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Milý čitateľ, 

 v novembri 2019 sme si na Slovensku pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie. Tá bola jedným z 

veľkých zlomov v našich novodobých dejinách. Vďaka protestom sa podarilo nenásilne dosiahnuť zmenu 

režimu z totalitného na demokratický režim. Môžeme za to ďakovať všetkým ľuďom, ktorí počas 

novembrových dní stáli na námestiach a napriek strachu a zime demonštrovali za lepšiu budúcnosť. 

Posledných 30 rokov nám potom ukázalo, že zmena režimu nemusí znamenať okamžitú zmenu k 

lepšiemu. Spoločnosť sa vyvíja postupne, po malých krôčikoch. Demokracia vždy potrebuje našu neustálu 

opateru. Tak je to aj v komunite nepočujúcich. V roku 1995 vznikol zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej 

reči nepočujúcich osôb. Avšak doteraz nie je zákonom oficiálne uznaný posunkový jazyk. Zástupcovia 

nepočujúcich pedagógov občianskej organizácie Snepeda zdôrazňujú túto potrebu, aby sa mohol začať 

nielen používať v školách, ale ho aj vyučovať ako samostatný jazyk s gramatikou a štruktúrou. Týmto 

krokom by mala byť jeho kodifikácia. Ako povedal Michal Hefty, riaditeľ občianskeho združenia Myslím – 

centrum kultúry Nepočujúcich, návrh je pre komunitu Nepočujúcich, ktorá dlhé roky bojuje za uznanie 

slovenského posunkového jazyka ako rovnocenného jazykového systému, veľmi prínosný a významný. 

Vieme, že kodifikácia má veľký význam pre rozvíjanie, uchovanie a používanie slovenského posunkového 

jazyka. Vďaka tomu by sa podľa neho rozšírili možnosti vzdelávania tlmočníkov slovenského posunkového 

jazyka, či uplatnenia umeleckého alebo divadelného tlmočenia posunkového jazyka. Kodifikácia by tiež 

mohla pomôcť vo výskume posunkového jazyka. Práve poslanci parlamentu za Most-Híd navrhujú, aby sa 

posunkový jazyk kodifikoval, a tým by sa uznal za samostatný a plnohodnotný jazyk. Zmeny chcú 

dosiahnuť novelou zákona Národnej rady o posunkovej reči nepočujúcich osôb. Vďaka Nežnej revolúcii 

vieme, že ak sú ľudia schopní zjednotiť sa za jednu myšlienku a spoločné hodnoty a držia spolu, dokážu 

čokoľvek. Ak sa dokážeme spojiť, dosiahneme spoločne to, aby sme žili vďaka kodifikácii dôstojnejší život.    

   Katka 😊  

.editoriál.

Kati Mico Angi Tomi Eri



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         3

1 Foto: Reštaurácia Soepbar Sordo v Belgicku

4 Umelecké spracovanie prekladu hymny SR do slov. posunkového jazyka

7 19. Zimné deaflympijské hry v Taliansku

8 2. Európska konferencia nepočujúcich prekladateľov Biblie

9 Rozhovor s Julianou Bodisovou

12 70.výročia od založenia spojenej školy v Lučenci

15 Zoznámte sa cestovnou kanceláriou JASPEL

18 Reštaurácie a kaviarne, v ktorých pracujú nepočujúci

21 Nepočujúci herec Troy Kotsur hrá v seriáli Mandalorian zo sveta Star Wars

23 Humor Nepočujúcich “Zázračná hora”

.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  



UMELECKÉ SPRACOVANIE PREKLADU HYMNY SR DO 
SLOVENSKÉHO POSUNKOVÉHO JAZYKA - 

15.-18.11.2019, BRATISLAVA 

 Slovenská komora tlmočníkov posunkového  jazyka po takmer roku  pripravila vďaka finančnej 

podpore Nadácie Pontis a Ministerstva kultúry SR, ďalšie nadväzujúce už umelecké spracovanie 

hymny SR do slovenského posunkového jazyka. Kurz viedli opäť najskúsenejšie odborníčky v oblasti  

umeleckého tlmočenia - Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Mgr. Naďa Hynková Dingová, PhD., 

spoločne so supervízormi  PaedDr.Bc, Romanom Vojtechovským a MgA.Michalom Heftym, za účasti 

počujúcich i nepočujúcich, ktorí sa už zúčastnili predchádzajúceho školenia, alebo majú s 

umeleckým tlmočením skúsenosti. Zloženie pracovnej skupiny bolo vyvážené a pracovali sme na 

dve skupiny, zložené vždy s nepočujúcich a počujúcich.  

 Práca na príprave a spracovaní hymny SR si vyžadovala sústredenie, prípravu, hrubý preklad, 

znázornenie príbehu, rozdelené na 2 časti, presne tak, ako je hymna spracovaná hudobne, tiež 

pozostáva z dvoch častí. Nakoľko sme mali základy z predchádzajúceho školenia, a vďaka 

supervízorom a lektorkám, ktoré nás nasmerovali ako, akou cestou prekladu sa vybrať, poskytli nám 

neskutočne cenné rady a vďaka trpezlivej, obetavej práci do neskorých večerných, až nočných 

hodín, vďaka profesionalite všetkých účastníkov, sa nám podarilo spracovať návrh prvej časti 

prekladu hymny. Ale nasledovala tá ťažšia časť, aby supervízori skontrolovali súlad obsahu, hudby, 

kontextu celkovej hymny, a účastníci sa mohli vrhnúť na nácvik a skúšobné nahrávanie videa hymny 



s hudbou. Bolo veľmi náročné zapamätať si nielen posunky, aby nasledovali v správnom poradí, aby 

ladili s rytmom hymny, a to bola i úloha pre počujúcich, najmä cítiacich správny rytmus, aby 

usmernili nepočujúcich. Bolo treba pamätať na všetko, aby výsledný preklad bol hodnoverný, jasný, 

zrozumiteľný, aby bol zachovaný odkaz hymny. 



Na druhú časť nám zostalo veľmi málo času, ale vďaka nasadeniu, povzbudzovaniu od lektoriek, 

sme druhú časť zvládli spracovať v posledný deň školenia. Kontrola prekladu a ďalšia supervízia 

nasledovala samozrejme i pri druhej časti. 

Toto je však len začiatok, nakoľko je potrebné skontrolovať obe časti, upraviť tak, aby posunky boli 

jasné, zrozumiteľné, aby boli zosúladené v rámci obsahu a rytmusu hymny, a takto pripravené obe 

časti ešte musia prejsť posúdením medzi nepočujúcimi, až potom pripravíme nahrávanie oficiálneho 

základného videa.  

 Ešte máme pred sebou veľmi dlhú cestu, ale spoločne i vďaka pomoci spolupracujúcich 

organizácií: Snepeda, Myslím o.z., DeafStudia, SZN, zvládneme i túto najťažšiu časť. Boli by sme 

radi, keby hymna neskôr slúžila ako oficiálny preklad pre rôzne príležitosti (spoločenské, kultúrne, 

športové….) a nepočujúci i počujúci si preklad osvojili a používali ho. 

 Musím vysloviť veľmi veľké poďakovanie všetkým účastníkom, mnohí ani netušili, akú náročnú 

prácu sa podujali urobiť, taktiež sa musím poďakovať lektorkám, supervízorom, spolupracovníkom 

DeafStudia, ktorí obstarali nahrávky, a všetkým spolupracovníkom. 

Veríme, že výsledok bude pre nepočujúcich pekným darom do ich nádhernej kultúry. 

Text: E. Šoltysová  Foto: SKTPJ 
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19. ZIMNÉ DEAFLYMPIJSKÉ HRY V TALIANSKU
 V decembri tohto roku sa v talianskych strediskách Valtelline a Valchiavenna uskutočnil 19. 

ročník Zimnej deaflympiády. Odštartoval sa netradičným otváracím ceremoniálom priamo na 

námestí v centre mesta Sondrio. Zúčastnilo sa ho 34 krajín s viac ako tisíckami športovcov.  

Maskotom hier bol macko Vally. Športovcov sprevádzal v šiestich disciplínach - v alpskom lyžovaní, 

behu na lyžiach, snowboardingu, curlingu, ľadovom hokeji a prvýkrát aj v šachu. Na hrách 

nechýbala ani výprava z Deaflympijského výboru zo Slovenska. Našu krajinu reprezentovala trojica 

lyžiarov Martin Legutky, David Pristač a Tereza Pristačová. O cenný kov v alpskom lyžovaní bojovali 

v týchto disciplínach: super obrovský slalom, obrovský slalom a slalom. Pre Terezu Pristačovú to bol 

prvý štart na zimnej deaflympiáde v Taliansku.   

Výsledky našich lyžiarov: 

Super-G 

Tereza Pristačová - 6. miesto 

David Pristač - 10. miesto 

Martin Legutky - 24. miesto 

Obrovský slalom 

Tereza Pristačová - 7. miesto 

David Pristač - 7. miesto 

Martin Legutky - 13. miesto 

Slalom 

Tereza Pristačová - 6. miesto 

David Pristač - 7. miesto 

Martin Legutky - 12. miesto 

MEDAILOVÁ BILANCIA 

Najúspešnejšou krajinou 19. Zimných 
deaflympijských hier sa stalo Rusko. Získalo 48 medailí, z toho 17 zlatých. Na druhom mieste 
skončilo domáce Taliansko so ziskom 7 medailí, z toho 5 zlatých. 3. miesto obsadila Ukrajina s 
počtom 11 medailí, z toho 4 zlaté. Česká republika obsadila 4. miesto so 7 medailami, vrátane 
dvoch zlatých. Slovensko skončilo bez medailí. 

 Účastníci deaflympijských hier slovenských výpravcov boli: Martin Legutky ml., Martin 
Legutky, Peter Birka, Dušan Dědeček, Jozef Kuzma, Tereza Pristačová, David Pristač. 

Zdroj:  http://www.2019deaflympics.com/, Facebook Správy v slovenskom posunkovom jazyku   

Foto: A. Kováč
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 V termíne od 31. októbra do 3.novembra 2019 sa konal 2. ročník európskej konferencie 

nepočujúcich prekladateľov Biblie v hlavnom meste Estónska - Tallinn. Hlavnou biblickou témou 

konferencii bola “A slovo Pánovo rozšírilo sa po celej tej krajine.” Účastníci konferencie, teda 

pracovníci projektu “Biblia pre nepočujúcich” boli Barbora Janyová, Michal Hefty, Andrej Lacko a 

Katarína Vidová. 

 Cesta tam i naspäť prebehla v poriadku. Po príchode do Talinnu sme sa registrovali, a potom 

podľa programu sme sa zúčastňovali  rôznych prednášok a seminárov. Tlmočenie bolo zabezpečené 

z medzinárodného posunkovania do angličtiny, a následne do slovenčiny. V rámci programu zazneli 

témy ako prekladanie náročných tém (hyperbola, metafora, eufemizmus), či samotné prekladanie 

biblických textov do národného posunkového jazyka. Niektoré prednášky boli venované aj know-

how zostavovaniu pracovnej skupiny, a boli namierené skôr pre začínajúcich prekladateľov. Keďže 

náš projekt na Slovensku je rozbehnutý už niekoľko rokov, týchto prednášok sme sa nezúčastnili. 

Zopár voľných chvíľ sme využili na návštevu krásnych historických miest v centre mesta.  

 Celkovo sme získali nové informácie, 

obohatili sa skúsenosťami druhých, 

a tešíme sa na ďalšie stretnutia pri 

preklade. 

Ďalšia konferencia sa bude konať za 

dva roky na Faerských ostrovoch.  

 Text a foto: M. Hefty a A. Lacko 

2. EURÓPSKA KONFERENCIA NEPOČUJÚCICH 
PREKLADATEĽOV BIBLIE



Ahoj Juliana, v prvom rade by som Ťa chcel požiadať o krátke predstavenie  pre našich 

čitateľov Myslimoviniek. Niečo nám o sebe v krátkosti povedz. 😊  

Rada a bez problémov sa v krátkosti predstavím. Volám sa Juliana Bodisová. Pochádzam z 

východného Slovenska. S manželom už 18 rokov bývame v Dunajskej Strede. Mám dve 

počujúce deti. 

Kedy si začala uvažovať  o založení pizzerie v Dunajskej Strede? Ako to tam vyzerá, a 

ako dlho už funguje? Manažuješ si všetko sama? Pomáha aj rodina, ale si od začiatku 

vybudovala pizzeriu sama a je tomu tak až doteraz? Aký je Tvoj príbeh. 

Pizzeria fungovala už dlhšiu dobu vďaka mojej svokre, ktorá sa o ňu starala. Podávala sa tam 

klasicky pizza a robil sa aj rozvoz. Ja som bola dlhodobo nezamestnaná a dlhšiu dobu som 

sledovala svokru, že má toho naozaj vyše hlavy. Ponúkla som jej teda výpomoc v kuchyni, ale aj 

so samotným rozvozom pizze a podobne. Samozrejme zo začiatku sa na mňa dívala trošku s 

obavou ako to ako nepočujúca zvládnem. Pre seba som sa pousmiala a duchu som si povedala, 

že to proste zvládnem a skúsim šťastie a možno sa to podarí. Dohodli sme sa, že to skúsime zo 

začiatku na pár mesiacov a potom sa uvidí. Nakoniec súhlasila! Začiatky boli komplikované, 

nemohla som sa sústrediť na prácu, nepočula som zvonenie zvončeka, telefonovanie bol tiež 

problém, SMS správy sa používali minimálne. Po práci som vždy doma premýšľala čo s tým... 

Jedného dňa som šla do inej pizzerie, objednať si pizzu so sebou a všimla som si, že mali 

zavedený taký systém, že bola napr. suma, koľko stojí daná pizza napísanú na krabici. To je ono! 

Toto som teda zaviedla aj v našej pizzerií a od vtedy nebol nejaký výrazný problém. Takže sme 

ROZHOVOR S JULIANOU BODISOVOU



to zvládli a zákazníci si postupne stále 

viac objednávali a časom už v Dunajskej 

Strede vedia, že som nepočujúca a nie je 

s tým žiadny problém. Samozrejme, 

naďalej mi pomáha aj svokra, sem tam 

pomôže aj manželova sestra, ale to skôr 

v nevyhnutnej situácií, keď vieme, že 

toho bude veľa. Časom bolo potreba viac 

ľudí a tak sme zamestnali brigádničku, 

mali sme nejaké menšie nedorozumenie, 

ale to sa vyriešilo a bolo všetko v 

pohode. Nemanažujem sama, pomáha mi 

svokra aj kolegyňa. Napr. keď sa stane 

nejaké nedorozumenie so zákazníkom, 

tak zavolám na pomoc kolegyňu, ale to 

naozaj málokedy, nie je potreba. Ja 

účtujem za kasou, prípadne mení ceny, 

rôzne veci 😊  Fungujeme takto už 5 

rokov a všetko ide tak ako ma doteraz 😊  

Koľko zamestnancov zamestnávaš? V 

práci si úplne sama, alebo sa niekedy 

obrátiš aj na tlmočníka posunkového 

jazyka, alebo na nejakú inú osobu, 

ktorá by Ti pomohla pri komunikácií s 

počujúcimi zákazníkmi?  Nerobí Ti 

problém, keď robíš sama a v pohode 

t o z v l á d a š ? M á m n a m y s l i 

k o m u n i k á c i u s p o č u j ú c i m i 

zákazníkmi? 

V našej pizzerií máme 2-3 zamestnancov 

a občas je potreba ešte ďalších brigádnikov. V práci sme skrátka vždy minimálne dvaja. Jeden 

vybavuje telefonické objednávky a ja robím rozvoz pizze, pomáham v kuchyni, napr. chystám 

suroviny na rôzne pizze a pečiem. Online tlmočenie moc nevyužívam, ale v prípade núdze sa na 

nich rada obrátim. Ale teraz si spomínam, stala sa mi jedna situácia, že som mala zlú dodaciu 

adresu a volala som cez tlmočníka a vyriešilo sa to. Niekedy je pre mňa problém, napr. keď mam 

robiť rozvoz večer, alebo je silný dážď a nevidím dobre na číslo domu. Prípadne v zime, keď je 

auto zamrznuté, treba rýchlo konať, aby čerstvá a horúca pizza bola čím skôr u zákazníka. Takže 

áno, spravidla zvládam všetko toto sama už piaty rok a som na to už zvyknutá. So zákazníkmi 

sa dá komunikovať aj použitím gest, nikdy to nie je nič tak zložité čo by sa nedalo prekonať a 

nejako si pomôcť. 



Chodia k vám na pizzu aj nepočujúci ľudia, alebo si objednávajú aj cez on-line služby? 

Čo okrem pizze máte v ponuke? Ak nám to teda prezradíš. 😊  

Chodia k nám počujúci zákazníci tých väčšinou obsluhuje moja kolegyňa a nepočujúci chodia 
tiež, ale píšu mi pred tým, či som v práci, alebo či mám voľno. Keď robím ja, tak ich samozrejme 
obsluhujem ja, v prípade, že v práci nie som, napíšem kolegyni a ona to vybaví aj dovezie, nie je 
s tým žiaden problém. Všetko na začiatku bolo náročne, ale som spokojná so svojou prácou a 
teraz to už funguje a veľa ma to naučilo. 

Ešte nám na seba prezraď, čo najradšej robíš vo svojom voľnom čase? Ako relaxuješ 

najradšej, keď nie si v práci?  

Vo voľnom čase chodím rada na prechádzku s mojím psíkom a milujem múzeá a putovanie po 

historických pamiatkach.   

Čo by si na záver odkázala naším čitateľom Myslimoviniek? 

Myslím si, že počujúci 

ľudia dôkazu veľa vecí, 

a prečo Nepočujúci 

nie? Aj my Nepočujúci 

sme šikovní, tak prečo 

to aspoň neskúsiť. 

Bola by som rada, aby 

s m e s i b o l i 

rovnocenní.   

Rozhovor pripravil:  

T. Slezák   

Foto:  

Archív J. Bodisovej 



 Konalo sa 28.11.2019 o 15.30 v Dome kultúry B.S. Timravy v Lučenci.  

Charakteristika školského internátu 
Náš školský internát je súčasťou základnej školy, zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie mimo 
vyučovania pre spravidla 50 detí od prípravného až deviaty ročník a ubytovanie pre spravidla 3-5 
detí vo veku od materskej školy až po deviaty ročník. Celkove máme v ŠI 3-6 výchovných skupín.  
Priemerný počet v jednotlivých výchovných skupinách je priemerne 8-12 detí.  
V našom školskom internáte (ďalej ŠI) poskytujeme:  
- Oddych a relaxáciu po ukončení školského vyučovania 
- Podmienky na kvalitnú prípravu detí na vyučovanie na nasledujúci deň 
- Podporu tvorivosti detí na ich sebarealizáciu v pestrej záujmovej činnosti 
- Vytvárame podmienky ku tvorbe priateľských vzťahov 
- V rehabilitačnej, reedukačnej a kompenzačnej činnosti vo vzťahu ku sluchovému postihnutiu a 
narušenej komunikačnej schopnosti (ďalej NKS) deti nadväzujeme na odbornú činnosť vykonávanú 
pedagógmi a odbornými zamestnancami.  
K dispozícii máme herne, spoločenskú miestnosť, žiacku čitáreň, počítačové učebne, kuchynku, 
LEGO herňu, interaktívne učebne, psychomotorickú herňu, telocvičňu, školské ihriská.  
Areál školy tvorí školský dvor a školské ihriská (na loptové hry a atletiku) a detské ihrisko. V 

internáte sa nachádza 10 spální. Pitný 
a stravovací režim detí je zabezpečený 
v školskej jedálni s vlastnou kuchyňou.  

Budova má novo zrekonštruovanú 
strechu a bezbariérovo upravený vstup, 
vrátane hygienického zariadenia na 
prízemí. V triedach a herniach sú 
vymenené podlahové krytiny, plastové 
okná v triedach a školský nábytok. 
Sociálne zariadenia pre internát a školu 
sú zrekonštruované. Inštalované boli 
nové vchodové dvere. Vo výchovnom 
p rocese j e dos ta tok moderne j 
audiovizuálnej techniky a výučbových 
počítačových programov.  
Cieľ školského internátu vychádza z 
uvedeného strategického cieľa, ktorý je 
spoločný pre všetky organizačné 
súčasti školy.  

Zo školských kroník 

Naša terajšia základná škola vznikla zo 
Štátneho ústavu pre hluchonemých v 
Lučenci, ktorý vznikol z ústavov pre 
hluchonemých v Jelšave a Komárne. 
Ústav pre hluchonemých a zrakovo 
postihnutých v Jelšave bol založený 
15.10.1901, pri príležitosti stého 
výročia založenia 1.uhorského ústavu 

70.VÝROČIA OD ZALOŽENIA SPOJENEJ ŠKOLY V 
LUČENCI
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pre hluchonemých vo Vacove. Ústav sa postupne vyvíjal a v šk.roku 1918-19 mal už 5.tried. V 
septembri 1919 bol premenovaný na slovenský ústav, trieda s vyučovacím jazykom maďarským sa 
presídlila do Komárna, kde sa stala základom novej školy.   

Po okupácii Komárna 17.7.1939 sa presídlil ústav do Lučenca, do budovy bývalého učiteľského 
ústavu na Komenského ulici. Presídlili sa chovanci a zariadenia z Jelšavy. Dňa 5.9.1945 bol 
znovuzriadený Štátny ústav pre hluchonemých v Lučenci.  

Dňa 11.januára 1946 bol ustanovený na Ústav pre hluchonemých v Lučenci za dočasného riaditeľa 
Ladislav Hanula. V tomto roku bola škole pridelená aj budova číslo 7 na Jókaiho ulici. V šk.roku 
1947/48 a 1948/49 bolo už šesť tried s počtom žiakov 50. V tomto roku prišli aj noví učitelia: J. 
Kenderessy, J. Bakaljar a V. Hanulová.  

Riaditelia školy od vzniku po súčasnosť 

11.január 1946 – Ústav pre hluchonemých v Lučenci – dočasný riaditeľ p. Ladislav Hanula 

1.7.1949 vznikla Národná škola pre rozumovo normálne, nahluchlé deti v Lučenci, prvým riaditeľom 
školy sa stal p. Gustáv Anderle.  

V školskom roku 1957/58 nastupuje na funkciu riaditeľa p. Július Kenderessy. Názov školy bol od 
septembra 1954 Osemročná stredná škola pre nahluchlých.  

Do funkcie riaditeľa školy po p. J.Kenderessym v roku 1963 nastupuje p. Július Šándor. Názov 
školy bol od septembra 1961 ZDŠI pre nedoslýchavých.  

1.2.1968 bol za riaditeľa školy vymenovaný p. Ondrej Matuška.  

1.9.1996 odchádza do dôchodku riaditeľ školy p. PaedDr. Ondrej Matuška, CSc.  V tomto období je 
názov školy ZŠI pre sluchovo postihnutých a spadá pod ňu MŠ pre sluchovo postihnuté deti i ZŠ pre 
žiakov s chybami reči. Na jeho miesto nastupuje pani Mgr. Ľuboslava Porubovičová.  

15.9.2018 ukončila činnosť na tejto škole pani riaditeľka PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. Na 
jej miesto nastúpila naša kolegyňa PhDr. Lenka Hricová, ktorá je vo funkcii riaditeľky aj v 
súčasnosti. V tomto roku sa názov školy zmenil na Spojená škola internátna.  

1949 – 1959 

1.7.1949 – Doterajšia škola 
sa premenúva na Národnú 
š k o l u p r e r o z u m o v o 
normálne, nahluchlé deti v 
L u č e n c i – o f i c i á l n y 
predchodca dnešnej školy. 
Bola to prvá škola pre 
nahluchlé deti na Slovensku. 
Prvým riaditeľom školy sa 
stal p. Gustáv Anderle.  Do 
konca šk.roku 1949/50 sa 
počet žiakov zvýšil na 57, 
ktorí boli zaškolení v 1.- 
5 . r o č n í k u . U č i t e l i a 
a b s o l v o v a l i t ý ž d e n n ý 
študijný pobyt v Prahe. Ako 
dar od pražských kolegov sa 
na inš ta lova lo 36 párov 
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načúvacích aparátov. V r. 1951 sa vyšetrilo 1200 žiakov z lučenských škôl a zorganizoval sa prvý 
šesťtýždňový logopedický kurz pre dyslalické deti.  

Záujmové krúžky, výchovno- vzdelávacia činnosť a oddychové aktivity: 

- Popoludňajšie činnosti sú zamerané na sebarealizáciu deti v rámci záujmových krúžkov, výchovno- 
vzdelávacej činnosti a oddychových činností 

- Každý mesiac sa nesie v znamení prípravy na konkrétnu akciu, na ktorej sa podieľajú všetky 
výchovné skupiny ŠI 

- Po prebratí detí z vyučovania sa konajú komunikatívne chvíľky, kde sa vychovávateľ dozvie čo sa 
dialo počas dňa a zistí náladu detí, vhodne ich motivuje na poobedňajšiu činnosť 

- Realizujeme pohybovú činnosť na školskom dvore a vychádzky do blízkeho okolia s cieľom 
spoznávania prírody a miestnych názvov častí regiónu ako aj mestských inštitúcií 

- Časť činnosti ŠI zameriavame na nenáročnú športovú činnosť a hru v jej rôznych podobách ako 
neoddeliteľnú súčasť života dieťaťa a detí mladšieho školského veku 

- Preferujeme čítanie vhodnej literatúry na podporu čítania s porozumením a rozvoj komunikačných 
kompetencií 

- Pozeranie, počúvanie a dramatizácia rozprávok s dôrazom na ľudové a národne rozprávky 

- Rozvíjame špecifické schopnosti a talent detí v bohatej záujmovej činnosti, s prihliadnutím na to, 
aby si dokázalo každé dieťa vybrať nejaký záujmový krúžok.  

Špeciálna materská škola internátna, Karola Supa 48 Lučenec 

Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej. Poskytuje poldennú, 
celodennú aj týždennú výchovu a vzdelávanie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti 
sluchovo postihnuté, deti s kochleárnym implantátom, poldennú výchovu a vzdelávanie pre deti s 
diagnózou autizmu. V materskej škole máme sedem tried. Vzdelávanie sa uskutočňuje podľa  
školského vzdelávacieho programu Šikovné jazýčky, ktorý je zameraný na rozvoj komunikačnej 
schopnosti stimulačnými rozvíjajúcimi programami – Tréningom fonematického uvedomovania podľa 
Eľkonina, Laheyovej modelom vývinu reči. Predmatematickú gramotnosť rozvíjame matematikou 
podľa Hejného. Stimulovaním motorických zručností rozvíjame vývinovú nezrelosť u všetkých 
zdravotne znevýhodnených detí. Každé dieťa s diagnózou autizmu má vypracovaný individuálny 
vzdelávací program, podľa edukačno – hodnotiaceho profilu dieťaťa s poruchou autistického spektra. 
Vzdelávací proces  prebieha aj v logopedických učebniach, učebni rytmicko-pohybovej výchovy, 
počítačovej miestnosti, telocvični, psychomotorickej miestnosti a miestnosti s interaktívnou tabuľou. 
Komunikačné kompetencie deti rozvíjame denne počas individuálnej logopedickej intervencie. 
Psychologickou diagnostikou a terapiou posúvame možnosti dieťaťa k zóne najbližšieho vývinu. V 
materskej škole pracuje tím odborníkov, ktorí s radosťou prispievajú k správnemu rozvoju a 
chápaniu detského sveta plného hier, zábavy, tvorivosti a radosti. Množstvom zážitkových aktivít 
rozvíjame u deti vzájomnú  spoluprácu, trpezlivosť, vedieme ich k zachovávaniu ľudových tradícií. 
Podporujeme u detí tvorivosť, myslenie, samostatnosť a odvahu. Učíme ich vážiť si svoju rodinu a 
veriť vo vlastné sily a schopnosti.  

Pedagogický kolektív učiteliek materskej školy vďaka dobrým medziľudským vzťahom navzájom 
úzko spolupracuje a vytvára pre pobyt detí v materskej škole príjemnú a pozitívnu atmosféru.  

Text: E. Vaňová a kolegovia Zdroj: zborník ZŠ LC 



Ako vznikla myšlienka založiť cestovnú kanceláriu JASPEL?  Čo je to za firmu? Pre koho je 

to cestovka určená?  

Vlastním firmu, avšak musím povedať, že dlhé obdobie som nemal čas sa podnikaniu venovať, ale 

postupne by som sa rád čoraz viac tomu venoval. Dlhé roky som rád cestoval aj organizoval rôzne 

výlety pre skupiny nepočujúcich. Potom prišiel útlm... Naozaj mi chýba cestovanie, aj mnohí 

nepočujúci sa ma pýtali či znovu nezorganizujem nejaký výlet. Preto som sa rozhodol v rámci mojej 

firmy, ktorej som dal obchodný názov JASPEL venovať sa podnikaniu v oblasti cestovného ruchu. 

Budem rád, ak nepočujúci budú vedieť o tejto firme zameranej na cestovanie. Neskôr mám plán 

rozšíriť služby a vytvoriť ďalšie portfotólium firmy napr.“Lala“ a služba sa bude venovať gastronómií 

atď.. Hlavnou myšlienkou firmy JASPEL je, že chce robiť cestovanie pre nepočujúcich aj pre 

počujúcich a klienti môžu cestovať a vychutnávať si služby so slovenským posunkovým jazykom. 

Ako dlho to funguje Tvoja ta cestovná kancelária?  

Je potrebné postupovať podľa zákona, nie je možné len tak zriadiť cestovnú kanceláriu bez 

dodržania potrebnej legislatívy, treba dodržať zákon. Práve 30.10.2018 som splnil potrebné 

podmienky a už môžem robiť činnosť spojenú s cestovaním. 

Aké zájazdy/dovolenky/destinácie cestovná kancelária  JASPEL ľudom ponúka? Máte aj 

nejaké špeciálne ponuky? Ak áno aké? Čo napríklad ponúkate najbližšie?  

Tento rok 2020 ešte viac rozbiehame naše aktivity ako minulý rok. Postupne sa naše služby 

zlepšujú. My nie sme ako iné cestovné kancelárie, ktoré majú svoj vlastný hrubý katalóg, v ktorom 

si môžete listovať a vyberať ponuky. Máme len zopár aktivít: 21. marca (jednodňový výlet) do 

Budapešti s prehliadkou vodného akvária aj s prehliadkou mesta. Potom bude svetový tábor pre 

deti a juniorov tu na Slovensku v termíne 1.-8.7.2020, ďalej dovolenka pri mori v Čiernej Hore (je 

možnosť vybrať si 3 typy dopravy: letecky, autobus, individuálna doprava – auto), ďalšia ponuka 

aktivity je dobrodružný silvestrovský výlet do Indie v termíne 26.12.2020-4.1.2021. Ešte ponúkame 

ZOZNÁMTE SA CESTOVNOU KANCELÁRIOU 

JASPEL
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službu platnú pre celý rok a to pobyt v kúpeľoch v Piešťanoch s vlastným termínom a s možnosťou 

využitia rekreačného poukazu (stačí si vybrať termín). Ešte robíme pre klientov cestovné služby na 

kľúč, napr. niekto sa chce ísť pozrieť na futbalový zápas v Mníchove (zabezpečíme všetko letenky, 

ubytovanie,...). 

Nepočujúci využívajú služby cestovnej kancelárie? Ak áno, ako na to reagujú? Sú 

spokojní? Máš nejaké nápady do budúcnosti, čo by si rád zmenil? Ak áno, prezradíš nám 

ich? 😊  

Áno, nepočujúci radi využívajú služby. Boli veľmi spokojní, že môžu pri objednávaní komunikovať v 

slovenskom posunkovom jazyku, rovnako napr. keď idú do kúpeľov v Piešťanoch majú zabezpečené 

tlmočenie v slovenskom posunkovom jazyku, organizujeme taktiež skupinovú dovolenku pri mori, 

kde máme zabezpečené tlmočenie a výhodou je, že nepočujúci tiež môžu navzájom v skupine 

komunikovať v slovenskom posunkovom jazyku a takto si dovolenku oveľa viac vychutnať. Niektorí 

majú naivnú predstavu ohľadom cenníku, práca tiež nie je zadarmo, nedajú sa poskytnúť dobré 

služby za smiešnu cenu, zoberme si príklad: nejaký štát v zahraničí  a tam hotel so zabezpečením 

kompletných služieb a porovnajme druhý hotel so žiadnymi pridanými službami, tak cena je úplne 

iná. Náš plán je, aby JASPEL fungoval čo najdlhšie a zabezpečoval profesionálne služby pre 

nepočujúcich aj pre počujúcich. Samozrejme, o všetkom novom vždy budeme informovať. 

 Rozhovor pripavil: T. Slezák  Foto: Archív Jaspel
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REŠTAURÁCIE A KAVIARNE, V KTORÝCH PRACUJÚ 
NEPOČUJÚCI

 Vo svete nájdeme 25 reštaurácií a 21 kaviarní, ktoré prevádzkujú alebo v nich 

pracujú nepočujúci. Vo väčšine z týchto zariadení používajú národný posunkový jazyk aj 

ako atrakciu pre svojich klientov. Učia sa komunikovať s nepočujúcimi a osvojujú si pár 

posunkov. Na webovej stránke Unusualverse uviedli aj videouputávky jednotlivých 

reštaurácií a kaviarní. Z európskych štátov takéto podniky nájdeme na Slovensku, v 

Nemecku, Belgicku, Španielsku, Chorvátsku, Francúzsku, Taliansku a v Českej republike. 

Zdroj: Správy v slovenskom posunkovom jazyku 

Najzaujímavejšie kaviarne vo svete: 

Starbucks vo Washingtone, USA 

 Jeho otvorenie v roku 2018 bolo veľkým úspechom nielen kvôli popularite franšízy kaviarne, 

ale aj preto, že je to iba 15 minút chôdze od Gallaudetovej univerzity, jedinej vysokej školy na 

svete pre nepočujúcich. Kávové šálky a zástery sú zdobené prstovou abecedou amerického 

posunkového jazyka. Steny zdobia nástenné maľby o posunkovom jazyku. Personál tvoria 

nepočujúci zamestnanci. 

Sin Palabras Café Sordo v Kolumbii 

 V kaviarni „Sin Palabras“ (bez slov) v televízoroch hrajú hudobné videoklipy s tlmočením do 

posunkovej reči. Drevená podlaha vysiela vibrácie hudby. Vďaka nej ju môžu cítiť aj nepočujúci 

ľudia. Šesť čašníkov z kaviarne sú nepočujúci ľudia. 
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Le Café Signes vo Francúzsku 

 Táto kaviareň ponúka nielen výborné kávy, ale zároveň aj kurzy posunkového jazyka v 

naplánovaných dňoch. Majiteľom sú nepočujúci učitelia francúzskeho posunkového jazyka.  

Zdroj: https://www.unusualverse.com/2019/10/deaf-cafeterias-world.html 

Najzaujímavejšie reštaurácie vo svete: 

Reštaurácia Soepbar Sordo v Belgicku 

 Polievkáreň Soepbar Sordo otvoril nepočujúci podnikateľ v roku 2016. Síce v nej ponúka 

rôzne jedlá, dezerty a kávu, hlavné menu však tvoria chutné polievky. Steny reštaurácie zdobia 

jeho kresby posunkového jazyka. 

Reštaurácia Crepe Crazy v Texase, USA 

 Rodinná firma nepočujúcich začala robiť a predávať palacinky s mobilnou dodávkou. Neskôr 

otvorili svoje prvé dve predajne. Reštaurácia ponúka dva druhy palaciniek: sladké a slané. Všetci 

zamestnanci sú nepočujúci a klienti môžu jednoducho zadávať objednávky ukazovaním na veľké 

menu, ak nepoznajú posunkový jazyk. 

Pizzeria Mozzeria v San Franciscu 

 Mozzeria je talianska pizzeria v San Franciscu, ktorú založili a prevádzkujú nepočujúci ľudia. 

Je v prevádzke takmer dlhých desať rokov. Ponúka vyše 12 druhovej pravej talianskej pizze. Pečú 

sa v kamennej peci. Zároveň robia aj rozvoz cez donáškovú službu vďaka online tlmočeniu. Ich 

pizzeria je ocenená spoločnosťou Tripadvisor takmer 5 hviezdičkami.



Reštaurácia Furahaa Break v Paríži 

 Táto vegánska reštaurácia bola nápadom nepočujúceho podnikateľa. Ponúka vegetariánske 

špeciality z celého sveta. Aby ste zadali objednávku, ukážte ju na menu s ilustráciou jedál, 

dostanete číslo objednávky a bzučiak vás upozorní, keď bude jedlo pripravené. Počas čakania na 

jedlo môžete na obrazovke vidieť základy francúzskeho posunkového jazyka.  

Reštaurácia Mirchi a Mime v Indii 

 Menu je v posunkovom jazyku a pracuje v nej až 27 nepočujúcich čašníkov a servírok. Nosia 

tričko s názvom:  Ovládam posunkový jazyk. Čo je tvoja superschopnost? 

Rýchle občerstvenie The Bakery Café v Nepále 

 Rýchle občerstvenie v Nepále, založené v roku 1991, začalo zamestnávať nepočujúcich v 

roku 1997. Tí nemali žiadne skúsenosti s prácou s občerstvením, takže ich školil osobne zakladateľ 

spoločnosti a označil to ako jeden z najpamätnejších a najcennejších zážitkov. Okúzlený 

odhodlaním a profesionalitou nepočujúcich naďalej rozširuje svoj počet zamestnancov na 45 

nepočujúcich po celom Nepále.  

 Zdroj: https://www.unusualverse.com/2019/10/world-deaf-restaurants.html
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NEPOČUJÚCI HEREC TROY KOTSUR HRÁ V SERIÁLI 
MANDALORIAN ZO SVETA STAR WARS

 V novom akčnom seriáli Mandalorian zo sveta Star Wars od spoločnosti Disney+ si po 

prvýkrát zahral aj nepočujúci herec Troy Kotsur. V piatej epizóde seriálu hrá úlohu púštneho 

bojovníka Tuskena vo vesmíre a komunikuje v domorodom posunkovom jazyku. Systém znakov 

vytvoril herec sám a inšpiroval sa piesočnou kultúrou fiktívnej planéty. 

Kto je Troy Kotsur? 

Divadelné role: Troy hral na mnohých predstaveniach pre nepočujúcich a režíroval viac ako 10 

divadelných predstavení. Napríklad vystupoval v prvom profesionálnom divadle posunkového jazyka 

Deaf West Theatre Company v Kalifornii. Účinkoval aj v broadwajskom divadle a tiež v rôznych 

Shakespearových hrách. Spolu s ďalšími hercami z Národného divadla pre Nepočujúcich cestoval po 

celých Spojených Štátoch, Severnom Írsku a Južnej Afrike. Získal dve ceny od týždenníka Los 

Angeles Weekly a divadla Valley Theater ako najlepšieho hlavného herca za úlohu "Električka do 

stanice túžby". V tej istej inscenácii bol však nominovaný aj na Cenu kritikov. 

Televízne seriály: Troy si zahral v šiestich epizódach seriálu "Sue Thomas: Agentka FBI". Hral v nich 

spolu so svojou ženou, tiež nepočujúcou herečkou Deanne Bray. Účinkoval tiež v špeciálnej epizóde 

pre nepočujúcich "Kriminálka Newyork". Tiež si zahral v televíznom seriáli "DOC" ako nepočujúci 

hráč baseballu. V "Scrubs" hral aj postavu otca nepočujúcich detí. Hral tiež úlohu sériového vraha v 

prvej epizóde ôsmej sezóny televízneho seriálu "Myšlienky zločinca". 

Filmové úlohy: Po prvýkrát sa v roku 2007 objavil v psychothrillere "Číslo 23" s Jimom Carreym v 

hlavnej úlohe. Zahral si aj vo filme "Universal Signs". Tento film priblížil svet Nepočujúcich ako 

žiadny iný film, celý príbeh je hlavne v posunkovom jazyku (ASL) s vysvetľujúcimi poznámkami pre 

počujúcich (titulky). V roku 2013 sám režíroval a zároveň si aj zahral vo filme "No Ordinary Hero: 

The SuperDeafy Movie". Film rozpráva príbeh nepočujúcich superhrdinov v detskej televíznej show. 

Chcú pomôcť mladému nepočujúcemu chlapcovi, ktorý je šikanovaný v škole. V roku 2016 hral 

hlavnú úlohu vo filme "Wild Prairie Rose". Vo filme hrá nepočujúceho muža do ktorej sa hlavná 

hrdinka zamiluje a musí sa rozhodnúť, či má odvahu nasledovať srdce. Momentálne sa Troy 

pripravuje na veľkú rolu vo filme "Coda", v ktorom tiež hrá známa herečka Marlee Matlin.
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V súkromnom živote je šťastne ženatý s nepočujúcou herečkou Deanne Bray, s ktorou má dcéru 

Kyru Monique. V súčasnosti je na voľnej nohe, robí aj divadelné workshopy na rôznych školách, od 

základnej školy až po vysoké školy, kde vyučuje študentov so sluchovým postihnutím. Pokračuje vo 

vzdelávaní a snaží sa zlepšovať svoje herecké výkony aj na divadelných školách. 

Zdroj: https://starwarsautographnews.com/2019/12/08/deaf-actor-makes-star-wars-debut-in-the-
mandalorian/, https://en.wikipedia.org/wiki/Troy_Kotsur, https://www.csfd.cz/tvurce/43246-troy-kotsur/

Na fotke na pravoboku je herec Troy Kotsur



7

HUMOR NEPOČUJÚCICH “ZÁZRAČNÁ HORA”

 V jednom meste sa povrávalo, že keď ide človek na jednu horu, na jedno presné miesto a 

nahlas zakričí, tak sa uzdraví z akejkoľvek choroby. Na horu sa dostane vozičkár. Sťažka vyjde 

nahor a zakričí. Okamžite vstane, vezme vozík, hodí ho zo skaly a poskakuje od radosti. Potom sa 

na horu dostane nevidiaci. Zakričí nahlas, otvoria sa mu oči, odhodí čierne okuliare, odkopne palicu 

zo skaly a poskakuje od radosti. Nakoniec na horu vyjde nepočujúci s tlmočníkom. Zakričí, ako 

najviac dokáže, začne ihneď počuť, odstrčí tlmočníka, zhodí ho dolu zo skaly a poskakuje od radosti.  

Zdroj: DVD “Humor Nepočujúcich”
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19. Zimné deaflympijské hry v Taliansku

Zľava: Peter Birka, David Pristač, Tereza Pristačová, Martin Legutky ml., Martin Legutky, Jozef Kuzma, Dušan 
Deděček. Foto: A. Kováč


