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Milý čitateľ, 

 asi najfarebnejším obdobím v roku je jeseň. Listy sa zafarbia do všetkých odtieňov žltej, hnedej, 

zlatej či zelenej. Tráva i chodníky zdobia nádherné farebné koberce z listov a červené šípky sú mojou 

najobľúbenejšou kytičkou. Ani sme sa nenazdali a toto obdobie je už za nami. Bola to azda tá najteplejšia 

jeseň, keď sme si ešte užívali teplé slnečné lúče. Je však smutné, že v dnešnej dobe sa v prírode dejú 

veľké klimatické zmeny. V správach čoraz viac pribúdajú informácie o globálnom otepľovaní. Diskutujú o 

ňom (konečne) nielen vedci, ale aj politici z celého sveta. Pričinila sa o to aj mladá 16-ročná švédska 

bojovníčka, Greta Thunbergerová. Ako povedala, dôležité sú teraz dve veci: naša planéta sa otepľuje a 

nemáme žiadnu inú náhradnú planétu. Je len jedna Zem. Už teraz tie klimatické zmeny pociťujeme a môže 

za ňu, žiaľ, hlavne človek. Priemerná teplota na Zemi stúpa, pribúdajú záplavy, dlhé obdobia tepla a 

sucha, zmenšuje sa výška snehovej pokrývky, extrémnou rýchlosťou sa topia ľadovce. Ak nič proti zmene 

podnebia neurobíme, tak svet, v ktorom žijeme sa podľa odborníkov postupne zmení. Ale kým sa politici 

dohodnú ako ochrániť našu planétu, môžeme začať od seba. Napríklad tým, že budeme šetriť energiou. 

Tým, že sa neprestaneme zaujímať o to ako každý deň urobiť malý skutok s čím môžeme pomôcť. Svet 

tak rýchlo nezmeníme, ale určite o kúsok ho môžeme urobiť lepším.  

   Katka 😊  

Na zamyslenie citát od Matky Terezy:  „Nie všetci môžeme robiť veľké veci, ale všetci môžeme robiť malé 
veci s veľkou láskou."

.editoriál.

Kati Mico Angi Tomi Eri

Okienko: 

Viete, že? 

Slovenský posunkový jazyk je pod ochranou UNESCO? 

Slovenský posunkový jazyk bol 24. januára 2018 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska, ktoré je pod ochranou UNESCO. Jeho zápis znamená medzinárodné uznanie a podporu. 

Teraz bude závisieť len od nás, ako budeme s našim jazykom zaobchádzať, vážiť si ho a  najmä ako budeme ich 
obsah odovzdávať ďalším generáciám... 
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PUTOVNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉHO 
POSUNKOVÉHO JAZYKA

 V septembri 2019 sme mohli byt svedkami zaujímavého a úplne prvýkrát  uskutočneného 

festivalu, ktorý niesol názov „Putovný festival slovenského posunkového jazyka”. Cieľom tohto 

festivalu bolo vďaka oslavám Medzinárodného týždňa Nepočujúcich oboznámiť širokú verejnosť  

kultúrou a jazykom komunity nepočujúcich a to nielen samotných nepočujúcich, ale aj spomínanú 

širokú verejnosť.    

 V piatok doobeda sa konali workshopy o kultúre a komunitných zvykoch pre jednotlivé 

stredné školy v Bratislave. Organizátor festivalu Jaroslav Cehlárik predseda Slovenského zväzu 

nepočujúcich rozposlal pozvánku do všetkých stredných škôl v Bratislave, aby sa prišli pozrieť na 

tieto prednášky. Workshopy sa konali v bratislavskom Národnom osvetovom centre, zároveň dali 

priestor aj pre prednášky o problémoch ľudí s poruchou sluchu pre štátne inštitúcie. 



Večer sa konala prehliadka amatérskych filmov v bratislavskom klube pre nepočujúcich v BSN 

(Bratislavský spolok nepočujúcich), kde si nepočujúci mohli pozrieť 16 krátkych amatérskych filmov 

natočené nepočujúcimi. Trojčlenná komisia v zložení Kamil Fančovič, Katarína Pirščová a Angela 

Hefty hodnotili tri najlepšie filmy, z ktorých najlepšími sa stali:   

1. Škola, volá... – Ľubomír Janoštiak 

2. Peniaze nie je láska – Mária Holodová 

3. Luxusný hotel – Ján Ďurkovič 

Hodnotili aj diváci, a to tak, že mohli vložiť do pohára eurá či centy, potom sme si spočítali 

vyzbierané peniaze a najviac bolo 22,08 €, ktoré získal a tým pádom vyhral divácku cenu Vladimír 

Hedervari v názve filmu: George W. Bush.  

Zároveň sa uskutočnilo premietanie filmu “Legenda o nepočujúcich” a “Život v zelenom údolí”, ktoré 

natočili nepočujúci. 



 V sobotu sa konal bohatý kultúrny program: deti, dospelí a rodičia si mohli pozrieť divadelné 

predstavenie “Gašparko” s hercami SĽUK, ktoré bolo tlmočené do slovenského posunkového jazyka. 

Tlmočníkmi tohto predstavenia boli Barbara Randušková a Stanislav Morávek. Farebné a tanečné 

predstavenie pre deti o dobrodružnom živote Gašparka nadchlo veľa detí. Poobede sa konali aktivity 

v štúdie Kaplnka na Ventúrskej ulici. Pod dohľadom lektoriek Veroniky Vojtechovskej a Denisy 

Gálovej z občianskeho združenia 

SNEPEDA pripravil i vizuálne 

aktivity „Svet očami nepočujúcich 

detí“, pre nepočujúce deti na 

ktorých sa zúčastnili aj počujúce 

deti. V rámci týchto aktivít si 

mohli deti zahrať skupinové hry v 

posunkovom jazyku a aj sami 

t v o r i ť k r á t k e p r e j a v y v 

slovenskom posunkovom jazyku. 

V druhej sále sa uskutočnili 

prednášky na rôzne témy:  

Jaroslav Cehlárik predniesol 

správu o plánovanom Múzeum Nepočujúcich, o ktorom sa vyjadril ako by malo prebiehať vytvorenie 

múzea, Michal Hefty prednášal o teórií a praxi umeleckého tlmočenia a potom Roman Vojtechovský 

viedol vedomostný kvíz, diváci ktorí sa zapojili do súťaže si mohli vyskúšať čo vedia o kultúre, 

komunite a školách pre nepočujúcich. Ten kto vedel mohol vyhrať pekné darčeky. Vrcholom tohto 

večera bolo predstavenie „Nože v sliepkach“ s jemným erotickým nádychom, ktoré bolo tlmočené 

troma tlmočníkmi formou tieňového tlmočenia. Takto sa zabezpečil bezbariérový prístup divadelného 

predstavenia pre používateľov slovenského posunkového jazyka. Nácvik tlmočenia a prípravu 

tlmočníkov koordinoval Michal Hefty z občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry 

Nepočujúcich. 



 V nedeľu kto mal záujem ešte stále mohol ísť za kultúrou. Sprievodné prehliadky hradu Devín 

a centra mesta s tlmočníckym prekladom lákal tých nepočujúcich, ktorí mali záujem o kultúru. 

 Na záver treba dodať, že celý festival veľmi dobre dopadol podľa priebežného plánu. Dúfajme, 

že tento festival nebude prvý a posledný krát organizovaný, ale o rok sa bude znovu konať v inom 

meste pravdepodobne v meste Zvolen. Budeme sa tešiť ak podarí prilákať ďalších ľudí na prehliadku 

programov zaujímavého festivalu.  

Text: A. Hefty  Foto: A. Kováč 
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SVET OČAMI 
NEPOČUJÚCICH DETÍ

 Počas 4-dňového programu Putovného 

festivalu slovenského posunkového jazyka (20. 

septembra do 23.septembra) bola v sobotu pre 

deti určená aktivita s názvom “Svet očami 

nepočujúcich detí”, organizovaná Spolkom 

nepočujúcich pedagógov. V Štúdiu Kaplnka na 

Ventúrskej ulici v Bratislave lektorky Denisa 

Gálová a Veronika Vojtechovská pripravili pre 

všetky deti, počujúce i nepočujúce, množstvo 

zážitkových hier. Mali možnosť spoznávať prstovú 

abecedu, predstaviť svoje meno prostredníctvom 

nej, či naučiť sa jednotlivé posunky. Zároveň si s 

lektorkami vyskúšali, aké ťažké je odzeranie z pier, 

ako nepočujúci vnímajú hudbu cez rytmus a pod. 

Vytvorili aj farebné hovoriace ruky ako symbol 

komunity nepočujúcich. Na konci ich čakali krásne odmeny.  

 Toto detské podujatie sa realizovalo aj s finančnou podporou z Grantového programu hlavného 

mesta SR Bratislavy, za čo veľmi pekne ďakujeme.  

Text: V. Vojtechovská Foto: Z. Duray
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 Po úspešnom divadelnom predstavení „Ticho“ v divadle LAB pod taktovkou Michala Heftyho z 

„Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich“ nás znovu oslovili koordinátorka projektu Petra 

Frankovská a manažérka projektu Jana Strížová a ponúkli nám spoluprácu v podobe ďalšieho 

divadelného predstavenia formou divadelného tlmočenia, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 

2019 v divadle LAB v štúdiu Kaplnka v rámci festivalu „Putovný festival slovenského posunkového 

jazyka“.  

Na ďalšiu spoluprácu sme sa veľmi tešili a vybrali sme tlmočníkov slovenského posunkového jazyka. 

Prednosť mali traja tlmočníci, nakoľko sme mali s nimi dobré skúsenosti s predošlých predstavení. 

Príprava na predstavenie začala už v polovici júna a cvičili sme až do premiéry, čiže príprava bola 

naozaj veľmi časovo náročná a vyčerpávajúca. Niektoré pasáže boli skutočne náročné kvôli 

metaforám a niektoré texty boli veľmi intímne, na čo tlmočníci neboli tak zvyknutí s porovnaním s 

hercami. 😊  

Predstavenie „Nože v sliepkach“ sa realizovalo formou statického tieňového tlmočenia. Tento typ 

tlmočenia sme vybrali z dôvodu troch hercov, ktorým sme priradili troch tlmočníkov a navyše pre 

divákov, z priestorových dôvodov (hlavne nepočujúcich divákov), aby mali dobrý prehľad kto je 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „NOŽE V SLIEPKACH“ 

DIVADELNÉ TLMOČENIE  
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herec a kto tlmočník. Tieňoví tlmočníci tohto predstavenia boli: Barbara Randušková, Stanislav 

Morávek a Maroš Sovák.  

V septembri pri prvom stretnutí tlmočníkov s študentami-hercami bola vynikajúca atmosféra. 

Nasledujúce dni sme pripravili workshop „Zoznámte sa s komunitou Nepočujúcich“ pre hercov, 

dramaturgičku a režisérku predstavenia, kde som prednášal o komunite nepočujúcich, kultúre 

Nepočujúcich a bola aj krátka ukážka základov slovenského posunkového jazyka. Herci sa dobre 

naučili základy slovenského posunkového jazyka a pred začatím divadelného predstavenia vyjadrili 

svoje meno, menný posunok a rolu v predstavení v slovenskom posunkovom jazyku. Diváci boli 

nadšení, že herci sa toto pekne naučili.  

Po predstavení sa konala diskusia, kde sa mohli diváci spýtať rôzne otázky na hercov, režiséra a 

koordinátora. Osobne ma to veľmi potešilo, že nepočujúci a počujúci diváci mali z predstavenia 

pekný zážitok, viacerí poznamenali, že by to mohlo byť aj častejšie. 

Divadelné predstavenie s tlmočníkmi posunkového jazyka sa finančne realizovalo vďaka projektu 

pod VŠMU prostredníctvom dotácie Nadácie Pontis – Slovak Telekom. 

Poďakovanie patrí organizátorke Petre Frankovskej a Jane Strížovej za ochotnú spoluprácu, Barbare 

Randuškovej za tlmočenie do posunkového jazyka pri workshope, Ľudmile Baťovej za supervíziu pri 

príprave tlmočenia a tlmočníkom posunkového jazyka za výkon tlmočenia na predstavení. Dúfame, 

že sa v tlmočení jednotlivých predstavení bude môcť naďalej pokračovať v tomto roku 2019 aj v 

roku 2020. 

 Text a foto: M. Hefty 



 Na VŠMU sa už stalo dobrým zvykom, že sa okrem tradičného vyučovania 
uskutočňujú i rôzne zaujímavé projekty. Jedným z nich bolo v minulom akademickom 
roku predstavenia Ticho, ktoré bolo simultánne tlmočené do posunkového jazyka. V 
septembri na túto iniciatívu nadviazali ďalší študenti vďaka magisterskému projektu 
Jany Strížovej. Tá si na spoluprácu prizvala tvorcov inscenácie Nože v sliepkach. Na 
prípravu, priebeh predstavenia, dojmy a získané skúsenosti som sa pýtala Barbory 
Nitschovej (BN), dramaturgičky Daniely Brezániovej (DV) a hercov Fanni Hostomskej 
(FH) a Filipa Šebestu (FŠ).   

Ako vôbec vznikol nápad urobiť predstavenie so simultánnym tlmočením? 

BN: Ten nápad neprišiel od nás. Piatačka Janka Strížová mala taký magisterský projekt, ktorý sa 
zameriava na integráciu znevýhodnených skupín divákov. Spolupráca s nepočujúcimi začala už 
minulý rok. Ďalej sa pripravujú aj predstavenia v Labe pre fyzicky postihnutých a imobilných. Janka 
nás oslovila ešte koncom minulého akademického roka, či by sme mali záujem ísť do toho a či budú 
herci ochotní zniesť, že sa im celý čas niekto motá za zadkom. Súhlasili sme a tak sme im poslali 
text a nahrávku. Tlmočníci na tom robili tri mesiace pred tým, než sme sa reálne stretli na javisku. 
Náš text bol pre nich celkom výzvou, keďže je veľmi metaforický. Nepočujúci sa vyjadrujú veľmi 
priamo a vecne, bez metafor. Takže tlmočníci posunkovali priamo podtexty.  

Ako vznikla myšlienka tlmočenia priamo na javisku s akciou tlmočníkov? 

BN: V podstate hneď na prvej skúške sme sa zhodli, že najvhodnejším spôsobom bude práve 
tieňové tlmočenie.  

FŠ: Je to vlastne najzaujímavejší spôsob aj pre nepočujúcich, keďže majú tlmočníka priamo pri 
hercovi. Nemusia tak odbiehať zrakom a rozptyľovať svoju pozornosť. Predstavenie dokonca vyšlo 
na Medzinárodný deň nepočujúcich (21.9.). Oni mali pri tej príležitosti celý festival, v rámci ktorého 
prebehlo aj naše vystúpenie. 

A prečo sa rozhodli osloviť práve vás s textom, ktorý je taký metaforický? 

BN: Tak to vôbec netuším. Ale u nás sú len traja ľudia na umelecké tlmočenie. Táto forma si 
vyžaduje, aby tlmočník bol ochotný a schopný suverénne sa pohybovať na javisku a hrať. A keďže v 
našej hre sú na javisku vždy len tri postavy, tak to presne sedí na počet tlmočníkov. Predpokladám, 
že to bol dôvod, prečo si vybrali práve nás.  

Ako dlho ste s tlmočníkmi skúšali pred 
samotným predstavením? Vysvetlili ste 
im koncepciu alebo ste čakali, ako to oni 
sami pochopia a spracujú? 

BN: Viac-menej to bolo na nich, s tým, že 
sme sa stretli celkovo trikrát. Mali sme aj 
workshop, kde nám vysvetlili základy 
posunkovania. Až na samotných skúškach 
sme potom dolaďovali detaily v ich pohybe a 
prejave na javisku. Napriek tomu, že sme sa 
predtým o tom nerozprávali, mala som pocit, 
že to celkom pochopili a že informácia, ktorá 
vychádzala z ich strany, nebola veľmi odlišná 
od našej. Iba oni to hrali oveľa priamejšie. 

NOŽE PRE NEPOČUJÚCICH
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To, s čím my sa hráme ako s metaforou, oni musia vyjadriť hneď „na prvú“. U nich metafory 
jednoducho neexistujú. 

A nebúralo vám to potom celkovú koncepciu? Na predstavení totiž neboli len nepočujúci... 

BN: Nemyslím si. Pretože keď napríklad mlynár hovorí žene o tom, že oráč je „žrebec“ a tlmočník 
pri tom používa výrazne sexuálne gesto, tak divák je i bez toho už na 99,9% presvedčený o 
význame toho slova. Je mu jasné, že keď zo stajne počuť vŕzgať stoličku, tak si tam oráč 
pravdepodobne nečistí len čižmy. Takže podľa mňa až tak nepredbiehali. 

A nezavadzali vám tlmočníci na javisku? Nebránili hercom v pohybe? 

BN: Popravde, väčšinou tam ti tlmočníci vôbec nezavadzali. Pokiaľ teda nešlo o erotické scény. 
Vtedy tam pôsobili ako dvaja voyeri. Bolo to trochu úchylné. (smiech) 

FŠ: Oni to mali napozerané veľmi detailné. Javiskový pohyb potom riešili až priamo s nami, ale na 
skúšku prišli fakt dobre pripravení. Mne osobne nezavadzal nikto, presne vedeli, čo urobím a kam 
sa majú postaviť.  

FH: Nezavadzali, ale neustále som ich periférne vnímala. Musela som si dávať pozor, kedy čo 
poviem, pretože treba čakať na tlmočníka, než dokončí predošlú repliku. A i vo chvíľach čakania 
treba neustále hrať. Takže ja si myslím, že pre počujúcich je lepšie, keď prídu ešte raz na bežné 
predstavenie. Lebo takto je to trošku spomalené, nemá to potrebné tempo. 

A vám ako hercom nevadilo, že chcete na seba rýchlo zareagovať, ale nemôžete kvôli 
posunkovania? 

FH: Bola to dobrá skúsenosť, lebo sme museli byť trpezliví, vydržať v emócii bez toho, aby to bolo 
umelé a nasilu. Je to veľmi ťažké z ničoho nič sa takto štartovať a vypínať. Bolo to náročné, ale nie 
nepríjemné. Na skúškach sme si vyriešili každú scénu, aby pohyby na scéne boli plynulé, aby sme 
si nezavadzali a aby som ich vnímala čo najmenej. Boli skutočne ako naše tiene.  

Je tieňové tlmočenie divadla bežné, či ide skôr o výnimočný projekt?  

DB: No, ono je to úplne bežné v zahraničí. Na brnianskej JAMU je dokonca Katedra výchovnej 
dramatiky pre nepočujúcich. Ale u nás išlo len o šieste tlmočené predstavenie vôbec. A väčšinou sa 
tlmočil skôr balet s hovorenými pasážami, než činohra. 

Myslíte, že na našej škole existujú tendencie uberať sa týmto integrujúcim smerom? 

FH: Ja si myslím, že by to bolo určite super. Tí diváci boli takí vďační! Zvyčajne na diskusiách po 
predstavení všetci čušia a pozerajú na hodinky, kedy už bude koniec. Ale oni hneď kládli kopu 
otázok a boli veľmi šťastní, lebo toto nezažijú každý deň. 

BN: Dokonca teraz vznikla iniciatíva, aby sa to hralo ešte dvakrát v rôznych mestách, tak uvidíme. 

Myslíte, že je možné, aby sa viacero predstavení, napríklad aj našich školských, takýmto 
spôsobom pretlmočilo? 

BN: No, my sme študenti, pre nás sú to hlavne skúsenosti. Ale oni sú zamestnaní, ako profesionálni 
umeleckí tlmočníci. Je to ich práca, ich čas a ich financie. Takže momentálne sa takéto iniciatívy 
riešia prevažne cez granty a projekty. Problémom sú teda – ako vždy – peniaze. Ak sa podarí, 
budúci semester by sme chceli spáchať spoločný projekt v rámci mojej novej inscenácie. Ale všetko 
závisí od toho, či nám schvália projekt na 4000 eur. Ale každopádne, bolo by super, keby sa takáto 
spolupráca uskutočňovala častejšie. 

 Zdroj: Reflektor  Foto: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
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 Spojená škola internátna na Hrdličkovej ulici v Bratislave sa 14. septembra 2019 stala 

dejiskom krásneho podujatia pre deti. Bol to 5. Prešporkovský Medzinárodný deň 

nepočujúcich, ktorý organizoval Spolok nepočujúcich pedagógov SNEPEDA. Niesol tému Oči, 

ktoré nevidia, uši, ktoré nepočujú. Cieľom bolo nepočujúcim i počujúcim poukázať na svet ľudí, 

ktorí žijú v tichu a v tme. Sú často izolovaní od sveta. Deti nemajú žiadnu predstavu, ako sa im 

žije, ako sa hrajú, ako spoznávajú okolitý svet. A práve preto im to chceli ukázať.   

 Na tohtoročnú akciu nás prišlo v rekordnom počte, a aby nikto neprišiel neskoro, dali sme 

predtým výzvu. Kto prvý príde, ten má väčšiu možnosť pri výbere knihy. Pre nás je vždy 

kniha základom pri rozvoji čítania s porozumením, kladného vzťahu k čítaniu. 

 Najprv krátkou prezentáciou sme priblížili svet hluchoslepých. Kto sú, do akej školy chodia, 

ako komunikujú, aké pomôcky a hračky používajú.  

5. PREŠPORKOVSKÝ MEDZINÁRODNÝ DEŇ 

NEPOČUJÚCICH
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 Prostredníctvom senzorických hračiek a zážitkových hier lektori ukázali ako sa 

môže človek s hluchoslepotou rozvíjať. Výbornou ukážkou bolo aj premietanie filmu o 

h l u c h o s l e p e j 

Helen Kellerovej, 

a k o s a s t a l a 

sp i sova te ľkou . 

Okrem toho deti 

m o h l i s 

p l a s t e l í n o u 

modelovať aj so 

z a t v o r e n ý m i 

očami a vytvárať 

umelecké diela.  

Po splnení úloh v 

stanovištiach každé dieťa dostalo krásne darčeky. Nechýbala ani sladká odmena pre všetkých, 

veľká torta. 
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 Po nej nasledovala tombola s 

krásnymi a hodnotnými cenami. Akcia 

krásne dopadla a tešíme sa znovu o rok.  

 Týmto sa chceme veľmi pekne 

p oďa kova ť z a f i n a n čn ú p o d p o r u 

Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii 

Pontis, Magistrátu hlavného mesta 

Bratislavy a spoločnosti Novartis. Ďalej 

veľké poďakovanie všetkým sponzorom, bez nich by deti nemohli dostať darčeky a ani krásne ceny 

z tomboly. Ďakujeme aj tlmočníčke Lucie Kotulovej. Ďakujeme aj dobrovoľníkom pri organizovaní 

tohto podujatia. Sú nimi Roman Vojtechovský, Denisa Gálová, Ivica Duray Tichá, Zoltán 

Duray, Linda Svoradová, Karin Freudenschussová, Zuzana Švantnerová, Katarína 

Zúdorová, Darina Paličková, Ivana Burford, Erika Barancová a Erika Bűrgőndiová a Jana 

Antušeková.  

 Text: V. Vojtechovská Foto: Z. Duray
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 Informácie o komunite nepočujúcich zo Slovenska a sveta môžete čerpať aj na facebookovej 

stránke: Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku, kde takmer každý deň vkladáme 

krátke správy s odkazom na videonahrávku Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku z 

predchádzajúceho dňa. Môžete sledovať naše správy na danej facebookovej stránke, ktoré vám 

môžu pomôcť zvýšiť prehľad o komunite nepočujúcich. 

 Správy o komunite nepočujúcich zo Slovenska a sveta pre vás pripravujú dve šikovné 

nepočujúce editorky Veronika Vojtechovská a Katarína Zúdorová. Prvá z nich edituje správy 

od októbra minulého roka a druhá od februára tohto roku.  

 Navyše neuveriteľné, ako roky rýchlo ubiehajú. Prvé Správy RTVS v slovenskom posunkovom 

jazyku sa začali vysielať 1. októbra 2013, čiže od 1. októbra tohto roku nepočujúce moderátorky a 

moderátor odmoderujú už siedmy rok 😊 . Príjemné sledovanie správ. 

 Text: R. Vojtechovský Zdroj: rtvs.sk 

CHCETE MAŤ VIAC INFORMÁCIÍ O KOMUNITE 
NEPOČUJÚCICH ZO SLOVENSKA A SVETA?



Mám veľkú radosť, že ponuku na rozhovor prijal európsky poslanec Ádam Kósa z 

Maďarska. Už trikrát si bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu, srdečne Ti 

gratulujem :) V tejto súvislosti Ti chceme položiť zopár otázok. 

Zastávaš už tretie funkčne obdobie, ako vidíš predchádzajúce roky strávene v EP?  

Tých 10 rokov ubehlo rýchlo... Mal som veľké nádeje, keď som sa v roku 2009 dostal do 

Európskeho parlamentu, a ak sa obzriem späť, nemôžem byť nespokojný so svojimi 

najdôležitejšími cieľmi. Mojím cieľom bolo, aby všetky členské štáty ratifikovali Dohovor OSN o 

právach osôb so zdravotným postihnutím a aj samotná EÚ. To sa podarilo. Bolo pre mňa 

dôležité, aby vznikli právne predpisy na úrovni EÚ, ktoré zaväzujú členské štáty  konať v oblasti 

rovnocennej dostupnosti. To sa podarilo. V mnohých právnych predpisoch - doprava, ľudské 

práva, kultúra, šport atď. - moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli prevzaté a vyskytla sa 

dôležitá otázka zamestnania, kde, ak nie v dostatočnej miere, ale vidno smer k zlepšeniu. 

Zostáva však ešte veľa práce, ktorá nie je splnená, pretože kolesá EÚ pomaly brúsia… 

Čo sa Ti podarilo dosiahnuť alebo, naopak v čom cítiš nedostatok? 

Viď hore. Čo je veľkým nedostatkom je málo zainteresovaných, čiže poslancov žijúcich so 

zdravotným postihnutím. V období 2014-2019 tu ešte bola druhá nepočujúca poslankyňa EP, ale 

žiaľ nedali jej možnosť opäť kandidovať, takže znovu sám zastupujem nepočujúcich.

ROZHOVOR S POSLANCOM EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

ÁDAMOM KÓSOM



Čo plánuješ, alebo čo by si rad dosiahol v 
najbližších piatich rokoch?  
Bol by som rád, keby sa dosiahol ďalší pokrok v 
oblasti sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. 
Veľmi ma zaujíma umelá inteligencia, robotika, 
osud posunkových jazykov a vývin vzťahov medzi 
nepočujúcou komunitou a spoločnosťou. Je tiež 
dôležité vedieť, že som nikdy nebol obmedzený 
tým, že som nepočujúci, pracujem a pracoval 
som v mnohých oblastiach, ktoré nemajú nič 
spoločné s hluchotou. Práve aj preto aby videli, 
že môžem zastupovať všetkých občanov EÚ. 

V čom je výhoda to že si nepočujúci, člen 
k o m u n i t y n e p o ču j ú c i c h a z á r o v eň 
poslancom v EP? Ako sa tieto úlohy 
prepájajú?  
Ja to vidím tak, že ako poslanca EP ma berú 
vážne. Základná myšlienka ”nič o nás bez nás” v 
praxi veľmi funguje! Len málo ľuďom sa poskytne 
možnosť, aby mohol svojich rovesníkov a členov 
komunity zastupovať – a zároveň je to aj veľká 
zodpovednosť. 

Na záver čo by si odkázal všetkým členom 

komunity nepočujúcich? 😊  

Hore hlavu! Buďte hrdý na seba a na ostatných – 

v jednote je sila! 😊   

Rozhovor pripravila: A. Hefty   

Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/ 
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 Septembrové aktivity sú azda najväčšími aktivitami komunity nepočujúcich osôb na Slovensku 

a vo svete. Oslavujú sa od roku 1958, avšak na Slovensku sa intenzívne každoročne oslavovalo až 

od roku 1978. Oslavoval sa Medzinárodný deň nepočujúcich. V posledných rokoch sa pridal výraz 

Medzinárodný týždeň nepočujúcich podľa poslednej septembrovej nedele. Konkrétne, táto 

udalosť sa začala oslavovať v roku 2009.  

 Pred rokom sa po prvýkrát pridal sviatok Medzinárodný deň posunkových jazykov, ktorý sa 

oslavuje každoročne dňa 23. septembra. Tento sviatok schválila a uznala Organizácia spojených 

národov (OSN) v decembri 2017. 

 Svetová federácia nepočujúcich si v roku 2008 vyjednala, aby sa názov Medzinárodného dňa 

nepočujúcich zmenili na názov Medzinárodný týždeň nepočujúcich s účinnosťou od roku 

2009. Údaje nám Svetová federácia nepočujúcich nám pred desiatimi rokmi zaslala informáciu, 

lenže nám to asi ušlo. Za cennú pripomienku vďačíme českému kolegovi Martinovi Novákovi, 

riaditeľovi Českej únie nepočujúcich.

Text: R. Vojtechovský  Foto: Archív Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich 

UŽ NEOSLAVUJEME MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
NEPOČUJÚCICH,  

ALE MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ NEPOČUJÚCICH



 Po prvom stretnutí v Banskej Bystrici, kde sme mali školenie ohľadom systému fungovania On-

line tlmočenia,  sme si spoločne s Nadačným fondom Pontis dohodli ďalšie stretnutie a našli sme si 

spoločný termín stretnutia a padlo to na jeseň a to 04.- 06.10.2019 rovnako v Banskej Bystrici.  V 

piatok sme zavčas rána prišli skoro všetci a ubytovali sme sa v blízkosti modernej autobusovej 

stanici Terminal bus vlak shopping v Hoteli LUX. Prišli sme do spoločenskej miestnosti, kde nás 

čakala manažérka Pontisu a ostatní garanti. K nám pribudli samozrejme aj zabezpečení tlmočníci do 

slovenského posunkového jazyka a to Evka Šoltysová a Peter Marček. Na úvod sa nám organizátorky 

manažérka Evka a Dominika z Pontisu predstavili a povedali nám, aký program nás celý víkend čaká. 

My garanti a tlmočníci sme boli zvedaví a očakávali sme nové zaujímavosti. Na prvej úvodnej 

prednáške sa nám predstavila právnička Evka Braxatorisová a na svojej prednáške prezentovala  

veľmi zaujímavú tému a to „právnické minimum“. Táto téma bola veľmi užitočná nielen pre nás, ale 

hlavne pre tlmočníkov. Dozvedeli sme pravidla tykajúce sa tlmočníkov v oblasti právneho predpisu, 

ale aj pre pravidlá pre Nepočujúcich klientov. Po skončení  prednášky sme sa ponáhľali na večeru, 

pretože sme boli veľmi hladní ako vlci 😊  Po večeri nás opäť čakala prednáška – „Transformácia on-

line tlmočenia“, potom bolo zhrnutie za okrúhlym stolom aj s milou návštevou Janky Žitnanskej. 

Okrúhlym stolom nás previedla Mária Košútová a Darina Tarcsiová. Tato prednáška sa pretiahla až 

do neskorých večerných hodín, s plnou hlavou nových informácií sme padli rovno do postele. Na 

druhý deň sme mali výborné raňajky. Po jedle sme si chvíľu podebatovali na tému právnického 

minima, čo sme mali na úvodnej 

p r e d n á š k e . P o t o m s m e m a l i  

teambui lding a potom sa nám 

predstavila Dobrá linka (Ipčko), 

ktorou nás predviedol psychológ 

Marek Madro. Medzi prednáškami 

sme mali možnosť krátkej prestávky 

na čaj, či kávu a k tomu sladké 

pečivo. Pokračovali sme prednáškou, 

kde nám p. Madro vysvet ľoval 

fungovanie Dobrej linky. Potom 

nas l edova la ďa lš i a zau j ímavá 

prednáška a to „Vzdelávanie – syntax 

Slovenského posunkového jazyka v 

praxi“, ktorú viedol p. Roman 
Vojtechovský. Mal pre nás pripravené 

zaujímavé cvičenie a to vymýšľať vety 

v posunkovom jazyku. Potom sme 

zašli na výborný obed a s plným 

2.KOLO STRETNUTIA ODBORNÝCH GARANTOV V 
PROGRAME ON-LINE TLMOČNÍK
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bruchom sme prišli na ďalšie cvičenie, kde nás už čakal p. Madro a mal pripravené balintovské 

skupiny riešenia kazuistik a boli sme rozdelení na dve skupiny – skupina tlmočníkov a skupina 

odborných garantov. Po kazuistikách nasledovala prestávka na kávu a občerstvenie. Po prestávke 

bolo pripravené cvičenie na špecifické posunky, ktoré som viedol ja. Mojou úlohou bolo vysvetliť 

špecifické posunky tlmočníkom, ale aj garantom, ako sa rozlišujú špecifické posunky v bežnej praxi 

u Nepočujúcich. Mnohí sa dozvedeli zaujímavé poznatky o špecifických posunkoch. Potom sme mali 

otvorenú diskusiu zameranú na špecifické posunky. Po nej sme mali zase dobrú večeru a po večeri 

sme pokračovali cvičeniami a to balintovské skupiny a hrali sme hru „telepatia“, ide o prenos 

informácii z jednej osoby na druhú osobu na väčšiu vzdialenosť bez účasti, myšlienok a citov do 

diaľky. Po skončení hry sme mali osobné voľno, oddýchli sme si trošku, podebatovali sme si, zasmiali 

sme sa na vtipoch a s dobrou náladou sme šli spať. Posledný deň v nedeľu sme po raňajkách mali 

záverečnú skupinovú supervíziu, ktorú zorganizoval Marek Madro. Mali sme možnosť ohodnotiť 

výsledky celého víkendového stretnutia, vo výsledku všetko pozitívne ohlasy 😊  Týmto sa ukončilo 

víkendové stretnutie, rozlúčili sme sa navzájom všetci a odchádzali sme každý svojou cestou domov 

autom, autobusom, či vlakom. S hlavou plnou informácii sme si celou cestou spomínali na príjemné 

strávený víkend a šťastlivo dorazili domov 😊  Veľka vďaka patrí celému tímu za snahu a spoluprácu, 

ale aj s tlmočníkom SPJ za tlmočenie počas dvoch dni, ktoré boli užitočne aj pre nás nepočujúcich 

garantov.  Verím, že sa v nasledujúcom roku 2020 sa ešte opäť stretneme všetci dohromady. Ešte 

raz veľké ďakujeme 😊   

Text: T. Slezák Foto: Nadácia Pontis 
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STORYSIGN POMÁHA NEPOČUJÚCIM DEŤOM NAUČIŤ 
SA ČÍTAŤ

 Spoločnosť Huawei vytvorila v spolupráci s Európskou úniou nepočujúcich, Britskou 

asociáciou nepočujúcich a ďalšími organizáciami projekt StorySign. Bezplatná mobilná aplikácia má 

za cieľ pomôcť 32 miliónom nepočujúcich detí po celom svete naučiť sa čítať. StorySign prekladá 

text z vybraných kníh do posunkového jazyka. Projekt získal sedem cien na Medzinárodnom 

festivale kreativity vo francúzskom meste Cannes, z ktorých štyri boli zlaté.  

Zdroj: Správy v slovenskom posunkovom jazyku 
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PRVÁ ONLINE FILMOVÁ SÚŤAŽ NEPOČUJÚCICH V USA 

 Víťazom prvého ročníka Online filmovej súťaže nepočujúcich sa stal 15-minútový strašidelný 

film Moja babička je zvláštna - od režiséra Dannyho Murphyho. Druhé miesto získal snímok - 

Nepríčetný, tretiu cenu si odniesol film Tiché výkriky. Súťaž hodnotila štvorčlenná porota 

nepočujúcich z USA i Európy. Filmy s rôznou tematikou mohli posielať nepočujúci ľudia z celého 

sveta, podmienkou bolo použiť americký posunkový jazyk alebo medzinárodné posunkovanie. 

Organizátori chcú prehliadkou povzbudiť nepočujúcich filmárov, aby vytvárali nové filmy a hľadali 

nové talenty. Snímky sú voľne dostupné na webstránke deaflux.com. 

Zdroj: Správy v slovenskom posunkovom jazyku 



HUMOR NEPOČUJÚCICH “VIETE ČÍTAŤ?”

 Po pozorovaní nepočujúceho človeka na verejnosti sa počujúci muž rozhodol k nemu priblížiť 

a zistiť, či nepočujúci ľudia sú gramotní. Napísal: „Viete čítať?“ a ukázal poznámku tomu 

nepočujúcemu. Nepočujúci, zhnusený jeho aroganciou, odpovedal: „Nie. Viete písať?“  

Zdroj: DVD “Humor Nepočujúcich”
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