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Milý čitateľ, 

 v máji 2019 sme volili nové poslankyne a nových poslancov do Európskeho parlamentu 

(ďalej EP). Tieto voľby sú veľmi dôležité aj pre nepočujúcich ľudí. Poslankyne a poslanci v EP 

prijímajú veľa rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú životy všetkých občanov EÚ, aj nás. Rozhodujú o 

zákonoch, napríklad o prístupnosti služieb, o práve cestovať, žiť a pracovať v rámci EÚ. Sú 

zodpovední napríklad za zamestnanosť, sociálne otázky, spravodlivosť, vzdelávanie či zdravie. 

Zároveň dohliadajú na to, aby EÚ dodržiavala Dohovor o právach ľudí so zdravotným 

postihnutím. Znamená to, že je veľmi dôležité, koho zvolíme do EP. Pre niekoho môže byť zložité 

voliť, pretože nie sú k dispozícii zrozumiteľné informácie o voľbách v posunkovom jazyku. 

Môžeme však požadovať, aby kandidáti poskytovali zrozumiteľné informácie. Môžeme im 

povedať, aby robili veci, ktoré pomôžu nepočujúcim. V týchto voľbách by sme mali ísť určite voliť 

a povedať aj ostatným, že ich účasť vo voľbách je dôležitá. Každý človek má právo voliť. Želám 

si, aby noví europoslanci boli schopní lepšie presadzovať naše práva. 

   Katka 😊  

.editoriál.

Kati Mico Angi Tomi Eri

Okienko: 

Viete, že? 

Prečo sú dôležité európske voľby? 

Podľa EÚ žiť v nej znamená aj žiť v mieri. V EÚ nebola nikdy vojna. Základom EÚ sú ľudské 
práva. EÚ je jediné zoskupenie štátov, ktoré podpísalo Dohovor o právach ľudí so zdravotným 
postihnutím. 



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         3

1 Európske voľby 2019

4 Odborný okruhlý stôl

5 Voľby do európskeho parlamentu

8 Predseda SAKMN, Marek Kanaš sa opäť stal členom výboru EUDY

9 Divadelné predstavenie „Gašparko“ – divadelné tlmočenie

11 Rozhovor s Pavlom Škrabákom – baristom

13 27. ročník festivalu ZUČ sluchovo postihnutých detí a mládeže

14 Tvorba brožúrky: „História celoštátnych šport. hier sluch. postih. žiakov na Slov.“

16 Premeny dreva - výstava nepočujúceho umelca v levočskom múzeu

17 Čestná prezidentka WFD Liisa Kauppinen oslávila 80 rokov

18 Nikola Gálová prevzala ocenenie za Detský čin roka

19 Komunikácia v posunkovom jazyku, keď má dieťa kochleárny implantát  

21 Humor Nepočujúcich “Neviditeľný handicap”

.obsah.

Elektronický dvojmesačník, ISSN 1338-2748, Ročník X. 

Šefredaktor: Katarína Zúdorová   Redaktori: Angela Hefty, Tomáš Slezák, Michal Hefty 

Grafik: Michal Hefty   Jayzková korektúra: Erika Gavelčíková Dobišová 

Vydavateľ:  

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

Jelačičova 4, 821 08 Bratislava 

myslim@myslim.sk, www.myslim.sk  



ODBORNÝ OKRÚHLY STÔL  
OPTIMALIZÁCIA PROCESU POSKYTOVANIA 

TLMOČNÍCKEJ SLUŽBY NA SLOVENSKU 

 Dňa 16.mája 2019 sa uskutočnil okrúhly stôl na tému „Optimalizácia procesu poskytovania 

tlmočníckej služby na Slovensku“, ktorej iniciátorom bola Jana Žitňanská poslankyňa Európskeho 

parlamentu. Hlavnou témou tohto stretnutia bolo proces fungovania tlmočníckej služby a spôsoby 

ich financovania s prehľadom fungovania na území Slovenskej republiky s výhľadom ako to funguje 

v zahraničí napríklad v Holandsku. Holandskú situáciu prezentovala Maya De Wit tlmočníčka 

holandského posunkového jazyka, ktorá bola dlhoročnou predsedníčkou Európskeho fóra tlmočníkov 

posunkového jazyka (EFSLI). Vo svojej prednáške poukázala na systém fungovania v Holandsku, 

ktorý je však iný ako na Slovensku. Ako je z legislatívnych podmienok dnes nastavené tlmočnícke 

vzdelanie predniesla prof. Darina Tarcsiová, ktorá poukázala, že dnešné financovanie stále patrí pod 

financovanie Vyšších /zemných celkov (VÚC), ktoré je podstatne nejednotné. Ďalej poukázala na to 

že v súčasnej dobe nie je riešené vzdelávanie tlmočníkov. Mgr. Jaroslav Cehlárik predniesol svoje 

skúsenosti ako predseda Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých (TASPO). Počas svojej 

prednáške poukázal na postupné budovanie tlmočníckej služby a nastolil praktické nastavenie 

financovanie tlmočníkov cez VÚC. Záverom tohto stretnutia je snaha o zlepšenie financovanie 

zákonného a finančného zabezpečenia tlmočníckej služby na Slovensku. 

Text: M. Hefty Zdroj: Facebook Jana Žitňanská 
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 Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských 

krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch. V poradí dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté 

na Slovensku, sa uskutočnili v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Termín konania volieb do EP na 

Slovensku bolo 25. mája 2019. Ďalšia voľba europoslancov nás čaká v roku 2024. 

Ako to prebiehalo... 

EUD a EFSLI spustili informačnú kampaň 

Organizácie Európska únia nepočujúcich a Európske fórum tlmočníkov posunkového jazyka spustili 

informačnú kampaň o európskych voľbách. Kampaň nesie názov Neobchádzajte nepočujúcich 

voličov. Informujú v nej, že členské štáty musia zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím 

mohli zmysluplne uplatňovať svoje právo voliť tak, ako to zaručuje článok 29 Dohovoru OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím. Zároveň vyzývajú kandidáta a ich politické strany, ktoré 

chcú mať zastúpenie v európskom parlamente, aby zabezpečili dostupnosť k informáciám aj pre 

sluchovo postihnutých. 

EUD informuje o eurovoľbách aj v slovenskom posunkovom jazyku 

Európska únia nepočujúcich spustila pred voľbami do Európskeho parlamentu ďalšiu kampaň pod 

názvom Zvoľte si svoju budúcnosť. Po prvýkrát v spolupráci s Európskym parlamentom natočila 

videonahrávky v 31 posunkových jazykoch európskych štátov, vrátane slovenského. Jej cieľom je 

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
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informovať nepočujúcich voličov o európskych voľbách. Informovanosť a komunikácia je totiž 

kľúčom k zabezpečeniu politickej účasti sluchovo postihnutých voličov. Video v slovenskom 

posunkovom jazyku si môžete pozrieť na webstránke EUD. 

EFSLI mobilizuje nepočujúcich k sledovaniu eurovolieb 

Európske fórum tlmočníkov posunkového jazyka na svojej sociálnej sieti vyzýva nepočujúcich 

občanov, aby sledovali európske voľby a politické kampane. Informácie z politických kampaní, ako 

aj z politických diskusií, vystúpení a televíznych vysielaní týkajúcich sa európskych volieb by mali 

byť dostupné s titulkami pre sluchovo postihnutých. 

Eurokampaň by mala byť prístupná aj nepočujúcim 

Európska únia nepočujúcich, Európska únia nepočujúcej mládeže a Európske fórum tlmočníkov 

posunkového jazyka žiadajú, aby všetky informácie o voľbách do Európskeho parlamentu boli 

prístupné aj pre všetkých nepočujúcich voličov. Vytvorili preto informačnú kampaň a vyzývajú 

európskych kandidátov, aby svoje informácie a komunikáciu sprístupnili v národnom posunkovom 

jazyku, či s titulkami alebo prostredníctvom vizuálnych formátov. 

Diskusie k eurovoľbám budú tlmočené do posunkového jazyka 

Rozhlas a televízia Slovenska prinesie vo vybrané dni na Dvojke diskusie s kandidátmi na poslancov 

Európskeho parlamentu. Diskusie budú tlmočené do slovenského posunkového jazyka. 
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Nepočujúci kandidáti do Európskeho parlamentu 

O hlasy voličov sa vo voľbách do Európskeho parlamentu uchádza aj najmenej 8 nepočujúcich 

kandidátov. Podľa Európskej únie nepočujúcich záujemcovia so sluchovým postihnutím pochádzajú z 

Fínska, Talianska, Portugalska, Maďarska, Lotyšska, Grécka a dvaja z Nemecka. 

Nepočujúci poslanec opäť zvolený do EP 

Nepočujúci poslanec Ádám Kósa z maďarskej vládnucej strany Fidesz opäť uspel vo voľbách do 

Európskeho parlamentu. Išlo o jeho tretiu úspešnú kandidatúru. Prvýkrát bol zvolený v roku 2009 a 

stal sa tak prvým nepočujúcim europoslancom. 

 Zdroj: www.eppgroup.eu, europarl.europa.eu, ipravda.sk  
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 Na Valnom zhromaždení Európskej únie nepočujúcej mládeže v belgickom Ghente, ktorý sa 

konal 10.-11. mája 2019, boli prítomní členovia Slovenskej asociácie klubov mladých 

nepočujúcich Lenka Berezická a Pavel Škrabák. Zároveň aj Marek Kanaš ako predseda SAKMN, 

ktorý pôsobil vo výbore EUDY. Na ňom bol opäť zvolený na pozíciu člena výboru EUDY na ďalšie dva 

roky. Kanaš je tretím Slovákom po Jaroslavovi Cehlárikovi a Kataríne Zúdorovej, ktorý zastáva túto 

funkciu v EUDY.   

Tábor pre nepočujúcu mládež EUDY v roku 2021 bude na Slovensku 

O dva roky, presnejšie v roku 2021 zorganizuje Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich 

tábor pre nepočujúcu mládež vo veku od 18 do 30 rokov z Európy na Slovensku. Rozhodlo sa o tom 

na Valnom zhromaždení EUDY. Podľa Mareka Kanaša sa tak Slovensko stane prvou európskou 

krajinou, ktorá už hosťovala dva detské kempy a teraz bude organizovať ďalšiu akciu. Ďalšie Valné 

zhromaždenie Európskej únie nepočujúcej mládeže sa bude konať tiež na Slovensku. 

Zdroj: twitter.com/EUDYouth/status/1018195677153779712 

PREDSEDA SAKMN, MAREK KANAŠ SA OPÄŤ STAL 
ČLENOM VÝBORU EUDY
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „GAŠPARKO“ – 
DIVADELNÉ TLMOČENIE

 V januári 2019 sa ozval riaditeľ umeleckej prevádzky Maroš Červenák občianskemu združeniu 

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich a ponúkol spoluprácu formou prípravy divadelného 

tlmočenia do slovenského posunkového jazyka, ktorého premiéra sa konala dňa 29. mája 2019 v 

divadle SĽUK.  

 Príprava začala preštudovaním scénára, následne sa vybrali dvaja tlmočníci slovenského 

posunkového jazyka a a začalo sa nacvičovať, čo bolo časovo veľmi náročné a nie je to vôbec 

jednoduchá činnosť.  

 Predstavenie „Gašparko“ sa realizovalo formou tieňového a statického tlmočenia. Tieto typy 

tlmočenia sa vybrali z dôvodu veľkého počtu hercov a tanečníkov, aby sa dalo dobre zorientovať na 

javisku, kde pri niektorých prejavoch stál tlmočník vedľa herca.  

Tlmočníkmi tohto predstavenia boli: Barbara Randušková a Stanislav Morávek. Po predstavení sa 

konalo fotenie s hercami, tanečníkmi a tlmočníkmi.  

 Osobne ma nesmierne potešilo, že sa predstavenie páčilo dětskému divakovi (nepočujúcim), 

viaceré deti poznamenali, že by takéto predstavenia mohli bývať častejšie.  



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         10

 Poďakovanie patrí divadlu SĽUK, ktorí nám poskytli priestor a financie,pre predstavenie 

takéhoto typu, kterých je na Slovensku zatiaľ málo. Ešte k tomu patrí veľké poďakovanie riaditeľovi 

umeleckej prevádzky SĽUK Marošovi Červenákovi za ochotnú spoluprácu, Michalovi Heftymu za 

koordináciu a prípravu predstavenia a Romanovi Vojtechovskému za supervíziu pri príprave 

tlmočenia. 

 Veríme, že sa v tlmočení predstavení bude môcť pokračovať a ďalšie predstavenie  uvidíme aj 
v roku 2019. 

Text a foto: A. a M.Hefty



Čo bolo tvojou motiváciou stať sa práve baristom, teda odborníkom na kávu? Povedz 

naším čitateľom niečo viac o náplni Tvojej práce, čo presne robíš? Ako vyzerá Tvoj 

deň? 

Motiváciou bola práve zaujímavosť a rôznorodosť práce, a že sa pracuje s kvalitnou, výberovou 

kávou. Pre vysvetlenie, čo myslím pod pojmom výberová káva? Existuje mnoho zložitých 

definícii, skúsim to priblížiť príkladom – musíme, my baristi, ovládať napríklad odkiaľ pochádza 

kávovník z ktorého máme tak skvelú kávu (v našom prípade z Etiópie), musíme vedieť presne z 

akej farmy pochádza, presnú oblasť kde rastie, koľko cm musí kávovník mať, aby bol vhodný na 

spracovanie, v akom období sa pražia kávové bôby. Ďalej musím poznať aj rozdielnosť chutí, 

jedna odroda môže chutiť napríklad po ovocí, iná po čokoláde, kyslastá chuť je príznačná pre 

100% arabiku, ale napríklad vieme aj to ako sa ktorý typ spracováva, či sa jednalo o suchý, 

premytý, alebo polomokrý typ spracovania. Počas rokov naša kaviareň vyskúšala rôzne pražiarne 

kávy – slovenské aj tie zahraničné, pretože z každej pražiarne je iná príznačná chuť, z ktorej 

potom barista vyčaruje výborné espresso. Barista vždy rád a ochotne poradí o káve, pretože 

ľudia niekedy nemajú radi kyslé, alebo sladké chute a práve my ich navedieme k výberu tej 

najlepšej kávy pre kontrétneho zákaznika. Potom nasleduje už len typ aký si vyberie – espresso, 

caffé latte, capussino, atď... Hario V60 vieš čo je? To je pomenovanie po japonskom vynálezcovi 

prekvapkávača na kávu, je to jemne prekvapkávaná káva, ktorej chuť je jemná ako víno. Je to 

jedinečná prekvapkávaná káva a je to podľa mňa lepšie ako práca s kávovarom, je to precízna 

ručná práca, barista musí vedieť presný pomer kávy, času prípravy a vody, je to skoro ako veda 

urobiť výbornú kávu. Alternatívnu prípravú kávy môžeme potom pripraviť na rôznych kávovaroch 

napríklad: Hario V60, AeroPress, French press, Chemex, Vacuum pot, Moka kanvička to je asi 

všetko. Určite nepoznáte každý menovaný prístroj, môžete sa pozrieť na internete ako vyzerá. 

Barista musí mať zručnosť na akýkoľvek kávovar, ako sa upravuje mlynček, údržba a čistenie 

kávovaru aj mlynčeka.

ROZHOVOR S PAVLOM ŠKRABÁKOM



Prečo s i s i vybra l p ráve to to 
povolanie? Bol to Tvoj sen? 
Mojím snom by bolo pracovať ako 
komorník v 19. storočí, pretože sa mi páči 
to, ako sa obliekali, do fraku a bolo to také 
noblesné… čo sa teda v súčasnosti nedá. 
Nečakal som, že sa dostanem na pozíciu 
barista, nakoľko firma ponúkala akutálne 
len prácu čašníka, nakoľko som spomenul 
na pohovore komorníka, napadlo im 
ponúknuť mi prácu baristu a som spokojný 
až dodnes, že pracujem ako barista. 
Myslím si, že  práca čašníka by sa mi 
nehodila z dôvodu komunikácie so 
zákazníkmi, výhodou baristu je, že je 
trvale za barom. Čašníčka mi vždy príde 
povedať, čo si zákazník objednal a ja to 
pripravím.   

Keďže si sám nepočujúci, máš pri 
práci tlmočníka, alebo osobu, ktorá ti 
pomáha v komunikácii s počujúcimi 
zákazníkmi? Alebo nám prosím popíš 
ako to vyzerá pri komunikácií so 
zákazníkmi. 
Kolegyňu čašníčku som nauč i l pár 
posunkov, taký základ o káve a sme sa 
dohodli buď cez posunky, alebo sme si 
napísali na papier. Zákazníci mi ukážu do 
menu, čo si želajú a ja im to pripravím. 
Nemám žiaden problém. 

Ako na Teba zo začiatku reagovali 
zákazníci, keď si im povedal, že si 
nepočujúci? 
Niekoho to možno šokuje, niekto je s tým 
úplne v pohode a dokonca niekedy sa 
stane, že prídu zákazníci čo nejaké 
povedomie o posunkovom jazyku majú a 
skúšajú posunkovať nejaký základ.    

Oceňuje tvoj šéf tvoju prácu? Myslíš 
si, že je s Tebou spokojný?  
Áno, samozrejme je spokojný. 

Vo vašej kaviarni majú šancu zamestnať sa aj iní nepočujúci?  
Momentálne nikoho nehľadáme, ale neskôr možno áno. 

Čo by si na záver odkázal naším čitateľom Myslimoviniek? 
Ďakujem za rozhovor. Rád by som všetkým odporučil vyskúšať výbornú chuť výberovej kávy. 

Dôležité upozornenie, na ktoré prosím nikdy nezabudnite znie: PICCOLO NEEXISTUJE! 😊  

Rozhovor pripravil: T. Slezák  Foto: Archív P. Škrabák 
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 Od 9. do 12. mája 2019 sa v divadle Aréna Bratislava stretli žiaci so sluchovým postihnutím z 

celého Slovenska. Dva dni súťažili na festivale záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých 

detí a mládeže. Usporiadateľom festivalu je Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom v spolupráci so 

Základnou školou internátnou pre sluchovo postihnutých v Bratislave na Drotárskej ceste, ktorá sa 

už niekoľko rokov spolupodieľa na organizovaní tejto akcie. V piatok bol prvý súťažný deň v divadle 

Aréna. Uskutočnili sa tam predstavenia mladšej kategórie a časť predstavení z kategórie starší. 

Večer nasledoval benefičný koncert  „Počuť srdcom“ v divadle Aréna pod záštitou prezidenta Andreja 

Kisku. V sobotu sa súťažilo v staršej kategórii a večer sa konalo vyhodnotenie celej prehliadky ZUČ.

Zdroj: zsidrotarska.sk  Foto: A.Kováč 

27. ROČNÍK FESTIVALU ZÁUJMOVO-

UMELECKEJ ČINNOSTI SLUCHOVO 

POSTIHNUTÝCH DETÍ A MLÁDEŽE
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 Na konci mája bola na našej škole bývala redaktorka časopisu Infonep V.Vojtechovská, ktorá 

má bohaté skúsenosti s prácou pri vytváraní časopisu nielen pre nepočujúcich. Svoju prácu 

prezentovala s využitím dataprojektoru. Rozprávala o svojich skúsenostiach a začiatkoch písania 

článkov do časopisu. Počas pôsobenia na základnej škole pre nepočujúcich žiakov v Bratislave na 

Drotárskej ceste sa začala venovať písaniu. V školskom kolektíve dostala chuť a motiváciu písať. 

Spolu so spolužiačkami založila školský časopis Drotárik. Momentálne pracuje ako editorka v RTVS. 

Žiaci sa jej pýtali, čo musia vedieť 

pri písaní článkov. Vysvetlila nám, 

že je dô lež i té ma ť správnu 

štruktúru, napr. Kto?, Čo?, Kde? 

Kedy? Pre koho? Ako? Prečo? Je 

dobré jednoducho a jednoznačne 

spracovať informácie a použiť 

správne techniky. Týmto sa pri 

písaní inšpirovali aj naši žiaci. 

Ukázala nám krátku pojmovú 

mapu, ktorá sa používa ako postup 

pr i tvorbe brožúry: č l ánky, 

rozhovory, foto, obrázok, oprava, 

grafická úprava, tlač, vydanie, 

časopis. Počas prezentácei nám vysvetlila, aký je správny postup vytvárania brožúry, ako správne 

písať články, ako komunikovať s redaktormi v redakčnom tíme. Nepočujúci žiaci z druhej a štvrtej 

triedy boli veľmi zvedaví a počas celej prezentácie ju počúvali. Žiaci sa rozhodli, že v novom 

školskom roku 2019/2020 vytvoriia redakčný tím. Vďaka bývalej nepočujúcej redaktorke 

V.Vojtechovskej sme urč ite získali 

zaujímavé informácie ohľadom tvorby 

brožúry, nadobudli sme množstvo 

vedmostí. Veľmi oceňujeme všetky 

rozhovory s pani Vojtechovskou, pretože 

sú pre nás veľkým prínosom. 

Úloha žiakov bola vytvoriť redakčný tím a 
pripraviť sa na tvorbu brožúry počas 
celoštátnych športových hier pre žiakov 
so sluchovým postihnutím. Témou 
brožúry boli Celoštátne športové hry pre 
žiakov so SP. 

TVORBA BROŽÚRKY: „HISTÓRIA CELOŠTÁTNYCH 
ŠPORTOVÝCH HIER SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH 

ŽIAKOV NA SLOVENSKU“



1.) Žiaci mali za úlohu pripraviť otázky na rozhovor s 

predsedníčkou organizačného výboru CŠH SPŽ. 

2.) Žiaci mali vymyslieť a nakresliť logá do brožúry. 

3.) Žiaci vyhľadávali informácie o výsledkoch celoslovenských 

športových hier pre sluchovo postihnutých žiakov od roku 1996. 

Pozbierané výsledky CŠH SPŽ boli u predsedníčky organizačného 

výboru. Žiaci spracovali výsledky vo všetkých športových 

disciplínách z každého roku od 1996 až dodnes. Žiaci pozbierali aj 

informácie o histórii celoštátnych športových hier. 

4.) Žiaci vytvorili plágaty o celoštátnych športových hrách v 

Bratislave. 

5.) Žiaci vo vestibule školy pripravili nástenku s informáciami o 

CŠH SPŽ. 

6.) Žiaci vytlačili hotovú brožúrku. 

7.) Záverečná prezentácia pre žiakov 

 Po športových hrách pre sluchovo postihnutých žiakov sme 
vyhodnotili prácu žiakov počas tvorby brožúry „Celoštátne 
športové hry pre žiakov so SP na Slovensku“. Vytvorili sme tím 
„Sme redaktori“  

 Veľká vďaka patria bývalej členke OV CŠH z Československa 
Mgr. Márii Lettrichovej aj našej predsedníčky organizačného 
výboru CŠH SPŽ PaedDr. Božene Villinovej, ktorej organizuje 
celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov. V čele 
predsedníčky organizačného výboru má pozbierané výsledky 
celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov na 
Slovensku od roku 1996 až dodnes.  

 Tento projekt bol realizovaný s finačnou podporou 
Nadácia Points a Nadačný Slovak Telekom. EŠTE RAZ 
ĎAKUJEME!!! 

Redakčný tím z ŠSI, Hrdličkova, Bratislava 

Foto: D.Gálová 
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 V Levoči sa nachádza Múzeum špeciálneho školstva. Múzeum je jedinečné a návštevníkom 

ponúka modernú, zážitkovú prehliadku. Svoje diela tu predstavujú zdravotne postihnutí ľudia, cez 

nich ukazujú svoje umenie a vlastné videnie sveta. 

Práve v priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči sa vo štvrtok 9. mája 2019 konal 

vernisáž výstavy nepočujúceho umelca Mária Furčáka s názvom Premeny dreva. Do 30. augusta 

2019 na návštevníkov čaká takmer 30 grafík, 15 luminografií a 15 drevorezieb. 

Výstava je ukážkou jeho doterajšej tvorby. Jeho farebné digitálne fotografie sú vytvorené princípom 

luminografie – snímania záberov prostredníctvom dlhšieho času expozície zo svetelných zdrojov. Na 

fotografiách, kontrastom výrazných farieb a svetla, podporuje tému fikcie, sna a reality. Obyčajné 

predmety sú vyfarbené farebnými svetlami. Ich rozsvietené obrysy zachovávajú kúzlo a napätie 

pôvodného zátišia. 

Zároveň dušu turistu, poľovníka a milovníka prírody prenáša Furčák do svojich umeleckých 

drevorezov. Drevorezom sa venuje aktívne a často ide o jeho spontánne vytvorené diela. 

Ako povedal Furčák: „Pre mňa je premena dreva osobnou terapiou. Hľadám sny a túžbu pochopiť 

ľudský život. Práve vďaka tejto tvorbe som sa začal dívať na veci a svet okolo cez voňavú lipu a 

dláto.“ 

  Zdroj: msslevoca.sk

PREMENY DREVA - VÝSTAVA NEPOČUJÚCEHO UMELCA V 
LEVOČSKOM MÚZEU
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ČESTNÁ PREZIDENTKA WFD LIISA KAUPPINEN 
OSLÁVILA 80 ROKOV

 Fínska nepočujúca osobnosť, Liisa Kauppinen, v máji oslávila okrúhle 80. narodeniny. 

Kauppinen je skutočne mimoriadnou ženou, ktorá slúžila Svetovej federácii nepočujúcich viac ako 

30 rokov. Stala sa prvou ženskou prezidentkou WFD v roku 1995. Predtým pôsobila ako jej 

viceprezidentka (od roku 1983) a generálna sekretárka (od roku 1987). Medzitým 27 rokov bola aj 

riaditeľkou fínskeho združenia nepočujúcich. Liisa Kauppinen aktívne obhajovala právo nepočujúcich 

používať posunkový jazyk. V roku 2013 získala v New Yorku cenu OSN za boj za ľudské práva. 

Účinne zabezpečovala začlenenie posunkového jazyka, kultúru nepočujúcich, komunity 

nepočujúcich a identitu nepočujúcich v rámci Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím z roku 2006. Jej činnosť v oblasti ľudských práv sa však nezameriava výlučne na práva 

nepočujúcich, ale aj na práva žien a žien so zdravotným postihnutím. Viedla viaceré projekty 

rozvojovej spolupráce s nepočujúcimi komunitami v Afrike, Strednej Ázii, juhovýchodnej Ázii, 

Latinskej Amerike, na Balkáne av severozápadnom Rusku. Nepočujúci v týchto oblastiach teraz 

profitujú zo silnejších nepočujúcich združení a služieb. Aj keď je už Kauppinen v súčasnosti na 

dôchodku, naďalej sa zapája do práce WFD ako dobrovoľná poradkyňa v Helsinkách vo Fínsku, v 

krajine, kde sa narodila a vyrastala. 

 V máji sa konal vo Fínsku seminár o ľudských právach z pohľadu čestnej prezidentky WFD 

Liisy Kauppinen. Usporiadala ho Fínska asociácia nepočujúcich. Po seminári bola predstavená 

biografia Liisy pri príležitosti oslavy jej 80. narodenín. 

  Zdroj: im.mtv.fi, like.fi
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 V závere školského roka mestská časť Petržalka v Bratislave oceňovala najúspešnejších 

žiakov petržalských základných škôl. Na slávnostnom podujatí ocenili deti, ktoré pomohli iným v 

núdzi alebo vynikajú v študijných výsledkoch, či na súťažiach. Starosta mestskej časti Ján Hrčka im 

odovzdal ocenenie Junior osobnosť Petržalky alebo Detský čin roka. Cenu za Detský čin si prevzala 

okrem iných aj Nikola Gálová, žiačka 5. ročníka zo základnej školy Turnianska. Dostala ju za 

neustálu pomoc a podporu ľuďom zo sveta nepočujúcich. Je totiž počujúce dieťa nepočujúcich 

rodičov, ovláda posunkový jazyk a jej ruky sú mostom do ich ticha. 

KATEGÓRIA DETSKÝ ČIN ROKA 

Nikola Gálová 

 Nikolka je žiačkou 5.C triedy v ZŠ Turnianska. Narodila sa ako zdravé dievčatko nepočujúcim 

rodičom. Od malička bola súčasťou 

nepočujúceho sveta a posunkového 

jazykasvojej mami a otca. Učila sa 

posunkom od nich a čoskoro 

dokázala malými rúčkami ukázať 

svojim rodičom všetko to, čo 

hovori la pani doktorka alebo 

predavačky v obchode. Už ako 

trojročná zvládla komunikáciu 

tlmočiť na úradoch alebo v banke. 

Dnes je v posunkovom jazyku oveľa 

šikovnejšia a je ochotná pomôcť 

všade, kde je to potrebné.   

Foto: Archív D. Gálová 

Zdroj: petrzalka.sk, RTVS Správy v 

Slovenskom posunkovom jazyku 

NIKOLA GÁLOVÁ PREVZALA OCENENIE ZA 
DETSKÝ ČIN ROKA
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KOMUNIKÁCIA V POSUNKOVOM JAZYKU, KEĎ MÁ DIEŤA 
KOCHLEÁRNY IMPLANTÁT ALEBO O TOM, ŽE KOCHLEÁRNY 

IMPLANTÁT NENAHRÁDZA NORMÁLNY SLUCH

 Ako vo svete, tak aj u nás vnímame zvýšenie sa počtu detí s kochleárnym implantátom. 
Cieľom dať tento druh prístroju je s úmyslom nepochybne dať možnosť počuť a tým pádom prijímať 
zvuk, hovorený jazyk. Skutočná možnosť prijímania a osvojovania si hovoreného jazyka s 
kochleárným implantátom (ďalej len „KI“) nie je však taká automatická, ako sa to často prezentuje 
z medicínskeho pohľadu. Individuálne psycholingvistické nadanie, rodinné zázemie, vek, v ktorom 
nastala porucha sluchu, vek v ktorom bol voperovaný KI ovplyvňuje osvojovanie si hovoreného 
jazyka. 

 Vo svete sa často píše o úspechoch osvojovania si hovoreného jazyka „vďaka“ KI. Málo sa 
píše však o tom, že KI nie vždy zaručuje túto úspešnosť. Na internete sa môžeme dočítať o blogu 
mamičky, ktorá dala svojmu synovi KI, keď mal dva roky, a keď mal 5 rokov tak aj napriek tomu 
mal výrazný oneskorený jazykový vývin hovoreného jazyka. Jeho neschopnosť komunikovať 
s okolím sa prejavila s frustráciou a ďalšími problémami v správaní. Tak ako  videli neschopnosť 
svojho dieťaťa komunikovať s okolím, bola frustrovaná aj rodina. Napokon, vďaka dokumentárnemu 
filmu „Očami hluchoty“ pochopili, že hluchota je aj psychická záležitosť, nielen medicínska. Rozhodli 
sa naučiť americký posunkový jazyk, pretože pochopili, že komunita nepočujúcich je aj tiež 
jazyková a kultúrna menšina, podobne ako kultúrne a jazykové menšiny žijúcich v iných štátoch či 
národoch. Svoje odôvodnenie naučiť sa posunkový jazyk, a k tomu odporúčanie iným, 
predovšetkým počujúcim rodičom naučiť sa posunkový jazyk odôvodňujú v 13 bodoch, ktorých 
preklad prinášame v celom rozsahu. 

1. Kochleárne implantáty nenahrádzajú normálny sluch. Neexistujú žiadne záruky, že vaše 
dieťa dosiahne osvojenie si hovoreného jazyka. Bez ohľadu na to, koľko času a úsilia investujete. 

2. Existujú kritické štádia pre vývin jazyka. Ak dieťa do piatich rokov neovláda plynule jazyk, 
nikdy dosiahne maximálnu  plynulosť v ktoromkoľvek jazyku. Mať základný jazyk je rozhodujúci pre 
vývin budúceho jazyka. Prečo čakať, až bude neskoro?
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3. Posunkový jazyk prichádza prirodzene k nepočujúcim deťom. Ak posunkujete so svojim 
nepočujúcim dieťaťom, alebo ho vystavujete plynule posunkujúcim osobám zabezpečujete 
osvojovanie jazyka a vyhýbate sa oneskorenému jazykovému vývinu. Ak je vaším cieľom reč, je to 
v poriadku. Posunkovanie mu však v tomto nebude brániť. 

4. Zavedenie dvoch jazykov nezasahuje do osvojovania si jedného z týchto jazykov a do 
procesu písania a čítania. Zvážte deti prisťahovalcov: sú často dvojjazyční, žonglujú medzi 
dvoma jazykmi a podľa doktora Marca Marschark-a z inštitúcie NTID, všetky nepočujúce deti by 
mali byť dvojjazyčné. 

5. Posunkový jazyk podporuje rozvoj hovoreného jazyka a gramotnosť. 

6. Poznanie posunkov nebráni akademickému úspechu nepočujúcich detí; ak vôbec niečo, 
pomáha im vytvoriť zdravý základ, na ktorom môžu stavať. Podľa výskumu inštitúcie NTID „Deti, 
ktoré posunkujú včas, vo všeobecnosti predbiehajú tie, ktoré nezačali posunkovať počas raných 
školských rokov.“ 

7. Počujúce deti sa učia druhý jazyk, čo sa považuje za luxus a znamenie inteligencie; avšak 
pre nepočujúce deti je dvojjazyčnosť životne dôležitou zručnosťou, potrebnou pre ich jazykový a 
sociálny rozvoj. 

8. Znalosť amerického posunkového jazyka je kľúčom k socializácii a interakcii s 
nepočujúcou komunitou. Mnoho nedoslýchavých a KI detí trpí neskôr v živote z dôsledku, že 
neboli zapojení k nepočujúcim ľuďom. A zatiaľ sú to len deti a keď majú  zručnosti amerického 
posunkového jazyka tým, pádom aj prístup k nepočujúcim rovesníkom, nepočujúcim mentorom 
a nepočujúcej komunite. 

9. Kochleárne implantáty niekedy zlyhávajú. Technológií sa to nedá vyčítať. Plynulosť 
posunkového jazyka umožňuje nepočujúcim dieťaťu spoľahnúť sa na svoje zručnosti v posunkovom 
jazyku vtedy, keď sa ocitne v nejakom komunikačnom probléme. Výsledkom je, že dieťati neunikne 
možnosť plynulosť jazyka alebo prístup ku komunikácii, keď a ak technológia zlyhá. 

10. Posunkovanie je niekedy výhodnejšie, v určitých okolnostiach. V tichom prostredí, ako 
je divadlo alebo hlasité prostredie, ako je rockový koncert, posunkový jazyk sa hodí na diskrétnu a 
jasnú komunikáciu. 

11. Posunkovanie umožňuje komunikáciu na diaľku. Pod vodou. Prostredníctvom 
zvukotesného skla. Jedným z mojich obľúbených zážitkov bolo potápanie a komunikácia s mojou 
rodinou pod vodou - bombasticky úžasné! 

12. Posunkový jazyk s nepočujúcim dieťaťom posilňuje vaše puto. Mnoho rodičov, ktorí 
počujú, sa boja, že stratia svoje nepočujúce dieťa z dôsledku členstva v nepočujúcej komunite. 
Jasná komunikácia je však kľúčom k zdravému vzťahu, ktorý nemožno narušiť. 

13. Okrem americkej komunity nepočujúcich existuje aj viac svetových komunít 
nepočujúcich. Nie všetci vo svete majú prístup k technológii a ku KI alebo inemu prístroju na 
lepšie počutie. Znalosť posunkového jazyka, umožňuje nepočujúcemu dieťaťu prístup k 
nepočujúcim ľuďom na celom svete. 

Text: A. Hefty Foto: Ilustrácia  

Zdroj: https://ondeafness.com/2016/09/12/14-reason-to-sign-to-your-hard-of-hearing-or-cochlear-
implanted-child/?fbclid=IwAR2BGTmZSaROQoC6DG5RPWogcksPQ264jxwMWYx0blvAM-z0KzCaZGoMOPs 
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HUMOR NEPOČUJÚCICH “NEVIDITEĽNÝ HANDICAP”

Počujúci muž bol očarený krásnou nepočujúcou ženou, ktorá sedela v bare. Premýšľal, ako 

by mohli spolu komunikovať a napadlo mu, že by si mohli dopisovať na papier. K jeho radosti 

mu nepočujúca žena odpovedala priateľsky a súhlasila s jeho nesmelým návrhom. Písali si 

relatívne dlho až sa k nim pripojil ďalší muž, zaujatý ich spôsobom komunikácie a začal si 

tiež s dvojicou dopisovať. Všetci traja si navzájom písali tak dlho až si žena neuvedomila, že 

už je naozaj veľa hodín a musí ísť domov. Oznámila to svojim „novým“ priateľom. Obaja jej 

zamávali na rozlúčku a pokračovali v dopisovaní. Neuvedomilisi, že nikto z nich nie je 

nepočujúci. 

Zdroj: DVD “Humor Nepočujúcich”
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