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Ako som sa rozhodla venovať psychológii nepočujúcich?
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Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
s novým rokom nastala v Myslímovinkách malá zmena. Veľmi ma teší, že môžem byť
súčasťou tohto tímu. Ale šéfovať tomuto skvelému časopisu, uf, to je riadna výzva. Tých výziev
v živote sa však, myslím, nebojí nikto z nás. Nové výzvy na nás čakajú takmer vždy v novom
roku. Starý rok odchádza a nový práve otvára svoju náruč ďalším, novým zážitkom. Práve v
tomto období často hodnotíme a zamyšľame sa nad tým, čo sa podarilo, a čo až tak veľmi nie.
Čo chceme v ďalšom roku prežívať a aké zmeny chceme dosiahnuť. Novoročné predsavzatia
patria už k našej tradícií. Môžu nás motivovať k zmenám, ktoré nás robia lepšími, šťastnejšími a
zdravšími ľuďmi. Osobne mám rada jednoduché predsavzatia, ktoré sa dajú ľahšie splniť, ako
napríklad viac sa usmievať, objímať svojich blízkych, každý týždeň vyskúšať niečo nové, viac
čítať, chodiť pešo a občas vypnúť mobil. A hlavne viac poznávať a byť otvorená novým
myšlienkam a nápadom v komunite nepočujúcich. Tak sa postavte s nami akejkoľvek novej
výzve aj v novom roku 😉
Veľa zmien k lepšiemu a veľa zdravia, sily a energie vám praje
Katka 😊
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SLOVENSKÝ POSUNKOVÝ JAZYK SA ZAPÍSAL NA
REPREZENTATÍVNY ZOZNAM NEHMOTNÉHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Deň 24.1.2019 bol výnimočný pre komunitu Nepočujúcich. Prečo? Slovenský posunkový
jazyk sa stal súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva. Zapísal sa tak na reprezentatívny zoznam
nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorý od roku 2005 vedie a zaznamenáva Ministerstvo Kultúry
SR.
Každé dva roky majú riadne zapísané neziskové organizácie, občianské združenia a inštitúcie
možnosť podať návrh na zápis na zoznam kulturného dedičtva.
Táto možnosť je hlavne z dôvodu zachovania pre slovenské unikátne, významné, neopakovatel-né
zvyky, tradície charakteristické pre kultúru ľudí žijúcich v určitej časti, alebo komunite na Slovensku. Je úžasné, ze to nemusia byť len hmatateľné veci, ale aj nehmatateľné, ako spomínane
zvyky a obyčaje a teda k nehmatateľným patrí neodmysliteľne aj jazyk a teda ten naš jazyk –
slovenský posunkový jazyk.
Nominácie pre rok 2018 sa konali v nasledujúcich kategóriách: „ústne tradície a prejavy“,
„spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti“, „poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a
vesmírom“, „tradičné remeslá a výtvarné prejavy“. Za rok 2018 sa takto dostali napríklad
podpolianske rozkazovačky v kategórií „interpretačné umenie“ – folklórny tanec pochádzajúci z
Podpoľania, alebo komplexný ucelený postup výchovy a starostlivosť o sokola či vysokohorské
nosičstvo v kategórií „poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom“, ktorý má na Slovensku
hlbokú tradíciu.
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Medzi tradičné remeslá sa zapísali napr. modrotlač, drotárstvo, alebo čičmianske ornamenty.
Slovenský posunkový jazyk sa dostal na zápis nehmotného kultúrneho dedičstva do kategórie
„ústne tradície a prejavy“ vďaka tomu, že je unikátny jazyk, nie je inde na svete ešte podobný
posunkový jazyk, ktorý má presné také charakteristické vlastnosti, slovnú zásobu, gramatiku,
špecifické rysy jazyka ako slovenský posunkový jazyk.
Na území Slovenska sa slovenský posunkový jazyk objavil začiatkom tridsiatych rokoch 19.storočia
v špeciálnej škole pre sluchovo postihnutých, kde neoficiálne, medzi sebou požívali žiaci tento jazyk,
ktorý bol ako vyučovací jazyk v tom čase zákazaný.
Od tohto času už sa v školách môže používať slovenský posunkový jazyk, vznikli aj kluby pre
Nepočujúcich, ktorí navštevujú tí, ktorí sa hlásia ku komunite Nepočujúcich, vznikajú rôzne
umelecké prejavy v slovenskom posunkovom jazyku, filmy, divadelné predstavenia, maľby, poézie a
vtipy, vizuálne zobrazenia posunkov a slovenského posunkového jazyka.
Z tohto dôvodu je slovenský posunkový jazyk nielen nositeľom jazyka a kultúry komunity
Nepočujúcich, ale je silný aj vďaka osvete presahujúcej aj do počujúcej spoločnosti a tak ovplyvňuje
myslenie a zmýšľanie väčšinovej spoločnosti. Keďže nosí bohaté prvky prejavu je súčasťou
slovenskej kultúry, je hodnotné aby sa na tento významný zoznam dostal. Predkladateľom návrhu
do zápisu bol Jaroslav Cehlárik, predseda Slovenského zväzu Nepočujúcich. Srdečné poďakovanie
patrí jemu, za predloženie návrhu.
Text: A. Hefty
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Každoročne sa pre nepočujúcich na Slovensku tradične koná ples nepočujúcich. Tohto roku sa
23. februára uskutočnil v Prešove už 6. Celoslovenský ples nepočujúcich. Podujatie
zorganizoval Prešovský spolok nepočujúcich pod záštitou Slovenského zväzu nepočujúcich. Samotní
organizátori nazvali ples plesom posunkujúcich. Už ten názov hovorí, že zabávať sa mohli všetci,
ktorí posunkujú, teda hovoria rukami.

Celým kultúrnym programom sprevádzal populárny nepočujúci komik John Smith z Veľkej Británie.
Súčasťou programu bola aj voľba kráľa a kráľovnej plesu. Kráľom plesu s dokonalým smokingom sa
stal Marek Vasiľ z Michaloviec a kráľovnou Silvia Hranová zo Žiliny s najkrajšími šatami z prítomných
dám. V kultúrnom centre PKO Čierny Orol sa zabávalo asi až 200 nepočujúcich i počujúcich hostí z
rôznych kútov Slovenska, ale aj Európy. Prítomnosť na takomto podujatí otvára príležitosť
nepočujúcim, aby sa mohli zabávať na rovnakej spoločenskej úrovni, ako počujúci. Takisto aj
počujúcim priaznivcom a záujemcom dáva možnosť spoznať typickú kultúru nepočujúcich.
Slovenský zväz nepočujúcich sa snaží usporadúvať ples každoročne vždy v inom meste na
Slovensku s hlavným cieľom umožniť nepočujúcim užiť si program v ich vlastnom posunkovom
jazyku bez bariér. Budúci rok sa uskutoční Celoslovenský ples nepočujúcich v Prievidzi.
Text: K. Zudorová Foto: A. Kováč
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ROZHOVOR KATKY ZÚDOROVEJ - JALČOVEJ
Ahoj Katka, môžeš sa prosím naším čitateľom Myslímoviniek predstaviť?
Som veľká milovníčka prírody, pamiatok a cestovania všeobecne, a hlavne maminkou
dvaapolročnej dcéry Zary Jasmínky, ktorá je mojou najväčšou láskou a štvrtou generáciou
nepočujúcich v mojej rodine. Chodila som do Základnej školy pre sluchovo postihnutých v
Levoči, zmaturovala som na Sociálnej a pedagogickej škole v Lučenci a vyštudovala som
pedagogickú fakultu v Prešove. Odmalička som najviac milovala knihy a prechádzky, nie
nadarmo pochádzam zo Spišskej Novej Vsi, odkiaľ je to kúsok do Slovenského raja. V pracovnej
ob l as ti m á m z a se bo u pom e r ne ú s p e šn é
pôsobenie vo svete nepočujúcich. Pôsobila som v
oblasti neziskových organizácií ako Slovenská
asociácia klubov mladých a Združenie organizácií
mladých nepočujúcich. Vďaka tejto práci som
precestovala Indonéziu, Indiu, takmer všetky
európske štáty. V rámci dobrovoľníctva som istý
čas bola i členkou výboru Európskej únie mladých
nepočujúcich. Viedla som detské i mládežnické
tábory nepočujúcich. Krátky čas som pracovala i v
organizačnom výbore Slovenského
deaflympijského výboru, venovala som sa oblasti
akreditácie. V rámci inšpekcie medzinárodneho
deaflympijského výboru na Slovensku som dostala
od inšpektorov odznak za dobre vykonanú prácu.
Po tom, ako to skončilo s deaflympiádou, nastal u
mňa veľký zlom a profesionálne som sa zasekla.
Avšak si vážim každú výzvu, ktorú práca predo
mňa postavila. Každá taká skúsenosť mi niečo
dala. Človek si musí preskákať veľa, aby sa niečo
naučil. Nie každá vec sa v živote podarí. Nie každé
rozhodnutie je správne. Takže boli aj neúspechy a
nie úplne vydarené kroky a aktivity. Ale život ide
ďalej, treba sa poučiť a u mňa to funguje tak, že
si poznačím ponaučenie a idem ďalej. Medzitým
som robila menšie úlohy v rôznych projektoch. V
súčasnosti pracujem ako editorka pre Správy v
Slovenskom posunkovom jazyku v Slovenskej
televízii. Momentálne som nabrala odvahu a
začala som písať knižky pre nepočujúce deti.
Veľmi by som chcela aj natočiť rozprávky v
posunkovom jazyku pre najmenšie deti.

Už prešiel nejaký ten čas čo si sa udomácnila za hranicami Slovenska. Prezradíš našim
čitateľom kde? Ako hodnotíš svoj život tam v porovnaní zo Slovenskom? Pociťuješ
nejaké rozdiely?
Áno, do českého mesta Kladno som sa presťahovala asi pred 4 rokmi, vtedy za mojou láskou,
dnes manželom. Ako sa nám narodila dcéra, začala som sa tam cítiť ako doma. Veď ako sa vraví,
domov je tam, kde je rodina. Momentálne však prežívame najťažšie životné obdobie. Verím
však, že je to len životná skúška, ktorá nás má posilniť. Inak stále ma to ťahá na Slovensko a
momentálne som v Bratislave tak často i kvôli práci. Vôbec nevidím medzi Českom a
Slovenskom veľký rozdiel v štýle života. Veľkou výhodou je skoro nulová jazyková bariéra,
kľudne hovorím v slovenčine a Česi mi rozumejú. Okrem toho nás berú ako sestry a bratov,
takže naozaj sa tam cítim ako doma. Môjmu manželovi sa páčia prírodné krásy na Slovensku,
mne zas to, že Česko má krásne historické a kultúrne pamiatky, ktoré na Slovensku nemáme.
Možno by som videla rozdiel v tom, že v Česku sú lepšie služby a majú i otvorenejší prístup. V
komunite nepočujúcich organizácie poskytujú rôzne služby, majú lepšie zabezpečené tlmočenie
cez agentúry, viac vzdelávacích a kultúrnych aktivít. Na Slovensku je to také tiché. Máme čo
dobiehať, aby boli služby a kultúra pre nepočujúcich aspoň na takej úrovni ako v Česku.
Ako si sa dostala do pozície editorky Správ v slovenskom posunkovom jazyku do
RTVS? Aké boli tvoje začiatky a nové skúsenosti v práci?
Prostredníctvom kamaráta som sa dozvedela, že v Správach v slovenskom posunkovom jazyku
pracuje jedna nepočujúca editorka, Veronika Vojtechovská, a hľadajú ďalšiu posilu. Práve sa mi
končila materská dovolenka, tak som neváhala a napísala som Romanovi Vojtechovskému, ktorý
tam pracuje ako moderátor a zároveň sprevádza nepočujúcich konkurzom na pozíciu
moderátora. Na to, aby som mohla pozíciu editorky získať, najprv som absolvovala malé školenie
od skúsenej Veroniky, ktorá mi poskytla cenné rady. Nakoniec som robila test u počujúceho
editora, kde som prešla. Tak som tam nastúpila a začala som pracovať od začiatku februára.
Dnes sme televízii už dve nepočujúce editorky, ja a Veronika, striedame sa v práci podľa nášho
harmonogramu a prinášame do správ pre nepočujúcich čo najaktuálnejšie informácie. Môžem
povedať, že ma to veľmi baví, i keď to nie je celkom ľahká úloha. Predtým som si myslela, že to
zvládnem ľavou zadnou, bez problémov, nakoniec nad tým trávim veľa času hľadaním informácií,
snažím sa písať lepšie a zdokonaľovať sa. Už pri nástupe som takmer vyrobila problém, keď som
napísala správu na zaujímavý produkt nemenovanej veľkej firmy. Počujúci editor mi tú správu
stiahol a pripomenul, že je to reklama ako Brno 😊

Reklamy sú v spravodajstve totiž

nepovolené. Odvtedy si na to dávam pozor, myslím na pravidlá editorskej práce. Je to hlavne
veľká zodpovednosť vyberať si témy podľa záujmu sluchovo postihnutých a písať správy podľa
vysielacieho času, ktorý treba naplniť a zároveň nepresiahnuť. Najťažšie je spracovať zo
zaujímavej správy krátku správu, ktorá má trvať 20 sekúnd. Tak uvidíme ako mi to pôjde ďalej.

V práci v RTVS, kde pôsobíš ako editorka, Ti pomáhajú aj Tvoji kolegovia? Ako vnímaš
túto pozíciu?
Áno, týmto by som sa chcela poďakovať kolegynke Veronike za jej čas a rady, ktoré mi trpezlivo
dáva. Samozrejme, pomáhajú i počujúci kolegovia, kontrolujú, opravujú, doplnia, niečo
pripomienkujú. Som vďačná za tento skvelý kolektív a možnosť pracovať v ňom. Taktiež aj šéfke
televízneho spravodajstva Hane Lyons, ktorá, nepočujúcim a našim potrebám vychádza v
ústrety.
Ešte nám na seba prezraď, čo najradšej robiš vo svojom voľnom čase? Ako relaxuješ
najradšej, keď nie si v práci? Kedže máš malú dcérku, tak asi viac času venuješ jej,
resp. ho trávite spoločne, však? 😊
Nie som žiadna celebrita, aby som sa tvárila, že o sebe nič nesmiem prezradiť 😊 Žijem si svoj
život s dcérou, viac menej pokojný a kľudný, i keď dcéra je veľmi živá a zvedavá, všetko chce
vidieť, všetko zažiť. Trávim s ňou veľa času. Snažím sa vychutnávať si materstvo a zapamätať si
každý moment. V poslednej dobe mám však pocit, že nič nestíham, chcela by som preto
spomaliť, robiť iba to, čo chcem robiť. Mať čas na čítanie kníh bez prerušovania, celkovo na seba.
Veľmi mi so Zarkou pomáha moja maminka i manželova mama, za čo som im nesmierne
vďačná.
Čo by si na záver odkázala naším čitateľom Myslimoviniek?
Čitateľom by som chcela odkázať, aby vstúpili do facebookovej skupiny Správy v slovenskom
posunkovom jazyku a mohli z nej čerpať najnovšie informácie o tom, čo sa udialo doma i vo
svete, a hlavne v komunite nepočujúcich. Tým, ktorí facebook nemajú, aby správy sledovali.
Som otvorená spätnej väzbe od nepočujúcich divákov, čo by si priali v správach zlepšiť. Len tak
sa môžeme spoločne posunúť ďalej. Aby sa nebáli ozvať sa a posielali aj tipy a informácie o
rôznych akciách sluchovo postihnutých, ktoré organizujú, alebo sa na nich zúčastňujú. Platí to aj
pre Myslímovinky 😊
Rozhovor pripravil: T. Slezák

Foto: Archív K. Zúdorovej - Jalčovej

MOŽNOSŤ KONTAKTOVAŤ LINKU

CEZ SMS

UŽ ROK PLNÍ SVOJ ÚČEL
Ako iste viete, dlhú dobu sa bojovalo o sprístupnenie linky 112 cez SMS, čím by sa odbúrali
komunikačné bariéry pre zdravotne postihnutých, hlavne pre nepočujúcich a nedoslýchavých.
Vďaka ministerke vnútra Denise Sakovej sa to konečne podarilo. Pre nepočujúcich je to veľká
pomoc a krok dopredu, nakoľko nám to veľmi uľahčí komunikáciu. Na účel optimalizácie
komunikácie realizuje sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci so Slovenským zväzom
nepočujúcich odbornú prípravu operátorov. Takmer 30.000 SMS správ prijali koordinačné strediská
tiesňovej linky 112 počas prvého roka fungovania tejto možnosti. Podľa slov ministerky vnútra

Denisy Sakovej (Smer-SD) bola táto možnosť zriadená primárne pre osoby so sluchovým a rečovým
znevýhodnením, pričom splnila svoj účel. „Od začiatku je o ňu veľký záujem. Využívajú ju nielen
osoby, ktoré nemôžu komunikovať telefonicky z dôvodu zdravotného hendikepu, ale aj osoby, ktoré
nahlasujú páchanie protiprávnej činnosti. Často ide o obete domáceho násilia alebo ľudí, ktorí
nechcú seba alebo iných priviesť do nebezpečenstva, pretože sú bezprostrednými svedkami trestnej
činnosti,“ povedala ministerka. V mnohých prípadoch však podľa rezortu evidujú koordinačné
strediská aj neodôvodnené správy. Ako informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR,
väčšinou sú to správy odoslané omylom alebo ich obsah nesúvisí s oznamovaním o ohrození života
či zdravia.
"V mnohých prípadoch sú to aj správy zasielané z dlhej chvíle," doplnil. Avšak uviedli, že
Nepočujúci sú však pri nahlasovaní disciplinovaní a postupujú na základe pokynov operátora,
dokážu rýchlo poskytnúť potrebné údaje. Rezort informoval, že na účel optimalizácie komunikácie
realizuje sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci so Slovenským zväzom nepočujúcich
odbornú prípravu operátorov, keďže sa písomný prejav nepočujúcich líši od prejavu počujúcich.
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Ministerka ďalej dodáva, že: „Po roku prevádzky možno konštatovať, že napriek tomu, že táto
služba ešte nie je využívaná do takej miery ako telefonická služba na linku 112, už teraz splnila
svoj účel," a s tým, že pred jej zavedením boli nepočujúci odkázaní na pomoc iných pri
kontaktovaní linky. Rezort vnútra zhrnul aj zásady komunikácie prostredníctvom SMS. Ak je to
možné, treba telefonovať. Pri písaní platí zásada vyjadrovať sa stručne a vecne, bez diakritiky. "V
SMS opíšte najmä, čo sa stalo a kde presne sa udalosť stala. Ak neviete presnú adresu, čo
najpodrobnejšie opíšte miesta, kde sa nachádzate," vysvetlil rezort. Rovnako platí zásada riadiť sa
pokynmi operátora. Pri čakaní na pomoc odporúča rezort sledovať okolie. Ak počujete sirény alebo
vidíte majáky, je dôležité uistiť sa, že záchranárom v pomoci nebránia napríklad zamknuté dvere.
Verím, že ta naša cesta pre Nepočujúcich sa uľahčí aj v prípade pomoci v núdzi. Bez možnosti
kontaktovať linku 112 by to bolo pre nás veľmi komplikované a zdĺhavé hľadať niekoho kto nám
pomoc zavolá. Chceme týmto poďakovať

ministerke Denise Sakovej, ktoré prispela k novelizácii

zákona na prístup komunikácii 112 cez SMS.
Text: T. Slezák
Obrázok: https://cultivate.sruc.ac.uk/sos-sms/
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-4&sprava=sekcia-krizoveho-manazmentu-mv-sr-informovala-o-svojejcinnosti-v-roku-2018
Zdroj: https://www.teraz.sk/slovensko/d-sakova-moznost-kontaktovat-linku/374830-clanok.html
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PROJEKT “SIDE”
Akú majú pracovnú motiváciu mladí nepočujúci? Čo by chceli pracovať? Akú majú
predstavu o budúcom povolaní? Chceli by pracovať s počujúcimi alebo s nepočujúcimi?
Chceli by pracovať špeciálne pre komunitu Nepočujúcich?
Aj na tieto otázky hľadali odpovede členovia Slovenského klubu mladých nepočujúcich (v
skratke len SKMN), keď sa zapojili do projektu SLIDE. Projekt SLIDE bol realizovaný v rámci
programu ERASMUS, do ktorého sa zapojilo celkom šesť štátov. Cieľom bolo v rámci workshopov
spoznať zmýšľanie mladých nepočujúcich a zároveň aktívne formovať ich myslenie a poznatky o
budúcom uplatnení na trhu práce. Podľa analýzy zúčastnených väčšina mladých nepočujúcich je
nezamestnaná.
Cieľom projektu SIDE bolo aj navrhnúť opatrenia pre zvýšenie záujmu zamestnanosti nepočujúcich a
umožniť formálne a neformálne vzdelávanie.
SIDE pilotný tréning sa realizoval v Prešove. Po skončení vzdelávania na základe skúsenosti a
osobných výpovedí sa vydala SIDE Handbook príručka, ktorá je rozdelená na jednotlivé časti
modulov. Jednotlivé moduly obsahujú aj rozvoj tímovej práce, sebadôvery, osobných zručností
prostredníctvom vizuálnych jazykov t.j. národných posunkových jazykov.
Súčasťou vzdelávania bolo aj príprava na vizuálne umenie, tvorba vizuálnych aktivít. Ako je
známe, nepočujúci majú silné vizuálne vnímanie, skrýva to v sebe veľký potenciál vyžiť to pri
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zamestnaní a pri tvorbe
samostatnej práci alebo
umeleckom vyjadrovaní.
Ďalšie moduly sa zameriavajú na
spoznanie možného zamestnania,
podľa čoho si vyberať či je to
uchádzačovi, nepočujúcemu
vhodné, ďalej ako pripravovať svoju žiadosť, ak sa chce nepočujúci uchádzať o zamestnanie, ako
postupovať a správať sa na pracovnom pohovore.
O samotnej komunite a ich členoch sa školitelia ktorí boli aj nepočujúci veľa nového
dozvedeli, napr. aj o faktoch, ktoré spôsobujú nedostatok informácií:
- Ak má nepočujúci záujem o brigádu nevie ako sa k nej dostať.
- Ak chce pracovať v dobrovoľníckej oblasti, nevie, kde môže nazbierať skúseností.
- Musia si vytvoriť správne stratégie, ako hospodáriť s výplatou, čo si môžu dovoliť.
- Aj mladí nepočujúci musia poznať legislatívu, aby vedeli aké máju práva a povinnosti.
- Na koho a kam a na akú inštitúciu sa má obrátiť, ak cítia voči sebe nespravodlivé zaobchádzanie.
Text: A. Hefty
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ONLINE TLMOČNÍK NA SLOVENSKU
Nadačný fond Slovak Telekom v spolupráci s Nadáciou Pontis od roku 2015 na jar zrealizovali
svoju myšlienku zaujímavého projektu On-line tlmočník, ktorý bude fungovať pre potreby osôb s
poruchou sluchu na Slovensku. Cieľom on-line tlmočenia je podporiť odstránenie komunikáčnej
bariery ľudí s poruchou sluchu, najmä nepočujúcich klientov na Slovensku, pretože sa veľmi ťa-žko
zabezpečuje tlmočník slovenského posunkového jazyka, napr. na úrade práce, u doktora, počas
rôznych úradných vybavovaní, či na iných inštitúciách, podľa potreby Nepočujúcich. Nadá-cia Pontis
predstavila službu, vysvetlila jej fungovanie cez ľahko a zadarmo dostupný (stia-hnuteľný) program
Skype.
Na čo sa dá využiť služba on-line tlmočenie? Služba ma pomôcť nepočujúcim pri vybavovaní
na úrade, návšteve lekára, hľadaní si práce a v rôznych iných situáciách, kedy nemajú k dispozícii
tlmočníka. Samozrejme môžu si prostredníctvom nej „zavolať“ cez tlmočníka aj na inzeráty, ako je
napr. hľadanie podnájmu, zistiť rôzne informácie od otváracích hodín, cez poskytovanie rôznych
služieb či zmien týkajúce sa ich osobného čí profesijného života.
Služba on-line tlmočník je bezplatná? Áno, je bezplatná. K prístupu do bezplatnej služby
jediné, čo nepočujúci na spojenie s on-line tlmočníčkou potrebujú, je počítač, telefón alebo tablet
pripojený na internet, alebo aj mobil a službu Skype. On-line tlmočníčky pomáhajú každý pondelok,
streda a piatok v čase 8.00 do 18.00, utorok a štvrtok v čase 8.00 do 12.00. Službu môžu využívať
rovnako aj počujúci pri prekonávaní bariér s nepočujúcimi.
On-line tlmočník má nové tváre, hneď vám ich predstavíme. 1. januára tohto roku Natáliu
Petrovú nahradila programová manažérka Nadácie Pontis Eva Mikolajczyková. Je súčasťou tímu
inklúzie a okrem iného má na starosti koordináciu Online tlmočníka a kurzy posunkového jazyka v
rámci Nadačného fondu Telekom. Považujeme za chvályhodné, že sa rozhodla aj sama učiť
posunkový jazyk. Zmeny sa udiali aj na pozícií odborného garanta, kde Mareka Kanaša nahradil
Tomáš Slezák, ktorý pracuje v kavarni v budove Telekomu pod firmou Too Good Projects s.r.o.
Text: T. Slezák
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AKO SOM SA ROZHODLA VENOVAŤ PSYCHOLÓGII
NEPOČUJÚCICH?
V októbri minulého roku som sa definitívne rozhodla,
že namiesto pôsobenia v zahraničí, chcem zostať na
Slovensku a venovať sa a rozvíjať oblasť psychológie
Nepočujúcich s t m, že plne zastávam a rešpektujem
kultúrno-antropologick prístup a teda na základe toho
pracovať ako psychologička v slovenskom posunkovom
jazyku. Nad t mto smerom som začala rozm šľať už v
čase, keď som študovala v Bratislave psychológiu od
roku 2011 a keď som sa začala v Myslíme učiť
posunkov jazyk o rok neskôr.
Za toto krátke obdobie som nabrala nové skúsenosti v
Čechách na workshope k téme tlmočenia u psychológa,
kde prednášala tlmočníčka a psychoterapeutka Soňa
Procházková, ktorá v svojej praxi pracuje aj s Nepočujúcimi v českom znakovom jazyku a mala
som tú možnosť sa jej pop tať na otázky z praxe, ktoré ma nesmierne zaujímali.
Ďalším tak m veľmi v znamn m bodom na tejto ceste pre mňa bola návšteva zdravotného
centra duševného zdravia, pridruženého k nemocnici v Lond ne v Anglicku, kde som si
svojpomocne našla kontakt a dohodla stretnutie. Toto centrum pridružené k nemocnici je
v nimočné v tom, že sa venuje duševnému zdraviu Nepočujúcich. Sú tam detskí psychológovia a
psychológovia pre dospel ch, psychoterapeuti, psychiatri. Majú lôžkové oddelenie a aj ambulantné
a všetci zamestnanci od psychológov až po zdravotné sestry a ostatn ch zamestnancov ovládajú
základy britského posunkového jazyka alebo ho plynule ovládajú. Na tomto pracovisku je to
podmienkou k tomu, aby tam niekto mohol pracovať. Bolo krásne vidieť, ako tam všetci plne
rešpektujú kultúru a jazyk Nepočujúcich a všetci berú úplne automaticky, že sa tam všade
posunkuje. Zároveň majú klienti tohto centra samozrejme prístup aj do nemocničného komplexu
kde sú odborníci v rôznych oblastiach a aj keď náhodou niekto neovláda posunkov jazyk už priamo
vo všeobecnej nemocnici, tak je tam okolo 40 tlmočníkov, ktorí pre nemocnicu pracujú a sú vždy k
dispozícií. S koordinátorom tlmočníkov na takomto pracovisku som sa taktiež stretla a priznal sa
mi, že aj keď sa to všetko zdá ako v ideálnom svete, oni tam takisto každ

deň bojujú s rôznymi

problémami, ktoré musia riešiť každodenne. Ideálne to samozrejme nie je ani tam, ale snažia aby
podmienky boli vytvorené čo najlepšie pre všetk ch a hlavne s úctou a rešpektom ku kultúre a
jazyku Nepočujúcich.
Mala som to šťastie, že sa mi podarilo sa nakontaktovať na koordinátorku pre Nepočujúcich v tomto
centre. Ona bola tak milá, ochotná a nadšená, že sa niekto zo zahraničia, kde takéto niečo ešte
nefunguje, zaujíma o chod ich centra, že mi okamžite zorganizovala cel

deň pln
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programu.

Stretla som sa s klinickou psychologičkou, s kariérnou psychologičkou, detskou psychiatričkou, s
koordinátorom tlmočníkov, so zdravotnou sestrou a taktiež som sa rozprávala aj s niektor mi
pacientmi o tom, ako im tam je. Povodila ma po celom areáli a ukázala, ako čo funguje.
Za toto krátke obdobie som nabrala nové skúsenosti v Čechách na workshope k téme tlmočenia u
psychológa, kde prednášala tlmočníčka a psychoterapeutka Soňa Procházková, ktorá v svojej praxi
pracuje aj s Nepočujúcimi v českom znakovom jazyku a mala som tú možnosť sa jej pop tať na
otázky z praxe, ktoré ma nesmierne zaujímali.

Preberali sme rôzne témy a mohla som sa p tať na čokoľvek čo ma zaujímalo. Všetci, komu
som hovorila o Slovensku a podmienkach aké tu máme, mi zapriali veľa šťastia, odvahy a
vytrvalosti a ponúkli sa, že keby sme potrebovali akúkoľvek pomoc, môžeme sa na nich obrátiť.
Bola som v nemom úžase. Bol to deň pln

nov ch informácií, nechala som si vysvetliť cel

systém

toho ako fungujú, z ak ch zdrojov sú financovaní a taktiež som sa p tala konkrétne otázky, ktoré
zaujímali mňa v súvislosti s praxou psychológa a psychoterapeuta a podmienkami na Slovensku a s
t m, ako by sme prípadne mohli po mal ch krôčkoch niečo podobné realizovať my. Aj keď je to ešte
možno hudba budúcnosti, aspoň som videla, že sa to dá a že to nie je nemožné 😊
Momentálne sa pilne venujem prípravám svojho pilotného projektu na ktor

som dostala finančnú

podporu od Nadácie Slovenskej sporiteľne. Tento projekt sa zameriava na rozvoj povedomia a
osvetu o duševnom zdraví pre Nepočujúcich v posunkovom jazyku, ale zároveň by som chcela
urobiť aj osvetu o kultúre a jazyku Nepočujúcich pre počujúcich, ktor pracujú s Nepočujúcimi, či už
sú to psychológovia v školách, učitelia, vychovávatelia, zamestnanci škôl alebo rodičia. Myslím, že
je na čase, aby sme sa ako spoločnosť a hlavne počujúci, začali o Nepočujúcich rozprávať v širších
súvislostiach ako len z medicínskeho pohľadu. Mám pocit, že je potrebné postupne si rozširovať
obzory a hlavne nezabudnúť byť aj ľuďmi a nájsť v sebe ľudskosť a rovnocenn

prístup človeka k

človeku. A keď hovoríme o Nepočujúcich, tak je rešpekt a úcta k ich krásnej kultúre prvá vec, na
ktorú by mali odborníci, ktorí pracujú s Nepočujúcimi, určite prihliadať a byť si toho vedomí.
Text: B. Randušková

Foto: Archív B. Randuškovej
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PRVÉ STRETNUTIE - ONLINE TLMOČNÍK
V predchadzajucom článku sme si predstavili nové tváre Online tlmočníka a aby sme to mali
kompletné, tak vám predstavím aj zvyšok kolektívu. Ďalšími členmi kolektívu sú Evka Mikolajczyková a

Dominika Horniková s riaditeľom Pontisu Pavlom Hricom a s ostatnými počujúcimi od-

bornými garantmi - Mária Košútová, Darinka Tarcsiová a Anka Šmehilová a nepočujúcimi odbornými garantmi - Romanom Vojtechovský, Michal Hefty a Tomáš Slezák. V tejto zostave sme dohodli
aj prvé stretnutie. Manažérka Evka navrhla termín stretnutia a my sme si zladili kalená-re a stretli
sa 09.02.2019 v Nadácií Pontis,

Zelinárskej 2 v Bratislave. Ja jako úplne nový člen a ešte aj

odborný garant, no poviem vam mal som obrovsku trému. Nevedel som čo ma čaká, ale bola to
výzva a teším sa na nové skúsenosti.
Stretnutie sa
konalo v sobotu,
stretli sme sa
všetci a dohodli
jako

bude

s t r e t n u t i e
prebiehať, čo sa v
službe online
tlmočník zmenilo
a zlepšilo. Začali
sme

témou

štandardy Online
tlumočníka, v
tomto bode sme
diskutovali o tom aké pravidlá a zásady musí tlmočník dodržovať, ale aj opačne zo strany
nepočujúceho klienta, jako sa ma správať apod. Samozrejme bavili sme aj v tejto súvislosti aj o
etickom kódexe tlmočníka. Dǎlším bodom programu bolo výberové konanie tl-močníkov/
náhradníkov.

Do programu nadácie Pontis sa prihlásilo dokonca až 19 záujemcov na pozíciu on-

line tlmočníka. Prebrali sme detaily prípravy konkurz pre výberové konanie na tlmoč-níkov.
Nechýbala ani krátka prestávka, na ktorej sme si mohli vypiť voňavú kávičku a pochutnať si na
drobných maškrtách. 😊 Po pauze sme sa pustili do posledného bodu a to vzdelávanie tl-močníkov.
Nakoniec pri závere stretnutia dohodli s garantmi ďalšie stretnutie a to na 15. 3. 2019, kde budeme
rozhodovať o výbere vhodných kandidátov na online tlmočníka. Ďalšie po-drobné detaily a kto bol
vybraný na pozíciu on-line tlmočníka Vám radí predstavíme v ďalšom čísle časopisu Myslimovinky
č. 2.
Text: T. Slezák Foto: onlinetlmocnik.sk
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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HUMOR NEPOČUJÚCICH “CESTUJÚCI VO VLAKU”

Vo vlaku boli štyria muži: Rus, Kubánec a dvaja Američania – z toho jeden nepočujúci, sediaci
naproti sebe. Vlakom cestovali dlhé hodiny.
Prv

muž, Rus, sa nudil a tak vytiahol fľašu vodky a vypil polovicu. Potom druhú polovicu vyhodil z

okna von. Ostatní boli z toho rozrušení a sp tali sa ho, prečo vypil len polovicu z tej drahej vodky, a
Rus odpovedal: „V našej krajine máme veľa vodky. Nie je to žiadny veľk problém.„
Cesta vo vlaku pokračovala ďalej a o niekoľko hodín Kubánec vybral cigaru a vyfajčil polovicu. Potom
druhú polovicu vyhodil z okna von. Ostatní boli rozrušení a chceli vedieť, prečo vyhodil tak drahú
cigaru. On odpovedal: „V našom štáte vyrábame milióny cigár, takže to nie pre mňa žiaden problém.
Máme ich dostatok.“
A tak sedeli vo vlaku ďalších niekoľko hodín. Jeden z Američanov - nepočujúci, si všimol, ako sa
ostatní muži chvália, čoho majú v ich krajine dostatok. Bez dlhého prem šľania chytil druhého,
počujúceho Američana a vyhodil ho von z okna. „Čo ste to preboha urobili?" zhrozili sa ostatní
cestujúci, nepočujúci Američan odpovedal: „Máme veľa počujúcich ľudí v Amerike. Takže jeden horedolu, to si nikto ani nevšimne.”
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Zdroj: DVD “Humor Nepočujúcich”
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