločnosti, od ktorej
vždy odchádzam s
úsmevom na perách a
plná motivácie do
ďalšieho roku 😊 .
Dúfam, že sa opäť sa v
hojnom
počte
stretneme aj o rok pri
ďalšom Mikulášovi!
Text: M. Tomášková
Foto: A. Kováč
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NAPRIEK NEPRIAZNI OSUDU V ŽIVOTE POMÁHA SVOJIM
NEPOČUJÚCIM RODIČOM
Častokrát ma vie prekvapiť, aké dobré skutky vedia deti konať, na ktoré by možno dospelí
nevedeli nájsť odvahu. Častokrát ma vie rozosmútiť, pokiaľ sa dozvedám, ak si dieťa musí
prechádzať ťažkými chvíľami, či už kvôli chorobe niekoho z rodiny, alebo jeho samého. Rovnako ma
prekvapil a zároveň rozosmútil príbeh dievčaťa, ktoré sa tento rok objavilo medzi víťazmi Detského
činu roka.
Emka (13 rokov) navštevuje Základnú školu pri
zdravotníckom zariadení v Banskej Bystrici. Je
onkologickým pacientom. Výnimočné na Emke je aj
to, že sa narodila ako počujúce dieťa nepočujúcich
rodičov (tzv. CODA dieťa). Vo svojom liste, ktorý
poslala, píše o ťažkých situáciách, ktoré musí so
svojou chorobou znášať, napriek tomu s láskou
naďalej pomáha rodičom, ktorí potrebujú jej pomoc
a ruky, aby im mohla tlmočiť. Nepočujúci tieto situácie poznajú. Ak nemajú tlmočníka, majú veľký
problém dorozumieť sa na úradoch, v práci, v škole. Pozná to aj Emka, ktorá napísala:
„V živote je mnoho situácií, v ktorých je potrebné mojim rodičom pomôcť. Chodievam s nimi na
úrady vybavovať ̌ rôzne potvrdenia, niekedy musím s nimi ísť aj do práce. Keď sme mali v škole
rodičovské združenie, aj tam som musela s mamkou ísť a prekladať jej všetko, čo pani učitelíka
rozprávala. Pomáham aj pri nakupovaní, aj pri vybavovaní reklamácií. Keď̌ sa mamka potrebuje
objednať ̌ alebo preobjednať ̌ k lekárovi, je mojou úlohou telefonicky to vybaviť.̌ Aj teraz v nemocnici
musím mamke prekladať ̌ všetko, čo hovoria lekári. Od rôznych vyšetrení cez objednávanie na
kontroly až po dávkovanie liekov.“
Svojej mame, ktorá chodí s ňou po lekároch, musí tlmočiť všetko, čo hovoria lekári o jej diagnóze.
Ako sama píše, niekedy to nie je ľahké počúvať. Napriek tomu sa nevzdáva. Myslím si, že môže mať
veľký obdiv nás všetkých, pretože len málokto by sa s touto situáciou tak bravúrne vyrovnával:
„… A tak spolu bojujeme už rok v nemocnici s mojou chorobou a maminým hendikepom. Od
malička som pre mojich rodičov ako taký spojovník medzi svetom nepočujúcich a svetom zdravých.
Beriem to s nadhľadom, som rada, že im môžem takto pomáhať.̌ Mám pocit, že tým, že sú naši na
mňa odkázaní, máme medzi sebou akési silnejšie puto ako v bežných rodinách.“
Nám nezostáva nič iné, ako jej a jej rodičom popriať veľa síl a veľa lásky, a držíme palce v
boji chorobou. Veríme, že zvíťazíš!
Text: M.Tomášková
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