
1-
2-
3/
20
21 MYSLÍMOVINKY

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

10 ROKOV MYSLÍMOVINIEK 😊

15 rokov založenia Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

ISSN 1338 - 2748 

Najdôležitejšie udalosti v roku 2020

Prvý film nominovaný na Oscara s hluchoslepým hercom

T R O J M E S A Č N Ý  E L E K T R O N I C K Ý  Č A S O P I S



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748         2

Milí čitatelia, 

po ročnej prestávke opäť vychádza číslo Myslímoviniek. Minulý rok nebol pre nikoho 

jednoduchý, pretože svet prekvapila pandémia a my sme boli povinní sa zatvoriť. 

Tento rok opäť zrejme pokračuje v znamení pandémie, a nevieme aké opatrenia náš 

čakajú. 

V rámci povinnej „uzavretosti“ je však dôležité, udržať si sociálne kontakty, či už v 

rámci pracovnej činnosti alebo v súkromnom živote. Keď už budeme musieť obmedziť 

osobné sociálne kontakty, tak si aspoň držme palce, aby sme podľa možnosti vedeli 

účinne využiť platformy a prostriedky umožňujúce komunikáciu cez internet. Prajeme 

Vám, aby si každý čitateľ vedel efektívne využiť spomínané prostriedky a dúfajme, že 

elektronický časopis Myslímovinky Vám spríjemní chvíle oddychu.  

   Angela 😊

.editoriál.
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15 ROKOV ZALOŽENIA MYSLÍM - CENTRUM 
KULTÚRY NEPOČUJÚCICH

 V decembri 2020 sme si pripomenuli, že pred 15 rokmi sme založili občianske združenie 

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich. Sme hrdí na vykonané projekty a aktivity, ale zároveň 

taktiež vďačíme všetkým zúčastnením, ktorí boli účastní na našich aktivitách a projektoch. 

Počujúcim i Nepočujúcim, ktorí prišli na naše akcie a kurzy. Vďačíme všetkým, ktorí prispeli k 

podpore komunity Nepočujúcich a osvete slovenského posunkového jazyka, pretože občianske 

združenie funguje vďaka tým, ktorí podporujú komunitu Nepočujúcich, alebo sú členmi komunity 

Nepočujúcich. 

Občianske združenie Myslím - centrum 

kultúry Nepočujúcich je tu naďalej preto, aby 

obohacovalo multikultúrnosť tejto krajiny, 

vďaka existencií slovenského posunkového 

jazyka a komunity Nepočujúcich. V rokoch 

2010-2015 OZ Myslím fungovalo ako chránené 

pracovisko a zamestnalo štyroch nepočujúcich a 

jednu pracovnú asistentku (počujúcu). V 

súčasnej dobe Myslím - centrum kultúry 

Nepočujúcich funguje ako dobrovo ľná 

nezisková organizácia, ktorá realizuje 

projekty predovšetkým v oblasti 

divadelného tlmočenia, elektronického 

č a s o p i s u 

Myslímovinky, a 

prevádzkovaním 

i n f o r m a č n é h o 

p o r t á l u 

www.nepocujuci.sk 
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Medzi významnejšie aktivity patria napríklad: 

Výstavy fotografickej tvorby Nepočujúcich 

Kurzy s l ovenského posunkového j azyka 
akreditované MŠVVaŠ - 2010-2015 

Kurzy slovenského posunkového jazyka (bez 
akreditácie, podľa individuálnych požiadaviek na 
mieru) - od roku 2007 až do súčasnosti 

Medzinárodný deň Nepočujúcich 2010 

Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich 2010 

Knižné a DVD publikácie  

Odborná spolupráca a príprava projektov 
divadelného tlmočenia - od roku 2007 

Odborná spolupráca, príprava a uskutočnenie 
projektov umeleckého tlmočenia - od roku 2012 

Prevádzkovanie stránky www.nepocujuci.sk - od 
roku 2006 

Elektronický časopis Myslímovinky - od roku 
2010 

Občianske združenie Myslím - centrum 

kultúry Nepočujúcich‚ ďakuje všetkým 

bývalým spolupracovníkom, kolegom, 

účastníkom (ktorí spolupracovali na 

p ro jek toch) za p rácu , pomoc , 

podporu, ktorá prispela k obohateniu 

komunity Nepočujúcich a šíreniu 

osvety slovenského posunkového 

jazyka: Romanovi Vojtechovskému, 

Veronike Vojtechovskej, Erike 

Gavelčíkovej Dobišovej, Linde 

Árendás Za jcsek , Tomášov i 

S lezákovi , Ľudmile Baťovej , 

Jozefovi Rigovi, Tomášovi Máňovi, 

Barbare Randuškovej, a ďalším. 

Zakladateľmi občianskeho združenia 

boli: Michalovi Heftymu a Angele 

Hefty a Ivice Tichej. 

Text: A. Hefty  Foto: Archív
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10 ROKOV VÝCHADZANIA ELEKTRONICKÉHO 
BULLETINU MYSLÍMOVINKY

 V decembri 2020 sme si zaspomínali okrem 

15. výroč ia OZ Mysl ím – centrum kultúry 

Nepočujúcich, aj na neuveriteľných 10 rokov 

vydávania elektronického bulletinu Myslímovinky. 

Myslímovinky vznikli ako reakcia na podnet 

vydávania časopisu pre priaznivcov komunity 

Nepočujúcich. Dôvodom elektronickej formy bulletinu 

bolo šíriť informácie a správy ekologickejšou formou, 

nakoľko počet čitateľov sa neustále menil. Cieľom 

vždy bolo informovať, podať správy o dianí v 

komunite, zverejňovať rozhovory s členmi a 

priaznivcami komunity Nepočujúcich. Počas 

existencie sa zverejňovali aj rôzne články odborného 

zamerania.  

Založenie elektronického bulletinu sa viaže na 

prvú šéfredaktorku Myslímoviniek Veroniku 

Vojtechovskú, ktorá sama navrhla tento 

príznačný názov v roku 2010. Na začiatku 

členovia a kolegovia chráneného pracoviska 

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich písali 

články sami. Neskôr sa pridali externí redaktori. 

Súčasnou šéfredaktorkou je Katarína 

Zúdorová. 

V roku 2020 boli Myslímovinky pozastavené z 

dôvodu neúspešného uchádzania sa o projekt 

podpory fungovania bulletinu. Bulletin sa opäť 

vrátil a posiela až v roku 2021 (teda po ročnej 

prestávke). 

Text: A. Hefty  Foto: Archív
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 V akademickom roku 2020/2021 sa začala historicky prvýkrát výučba bakalárskeho, 

profesijne orientovaného študijného programu, v odbore „Slovenský jazyk v komunikácií 

Nepočujúcich” na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave. Ide o štvorročné 

štúdium, ktoré pripravuje na profesiu tlmočníka slovenského posunkového jazyka, ktorých je na 

Slovensku nielen akútny nedostatok, ale aj vypĺňa medzeru. Akú? V histórií samostatného 

Slovenska sústavné vzdelávanie tlmočníkov slovenského posunkového jazyka doteraz nebolo. 

Forma štúdia sa uskutočňuje ako denné štúdium, a denné dištančné štúdium. Na tomto 

študijnom odbore vyučujú štyria Nepočujúci a samozrejme aj niekoľko počujúcich pedagógov. 

Štúdium je zamerané na tri základné oblasti: 

- jazykové zručnosti v slovenskom posunkovom jazyku 

- zručnosti tlmočníckej praxe pri tlmočení medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým 

jazykom 

- vedomosti a znalosti problematiky Nepočujúcich osôb. 

Iniciátorom založenia tohto študijného 

odboru bol Jaroslav Cehlárik. Snaha o 

založenie tohto typu študijného odboru 

bola už od roku 2016. Akreditačná 

komisia však nakoniec schválila študijný 

program až v novembri 2019. 

N a z á p i s v a k a d e m i c k o m r o k u 

2020/2021 sa zapísalo 40 študentov, 

medzi nimi aj niekoľko osôb s poruchou 

sluchu. Aj osoba s poruchou sluchu môže 

vykonávať profesionálneho tlmočníka. 

M ô ž e v y k o n á v a ť t l m o č e n i e z 

posunkovanej slovenčiny do slovenského 

posunkového jazyka, tlmočenie zo 

slovenského posunkového jazyka do 

medzinárodného posunkovania a naopak, 

tlmočenie hudby, preklad slovenských 

textov do slovenského posunkového jazyka a taktilné tlmočenie pre osoby s hluchoslepotou. 

Tieto práce môže tlmočiť na konferenciách, odborných seminároch, pracovných stretnutiach, 

festivaloch, atď. Môžu sa stať osobnými asistentmi sprostredkujúcimi komunikáciu pre osoby s 

poruchou sluchu alebo pre osoby s hluchoslepotou, moderátormi v správach slovenského 

posunkového jazyka v RTVS, lektormi SPJ.

TRNAVSKÁ UNIVERZITA – PRÍBEH (ANGELA HEFTY)
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Rozdiele vo forme denného štúdia a denného dištančného štúdia je nasledovné: študentov 

denného štúdia vyučujú od pondelka do piatka, študenti denného dištančného štúdia sa učia 

každý piatok a sobotu. V druhom prípade predmety súvisiace s jazykovými zručnosťami majú v 

rovnakej hodinovej dotácií  ako denné štúdium, okrem teoretických predmetoch, ktorých 

prednášky majú v nižšej hodinovej dotácií oproti dennému štúdiu. 

Pandémia však neobišla ani Trnavskú univerzitu. V školskom roku 2020 sa začali prvé cvičenia 

prezenčne a následne‚ ďalší týždeň musel každý pedagóg prejsť na online formu výučby. 

Realizovať online výučbu je náročné tak pre pedagóga, ako aj pre študentov, keďže učenie sa 

posunkového jazyka prebieha vizuálne a pri online výučbe sa vidia zúčastnení navzájom 

väčšinou v malých štvorčekoch. Dúfame však, že sa čo najskôr vrátime k prezenčnej výučbe, 

pretože osobný kontakt so študentami je tá najlepšia interakcia v učení sa jazyka. 

Text: A. Hefty  Foto: Archív 



Celoslovenský ples Nepočujúcich 

 18.1.2020 sa uskutočnil 

7 . c e l o s l ovenský p l e s 

Nepo ču j ú c i c h v Dome 

kultúry v Prievidzi na ulici F. 

Madvu. Toto podujat ie 

organizoval Slovenský zväz 

s luchovo post ihnutých. 

Moderátorom večera bol 

Michal Hefty. O dobrú 

z á b a v u s a p o s t a r a l 

významný Nepočujúci hosť, 

humorista zo zahraničia 

D e a f p a y a s o c o r d o z 

Argentíny. 

 Počas príjemného večera sa uskutočnila aj súťaž kráľ a kráľovná plesu Nepočujúcich. 

Text: redakcia  Foto: Archív Slovenský zväz posunkujúcich, A. Kováč 

Nepočujúci kandidáti do parlamentu 

 Do volieb NRSR, ktoré sa uskutočnili 29. februára 2020 sa do 

parlamentných volieb uchádzali aj traja Nepočujúci kandidáti, na 

kandidačnej listine strany Most-HÍD: Jaroslav Cehlárik, Angela Hefty 

a Iveta Bačičová. Vo svojom programe uvideli v prvom rade podporu 

komunity Nepočujúcich a používateľov slovenského posunkového jazyka. 

Vo voľbách sa žiaľ ani jeden kandidát nedostal do parlamentu. 

Text: redakcia  Foto: Archív Most-Híd 

Kodifikácia slovenského posunkového jazyka 

 Slovenský posunkový jazyk má svoju kodifikovanú podobu. Slávnostný podpis Deklarácie 

o kodifikácii sa uskutočnil 23. septembra 2020, presne na Medzinárodný deň posunkového 

jazyka na dvorane Ministerstva kultúry SR. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka 

Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Popri zástupcoch komunity Nepočujúcich sa na ňom 

zúčastnila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, komisárka pre osoby so zdravotným 

postihnutím Zuzana Stavrovská, štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš a ďalší.

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2020
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 Záväzok podporovať kultúru bez bariér, čoho súčasťou je aj štandardizácia slovenského 

posunkového jazyka, je súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. 

Ministerstvo kultúry, ktoré počas procesu kodifikácie slovenského posunkového jazyka 

poskytovalo odbornú súčinnosť, má rovnako ako my radosť, že kodifikácia bola úspešne 

zavŕšená. 

 “My, počujúci, si často neuvedomujeme, aký význam má posunkovanie pre Nepočujúcich 

v ich každodennom živote. Až teraz, počas pandémie a tlmočenia tlačových konferencií, mnohí z 

nás lepšie pochopili, s akými prekážkami – hoci aj v prístupe k najzákladnejším informáciám, sa 

ľudia so sluchovým alebo 

i n ým z n e v ýh o d n e n í m 

stretávajú. Nech je preto 

kodifikácia slovenského 

posunkového jazyka len 

jedným z mnohých krokov, 

k t o r é n a c e s t e k 

debarierizáci i urobíme. 

Obzvlášť kultúra by mala 

by ť b e z ba r i é r a p r e 

všetkých, ”povedal štátny 

ta jomník min i s ters tva 

kultúry Radoslav Kutaš 

p o č a s s l á v n o s t n é h o 

podujatia ku kodifikácii 

slovenského posunkového jazyka. 

Zdroj: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=2267   

Foto: A. Kováč 

Divadelné predstavenie „Aj muži majú svoje dni“ 

 V júni 2020 sa ozvala riaditeľka divadla Novej scény organizácie Myslím - centrum kultúry 
Nepočujúcich a ponúkla spoluprácu formou prípravy divadelného tlmočenia do slovenského 
posunkového jazyka, ktorého premiéra sa konala dňa 24.11. 2020 o 19.00 hod. v divadle Nová 
scéna. Pôvodne sa malo konať už o mesiac skôr, teda 24.10., ale z dôvodu opatrení v súvislosti s 
novým koronavírusom sa musel termín zmeniť.  

 Príprava začala už v júli 2020 preštudovaním scénára a vopred natočeného predstavenia, 
následne sa vybrali štyria tlmočníci slovenského posunkového jazyka a začalo sa nacvičovať, čo 
bolo časovo veľmi náročné a nie je to vôbec jednoduchá činnosť. Konštatujeme, že sme prvýkrát 
usktuočnili takéto 3 hodinové predstavenie.

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2020
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 Predstavenie "Aj muži majú svoje dni" sa realizovalo formou statického tlmočenia. Tento 
typy tlmočenia sa vybrali z dôvodu počtu štyroch hercov a k tomu sme priradili štyroch 
tlmočníkov.  

Je to výnimočná udalosť, ktorá spája dva svety – počujúcich a Nepočujúcich divákov. Tlmočníci, 
ale aj tím ako supervízor a koordinátor, sa pripravovali na predstavenie zhruba tri mesiace. V 
deň predstavenia sa tam naozaj zišli počujúci a Nepočujúci diváci, divadlo bolo skoro plné. Počas 

predstavenia sme vš imli 
nepočujúci diváci ako sa aj 
zasmiali, ale aj prežívali 
radosť. Mohli sme si tak 
p r e d s t a v e n i e u ž i ť n a 
rovnocennej úrovní ako 
počujúc i d ivác i . Chcem 
poďakovať srdečne hlavne 
tlmočníkom, ktorí celých 190 
minút tlmočili predstavenie 
pre nás Nepočujúcich, a 
hlavne sa chcem poďakovať 
najmä spoluprácu s divadlom 
Novej scény celého projektu. 
Verím, že aj nabudúce si 
pripravia pre nás ďalš iu 

ponuku 😊  

Text: M. Hefty      Foto: Archív 

Nepočujúci poslanec v obci Opoj 

 V júli 2020 sa poslancom obecného zastupiteľstva v obci Opoj stal 

Jaroslav Cehlárik. Opoj je dedina v susedstve Trnavy. Po zložení sľubu sa 

tak stal prvým Nepočujúcim poslancom v samospráve Trnavského kraja. 

 Jaroslav Cehlárik sa ako predseda Trnavskej asociácie sluchovo 

postihnutých dlhodobo angažuje za zlepšenie podmienok pre 

Nepočujúcich. Pred štyrmi rokmi sa uchádzal o post predsedu Trnavského 

samosprávneho kraja, v záverečnej fáze sa kandidatúry vzdal v prospech 

terajšieho župana Jozefa Viskupiča. 

 Jaroslav Cehlárik dodal, že na zasadnutiach obecného zastupiteľstva budú prítomní 

tlmočníci slovenského posunkového jazyka, keďže má právo plnohodnotne získať informácie tak 

ako počujúci. Na stoličke nahradí poslanca Tomáša Bílika, ktorý sa tejto funkcie vzdal. 

Text: redakcia  Foto: Archív J. Cehlárik 

 

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2020



Putovný festival Nepočujúcich II.  

 21.9.2019 sa konala úžasná akcia pre 
Nepočujúcich pod názvom „Putovný festival“. 
Bola to premiéra akcie v rámci Medzinárodného 
dňa Nepočujúcich. Naším cieľom bolo šíriť osvetu 
o slovenskom posunkovom jazyku a rozvíjať 
našu kultúru Nepočujúcich. Minulý rok sa 
z dôvodu protipandemických opatrení počas 
covidu neraz konanie akcie presúvalo. Nakoniec 
sa festival realizoval až 6.12.2020, teda na 
Mikuláša. Rozhodli sme sa zrealizovať festival on-
l ine formou, nako ľko bol i zakázané aj 
zhromaždenia vo vonkajších priestoroch. Festival 
prebiehal teda ako on-line podujatie v meste  
Trnava, kde sídli aj Slovenský zväz Nepočujúcich, 
spolu s Jaroslavom Cehlárikom. Podujatie sa 
začalo poobede o 14:00 hod., samozrejme 
predtým sme s kolegami Michalom Heftym 
a Jaroslavom Cehlárikom pripravili priestor, nastavili PC, kameru, materiály a iné drobnosti. Na 
začiatku sme prostredníctvom video hovoru cez platformu ZOOM privítali všetkých Nepočujúcich. 
Nasledoval úvod a aj súťaž amatérskych filmov Nepočujúcich. Premietali sa filmy, ktoré režírovali 
a natáčali sami Nepočujúci. Nasledovala prednáška o SLOVENSKOM POSUNKOVOM JAZYKU  
verzus POSUNKOVANÁ SLOVENČINA, ktorú prezentoval Michal Hefty. Po zaujímavej prednáške, 
ktorú viedol náš kolega, sme pustili krátke video o múzeu Nepočujúcich na Slovensku, ktoré 
komentoval Nepočujúci Marek Kanaš z Prešova. Na záver podujatia, sme mali pripravené 
vedomostné súťaže o kultúre Nepočujúcich. Súťaže sa mohli prihlásiť Nepočujúci aj počujúci 
a výhrou boli finančné odmeny. Nakoniec sme mali 5 výhercov, ktorí vyhrali a boli ohodnotení. 
Rovnako mali možnosť zahliadnuť aj video príbehy a všetci piati získali spomínané finančné 

odmeny. Výhercom srdečne 
gratulujeme. V neposlednej 
rade by sme sa chce l i 
p oď a kova ť t l m o čn í k o m 
podujatia – Stanislavovi 
M o r á v k o v i a B a r b a r e 
R a n d u š k o v e j . N a š e 
poďakovanie by sme radi 
vyjadrili aj Nepočujúcim, 
ktorí boli ochotní natočiť 
video príbehy a celú akciu 
tým obohat i ť . Ver ím sa 
budúci rok znovu stretneme 
a hlavne, že to bude bez 
obmedzení a na živo. Tešíme 

sa na Vás! 😊  

Text: T. Slezák      Foto: Archív

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2020
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Iniciatíva #kdejetlmocnik  

 Ako k nám zavítala nečakaná, 

zlá doba a to COVID-19, začali sa 

tlačové besedy krízového štábu úradu 

vlády, kde sa riešili dôležité informácie 

ohľadom koronavírusu a počtu novo 

n a k a z e n ý c h , č i a k t u á l n y c h 

pandemických opatrení, nikde nebol 

prítomný tlmočník do slovenského 

posunkového jazyka. Nepočujúci tak 

nemali žiadne informácie z prvej ruky, 

a veľakrát nevedeli i to čo odporúčajú 

na š i ep i dem io l ógov i a . N i komu 

nenapadlo, že my Nepočujúci máme 

obmedzenie s porozumením reči a už vôbec s porozumením reči cez rúška. Tak sa organizácia 

Slovenský zväz nepočujúcich, v zastúpení predsedu Jaroslava Cehlárika rozhodla obrátiť sa 

na Úrad vlády so žiadosťou o zabezpečenie tlmočníka posunkového jazyka na tlačových 

konferenciách, keďže máme právo sa dozvedieť dôležité informácie o pandémii, ale aj o rôznych 

opatreniach priamo od kompetentných. Podarilo sa!   

 Úrad vlády prijal štyroch tlmočníkov do slovenského posunkového jazyka. Tí pre 

Nepočujúcich na krízových tlačovkách začali tlmočiť nové informácie, nové pandemické 

opatrenia, a aké najbližšie plány sa chystajú v našom štáte. Denne pre nás tlmočili Barbara 

Randušková, Eva Šoltysová, Stanislav Morávek a Maroš Sovák, tak že boli priamo prítomní na 

tlačovkách, hneď vedľa nášho premiéra Igora Matoviča, ale aj iných ministrov a odborníkov. 

Rovnako sme videli aj živé prenosy z prezidentského paláca, kde vedľa pani prezidentky Zuzany 

Čaputovej bola k dispozícii tlmočníčka. Organizácia tak zaviedla profesionálne a kvalitné 

tlmočenie pre  Nepočujúcich. Štyria tlmočníci sa navzájom striedali. My Nepočujúci sme sa tejto 

bezbarierovosti tešili, uľahčilo nám to pochopenie situácie a mali sme dostatok informácií, tak 

isto ako počujúci. Na dennej báze sme mohli pravidelne sledovať priamy prenos z tlačoviek vlády 

v televízií, alebo aj na internete ako napr. pri PC, alebo na mobile. Bola to obrovská úľava mať 

informácie na rovnakej úrovni tak ako počujúci. Počujúci diváci najprv nepochopili, načo sú tam 

tlmočníci, neuvedomili si, že tu žijú aj nepočujúci. Média sa v tom čase začínali zaujímať o život 

tlmočníkov, skúmali jednotlivé veci okolo posunkového jazyka, začali sa pýtať aj na svet 

Nepočujúcich. Podľa ohlasov ako sa im páčil náš slovenský posunkový jazyk. Aj vďaka tejto 

propagácii médií sa začali niektorí prihlasovať na vysokú školu v Trnavskej univerzite, kde sa 

otvoril prvý odbor Slovenský jazyk v komunikácii Nepočujúcich.

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2020
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 Jedného dňa sa zrazu na tlačových besedách krízového štábu prestali objavovať tlmočníci. 

Úrad vlády dokonca prestal podporovať tlmočenie tlačových konferencií. Týmto gestom priamo 

potlačil základné ľudské práva Nepočujúcich osôb (právo na informácie v materinskom jazyku). 

Proste nikde nič, nikto. Ani žiadne vysvetlenie, alebo ospravedlnenie, prečo sa na nás 

Nepočujúcich zabudlo, nakoľko to bola obrovská komunikačná bariéra. Boli sme z toho smutní, 

prekvapení, skľúčení, rozčarovaní, frustrovaní a samozrejme, právom nahnevaní. Veľakrát sme 

požadovali, aby zabezpečili tlmočníka do slovenského posunkového jazyka. Médiá riešili kauzu, 

že premiér Matovič povedal tlmočníkovi, aby z tlačovej konferencie odišiel. Údajne sa to tak stalo 

z technických dôvodov, ale Slovenský zväz nepočujúcich vtedy nedostal vysvetlenie, prečo 

tlmočník musel odísť z tak dôležitej tlačovej konferencie. Ďalej tlmočníci nedostali za svoju 

tlmočnícku prácu na tlačových konferenciách v poslednom polroku zaplatené od Úradu vlády.     

Na Facebooku, ako sme „sledovali“ správy, sa jedna Nepočujúca 

Guillermina Rodrigezová odvážila povedať, že jej to vadí, že nie je 

zabezpečená prítomnosť tlmočníka pri tak dôležitých informáciách 

pre všetkých. Začala zdieľať video s otázkou „kde je tlmočník“? 

Prispeli tam aj ďalší aktívni Nepočujúci. Na jeseň, myslím že to bolo 

9.10. 2020 ďalšia šikovná Nepočujúca študentka Diana 

Majerčáková mala toho všetkého po krk, natočila video s 

hashtagom #kdejetlmocnik a zavesila ho na stránke Facebooku. 

Video uverejnila na skupinách pre Nepočujúcich - Koronavírus na 

Slovensku, ale aj v iných skupinách hlavne pre Nepočujúcich, aby 

sa to rozšírilo a iniciatívu s hashtagom používali aj iní nespokojní Nepočujúci. Myslím, že to bol 

dobrý podnet, aby sa táto problematika dostala až k poslancom a začali s tým niečo robiť. Vo 

videu Diana Majerčáková vysvetlila Nepočujúcim, že ak chcú dobrovoľne podporiť tlmočníkov do 

posunkového jazyka, tak nech dajú hashtag #kdejetlmocnik, aby sa zviditeľnili nielen na skupine 

pre Nepočujúcich, ale aj vo verejných skupinách, aby si aj počujúci všimli, že my Nepočujúci 

potrebujeme mať tlmočníkov. Časom sa k nám pridali aj počujúci, dokonca aj známejší ľudia a 

podporili našu iniciatívu, čím im ďakujeme za podporu. A aký bol výsledok tohto celého?  

Nakoniec sa to ku kompetentným dostalo. Vyriešilo sa to tak, že na každej tlačovej besede 

úradu vlády boli pozvaní noví tlmočníci do slovenského posunkového jazyka, aj keď sme tomu 

nerozumeli, prečo je tomu tak. Musíme sa však poďakovať odvážnym Nepočujúcim dievčatám, 

za kampaň a ich smelosť postaviť sa za nás všetkých Nepočujúcich a aj Nepočujúcim, ktorí 

iniciatívu šírili ďalej. Rovnako aj všetkým za zdieľanie fotiek s nápisom #kdejetlmocnik, aj za to 

veľmi pekne ďakujeme. 😊  

Text: T. Slezák      Foto: https://domov.sme.sk/g/156289/tlmocnicka-pre-nepocujucich-barbara-
randuskova?photo=p6224075, Archív Facebook
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 Pred pár dňami som si všimla, koľkým z nás robí problém zákaz vychádzania z domu, alebo 

povinná zatvorenosť, pričom ide o sprievodný jav ochrany voči šíreniu pandémie, vďaka ktorej 

musíme byť viac doma. Áno je to aj určité obmedzenie, no existuje, aj odrezanosť od 

komunikujúceho sveta.  

Na druhej strane 

som si však všimla, 

koľkým Nepočujúcim 

r o b í p r o b l é m 

p o r o z u m i e ť 

počujúc im ľuďom 

práve preto, lebo 

m a j ú n a t v á r i 

ochranu dýchacích 

c i e s t , k t o r á ná s 

chráni od prenosu 

v í r u su a tým j e 

RÚŠKO, ktoré je pre 

nás Nepočujúcich a 

osoby s poruchou 

s l u c h u v y t v á r a 

„odrezanosť“ od 

k o m u n i k u j ú c e h o 

s v e t a . T á t o 

„vecička“, už keď ju 

uvidím mi pripomína 

to, že do znudenia 

musím neustále vykonať tú istú vec, keď vstúpim niekam na verejný priestor, ak idem niečo 

vybavovať, alebo nevyhnutne musím s niekým komunikovať. Uvediem príklad: V rýchlom odhadnutí 

situácie povedať - „Prosím Vás som Nepočujúca, ja Vám nerozumiem, ak mi chcete niečo 

povedať, dajte si prosím dole rúško, alebo mi to napíšte mi na papier“ hovorím to ako 

vopred nahratú frázu. A potom čakám na reakciu. Niekto tomu porozumie dobre a niekto zase 

menej dobre. 

Pozrime sa teda na príjemnejší príklad. 

Minule, keď som požiadala v lekárni pani lekárničku, ochotne dala dole rúško a keď skončila 

vysvetlenie o liekoch dodala: “Táto situácia s rúškami musí byť pre Vás veľmi náročná.“ Čo 

dodať, bola empatická.

RÚŠKOVANIE
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De jú sa v šak a j 

menej príjemné veci. 

Vo ve ľkoobchode 

istého obchodného 

reťazca, keď som už 

mala plný nákupný 

k o š í k , z a z n e l a 

i n f o r m á c i a p r e 

n a k u p u j ú c i c h . 

Predpokladala som, 

že as i oznamuje 

n u t n ý o d c h o d 

z á k a z n í k o v, a l e 

nebola som si istá, 

tak som pristúpila k 

z a m e s t n a n c o v i a 

pekne som oznámila svoju „veľkolepú“ frázu ohľadom rúška. Ten sa však tváril, ako keby som nič 

nepovedala a usilovne sa ma snažil odohnať rukou (doslovne), ako keby som bola mucha. Zdá sa, 

že mal problém vnímať informáciu, ktorú som mu povedala. Nielen, že na ňu neodpovedal, ale ako 

keby som nič nepovedala, len ma nasmeroval k východu. Vyšla som teda podobne ako ostatní 

zákazníci, s tým, že je asi poplach. A asi aj bol, ktovie...? 

V treťom príbehu, pri ďalšom zákazníckom pulte spotrebiteľa som opäť pristúpila k okienku a pri 

zadaní služby som opäť požiadala službukonajúcu o uvoľnení rúška. Nič sa však nedialo, čo by bolo 

divné, a taktiež službukonajúca nevykonala to o čo som požiadala. Pri opakovanom zadaní prosby, 

niečo odpovedala, čo som vzhľadom k rúšku nerozumela. Keďže nereagovala, tak som trošku 

zvýšila hlas. Pričom som videla, že sa už približuje šéfka, zrejme vyhladzovať nedorozumenie. 

Žiadna zmena. “Ach - pomyslela som si - rýchlo s tým na papier“, takže som svoju prosbu 

opakovane napísala na papier, a zároveň som prosila napísať odpoveď, lebo som Nepočujúca. 

Napokon mi odpovedala písomne. „Tiež som sluchovo postihnutá.“ - písala. Pri tomto bode sa 

mi trochu zrýchlil pulz, že prečo pani nerozumie, čo od nej chcem. Ale zamyslela som sa. Pani má 

plne právo umiestniť písomnú informáciu zákazníkom pri okienku, že sa môže vyskytnúť situácia, 

kedy nerozumie zákazníkom, preto má právo požiadať, aby zákazník zdieľal informáciu tak, ako jej 

ona rozumie. A dokonca som sa rozhodla, že keď sa vrátim opäť k tejto službe tak jej to poviem.... 

a možno aj šéfke.  

Text: A. Hefty 

Obrázok: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jul/06/masked-off/ 

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/rusko-uz-nemusia-mat-ludia-s-dvomi-typmi-ochoreni-zistovali-
sme-ci-potrebuju-doklad-od-lekara/  
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  Pandémia koronavírusu je globálnou zdravotnou krízou, ktorá postihuje ľudí na celom 

svete. Svetová federácia Nepočujúcich (WFD), Sekcia mládeže WFD (WFDYS) a DeafKidz 

International sledovali jej aktuálny vývoj a jej vplyv na komunity Nepočujúcich, vrátane 

Nepočujúcich detí a mládeže, ako aj ich rodín. Tieto tri medzinárodné organizácie vydali vyhlásenie o 

požiadavkách k ich vzdelávaniu počas pandémie.  

Medzinárodné organizácie vyzývajú k väčšej podpore Nepočujúcich detí  

 V spoločnom vyhlásení vyzvali vlády jednotlivých štátov, aby aj počas pandémie koronavírusu 

Nepočujúce deti a mládež mali možnosť vzdelávať sa v národnom posunkovom jazyku. Mnoho krajín 

na celom svete je totiž v čiastočnom alebo úplnom lockdowne, čo núti Nepočujúce deti a ich rodiny, 

aby zostali doma. V čase zatvorenia škôl Nepočujúce deti a mládež tak nemajú úplný prístup k 

vzdelávaniu, alebo majú distančné online vyučovanie so sťaženou prístupnosťou. Mnoho krajín 

nezaviedlo odporúčania pre vzdelávanie detí so sluchovým znevýhodnením v čase zatvorenia škôl. 

Pandémia koronavírusu tak prinášala so sebou nové výzvy aj neistoty rodinám Nepočujúcich detí.  

Pandémia koronavírusu najviac zasiahla chudobné rodiny  

 Väčšie výzvy a neistoty pocítili rodiny s nízkym príjmom, čo hraničilo s chudobou. Globálna 

ekonomika počas lockdownov bola pozastavená, a tak domácnosti prichádzali o príjem, čo zasiahlo 

tých najzraniteľnejších na svete - deti vrátane Nepočujúcich detí a mládeže a môže z nich robiť ľahkú 

korisť pre detskú prácu, posluhovanie v domácnosti, prostitúciu, či nútené žobranie. Nepočujúce deti 

a mládež čelili v týchto časoch aj zvýšenému riziku fyzického, psychického alebo sexuálneho 

zneužívania a násilia. Riziko sa ďalej zvyšuje, ak sú nútení izolovať sa s páchateľom.  

Smernica o vzdelávaní Nepočujúcich detí a mládeže 

 WFD ako globálna organizácia zastupujúca viac ako 70 miliónov Nepočujúcich na svete preto 

spoločne s WFDYS a DeafKidz International vydala smernicu pre medzinárodné orgány, národné 

vlády a inštitúcie verejného zdravotníctva.  

1. Každá krajina by mala zabezpečiť, aby Nepočujúci ľudia vrátane detí a mládeže dostávali 

informácie v národnom posunkovom jazyku. Tieto informácie musia obsahovať všetky dôležité 

VZDELÁVANIE NEPOČUJÚCICH DETÍ A 

MLÁDEŽE POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU 
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odporúčania súvisiace s pandémiou koronavírusu, ako aj vysvetlenie dôvodov týchto opatrení.  

Smernica o vzdelávaní Nepočujúcich detí a mládeže 

2. Vládne inštitúcie by mali spolupracovať s Nepočujúcimi prostredníctvom ich zástupcu organizácie - 

národnej asociácie Nepočujúcich a zabezpečiť im tak primerané informácie a úplný prístup k 

zdravotným a vzdelávacím službám.  

3. Verejné inštitúcie by mali podporovať organizácie Nepočujúcich, aby boli dostupné pohotovostné 

služby pre Nepočujúce deti, ktoré sú obeťami fyzického, psychického, či sexuálneho zneužívania. 

Táto služba musí byť dostupná v posunkovom jazyku, ale aj prostredníctvom SMS správ, či online 

tlmočenia. 

4. Verejné inštitúcie v spolupráci so združeniami Nepočujúcich a organizáciami pracujúcich s 

Nepočujúcimi ľuďmi, vrátane Nepočujúcich detí, by mali zabezpečiť všetky opatrenia na ochranu 

Nepočujúcich detí a mládeže pred fyzickými, psychickými, či sexuálnymi zneužívaním a násilím 

počas pandémie. 

5. Nepočujúce deti a mládež by mali s opatrnosťou používať internet na vzájomné stretávanie sa a 

udržiavať si tak medzi sebou  sociálne kontakty.  

6. Rodičia Nepočujúcich 

detí a mládeže by mali 

b y ť p o d p o r o u p r i 

vzdelávaní svojich detí. 

Mali byť dohliadať aj na 

bezpečné používanie 

internetu a sociálnych 

médií.  

7. Nepočujúce deti a 

mládež by mali mať 

informácie o rizikách 

i n t e r n e t u v i c h 

posunkovom jazyku. 

Tieto informácie by mali propagovať a šíriť občianske združenia Nepočujúcich a organizácie 

pracujúce s Nepočujúcimi, vrátane Nepočujúcich detí. 

 Pandemická kríza odhalila nedostatky v súčasných systémoch ochrany detí a ich podpore, 

pokiaľ ide o Nepočujúce deti a mládež. Táto smernica má zaistiť, aby žiadne Nepočujúce dieťa alebo 

mládež nebolo vystavené škodám počas pandémie koronavírusu.  

Text: redakcia  Zdroj: wfdeaf.org      

Foto: http://wfdeaf.org/news/resources/joint-statement-responding-to-the-safeguarding-and-protection-

needs-of-deaf-children-and-youth-during-the-covid-19-pandemic-2/, https://gript.ie/deeply-fearful-school-for-

deaf-say-removal-of-speech-therapist-will-cause-enormous-harm/
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 Keď v roku 2015 Nepočujúca študentka medicíny Allysa Dittmarová zistila, že cez tradičné 
chirurgické rúško, ktoré zakrývali tváre doktorov, nerozumie komunikácií počas operácie a nevidí 
na ich výrazy tváre, chcela zohnať transparentné rúško na internete. Na jej prekvapenie ho na trhu 
nenašla. Spoločne so študentmi a absolventmi školy Johns Hopkins prišli k nápadu, že je potrebné 
priehľadné rúško na tvár vytvoriť. Začali tak navrhovať a hľadať vhodné materiály na výrobu prvej 
transparentnej masky ClearMask.    

Prvá priehľadná chirurgická tvárová maska schválená FDA   

 Z malého štartu štyroch študentov Johns Hopkins v roku  2017 sa napokon rozrástli na veľkú 
spoločnosť v roku 2020, ktorá predáva milióny transparentných rúšok ClearMask vládnym 
agentúram, nemocniciam, spoločnostiam, školám a mnohým ďalším ľudom. Významným míľnikom 
pre ich spoločnosť bol 6. apríl 2020, kedy priehľadné chirurgické rúško ClearMask bolo schválené 
Americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). ClearMask sa tak zapísala do histórie ako 
prvá spoločnosť, ktorá získala schválenie FDA pre priehľadné chirurgické masky.  

V pandémii koronavírusu ich predaj raketovo stúpal  

 Keď vypukla pandémia koronavírusu, dopyt po priehľadných rúškach raketovo stúpal. Štyria 
ľudia tak rýchlo založili internetový obchod predaja a zvýšili aj ich výrobu. Zo štyroch 
spoluzakladateľov sa spoločnosť rozšírila na 250 zamestnancov. V tomto roku predala viac ako 12,5 
miliónov masiek a zarobila približne 40 miliónov dolárov. Pritom ešte v roku 2019 mala nulové 
tržby. V januári 2021 zakladateľov tejto spoločnosti americký magazín Forbes zaradil do top 30 
talentov pod 30 rokov, ktorí menia svet okolo seba. 

ÚSPEŠNÚ SPOLOČNOSŤ CLEARMASK 

SPOLUZAKLADALA NEPOČUJÚCA ŽENA 

ALLYSA DITTMAROVÁ
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ClearMask spĺňa najvyššie štandardy 

Lekárske masky ClearMask sú označené ako zdravotnícky prostriedok triedy 2. Ako priehľadná 
chirurgická maska spĺňa najvyššie štandardy. Môže byť použitá kdekoľvek v zdravotníctve, na 
operačných sálach, či v zubných ordináciách. Jej schválenie Úradom vyžaduje prísny proces a 
zahŕňal aj nezávislé laboratórne testovanie treťou stranou. Podľa spoločnosti jej proces trval asi 
jeden rok. 

Priehľadné rúška zlepšujú komunikáciu 

 ClearMask bol vynájdený tak, aby umožňoval vizuálnu komunikáciu a zároveň bol nositeľ 

rúška v bezpečí. Táto maska používa technológiu proti zahmlievaniu a umožňuje ostatným vidieť 
tvár a mimiku. Priehľadné rúška pomáhajú ľudom so sluchovým znevýhodnením, ale môžu byť 
prospešné pre každého. Štúdia zistila, že chirurgovia sú s priehľadnou maskou lepšími 
komunikátormi, masky lekárov pomáhajú pacientom upokojiť sa. Priehľadné masky podľa štúdie 
nielen zlepšujú komunikáciu s pacientmi, ale budujú i dôveru. Masky pomáhajú aj deťom, rodičom 
a učiteľom lepšie komunikovať. Používajú ich dokonca aj športoví tréneri.  

Allysa Dittmar je Nepočujúca od narodenia  

 Allysa Dittmar je od narodenia Nepočujúca, má bakalárske aj postgraduálne vzdelanie na 
Univerzite Johna Hopkinsa v americkom štáte Maryland. Keď v roku 2010 prvýkrát prišla na túto 
univerzitu, bola prvou Nepočujúcou vysokoškoláčkou, ktorá používala tlmočníkov do amerického 
posunkového jazyka a komunikovala v posunkovom jazyku.  

Text: redakcia  Zdroj: hopkinsmedicine.org, www.dailymoth.com, forbes.com, theclearmask.com       

Foto: https://www.hopkinsmedicine.org/news/publications/hopkins_medicine_magazine/features//making-
their-voices-heard, https://www.theclearmask.com/communication
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PRVÝ FILM NOMINOVANÝ NA OSCARA S HLUCHOSLEPÝM 
HERCOM 

 V nominácíi na Oscara za najlepší hraný krátky film bola aj snímka Feeling Through. Je 
prvým filmom nominovaným na Oscara, ktorý má v hlavnej úlohe hluchoslepého herca. Ako 
producentka sa pri výrobe podieľala Nepočujúca herečka, držiteľka Oscara Marlee Matlin. Krátky 
americký film režíroval Doug Roland.  

O filme 

 Snímka je o tínedžerovi Dougovi, ktorý sa neskoro v noci vonku túla ulicami New Yorku, keď 
narazil na hluchoslepého muža. Hluchoslepý muž, ktorého prezývka bola Artz, stál na opustenej 
ulici na rohu a čakal na pomoc. V ruke držal papier, v ktorom bolo napísané, že je Nepočujúci a 
nevidiaci. A potrebuje pomoc pri prechode ulicou k najbližšej autobusovej zastávke.  

Zaujímavosti z filmu 

 19-minútový film bol natočený na základe stretnutia zo skutočného života režiséra Douga 

Rolanda v New Yorku pred pár rokmi. Po tomto náhodnom stretnutí na ulici v New Yorku Doug 

Roland napísal námet na film. Od začiatku vedel, že do filmu chce obsadiť hluchoslepého herca a 

preto kontaktoval Národné centrum Helen Kellerovej. Robert Tarango sa tak stal v histórii prvým 

hluchoslepým hercom v hlavnej úlohe. Názov filmu Feeling Through je odkaz na komunitu 

hluchoslepých, ktorí sa pohybujú po svete dotykom.   

Text: redakcia  Zdroj: feelingthrough.com, wikipedia.org, csfd.cz  

Foto: https://i.ytimg.com/vi/gs9b_muPDYM/maxresdefault.jpg  
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FILM SOUND OF METAL BOL OCENENÝ OSCARMI ZA 
STRIH A ZVUK 

 Na minuloročnom udeľovaní cien Americkej filmovej akadémie získala dráma - Zvuk Metalu 
sošky Oscarov za strih a zvuk. Americký dramatický film mal svetovú premiéru na medzinárodnom 
filmovom festivale v Toronte 6. septembra 2019. Spoločnosť Amazon Studios uviedla film do kín 20. 
novembra 2020 a na Amazon Prime Video 4. decembra. Film bol zaradený aj do najlepších desať na 
zozname filmových kritikov na rok 2020. Na 93. ročníku udeľovaní Oscarov bol nominovaný za 
najlepší film, najlepší pôvodný scenár, najlepšieho herca (Ahmed), najlepšieho herca vo vedľajšej 
úlohe (Raci), nakoniec vyhral za najlepší zvuk a najlepší strih.   

O filme 

 Dvojhodinový film Sound of Metal je príbeh o bubeníkovi heavy metalovej kapely, ktorý 
začína strácať sluch  a musí sa vyrovnať s tým, že jeho budúcnosť bude spojená so svetom ticha. 
Celkovo film ukazuje proces postupnej straty sluchu bubeníka a hľadaním jeho identity. Spozná aj 
komunitu Nepočujúcich, ktorí dokážu viesť prakticky plnohodnotný život. Prekvapením je, že má u 
nich svoje miesto aj hudba spojená s vibráciami a predstavivosťou. 

Zaujímavosti z filmu 

 Súčasťou filmu boli aj herci z komunity Nepočujúcich. Zahrala si Nepočujúca herečka Lauren 
Ridloff, známa pre svoju úlohu Connie v televíznom seriáli The Walking Dead. Hlavná postava filmu, 
herec Riz Ahmed sa na film pripravoval 8 mesiacov tak, že sa dve hodiny denne učil americký 
posunkový jazyk, dve hodiny denne na hodinách bicích nástrojov, dve hodiny denne bol s osobným 
trénerom a zvyšok so svojim hereckým trénerom.   

 Sound of Metal bol natočený za 24 dní od začiatku do konca roku 2018. Režisér Darius 
Marder mal na film obmedzený rozpočet. Film sa natáčal v americkom štáte Massachusetts, ale aj v 
belgických Antverpách. 

Text: redakcia  Zdroj: Csfd.com, en.wikipedia.org   

Foto: https://i.ytimg.com/vi/q_2gWS9PbHE/maxresdefault.jpg  



SERIÁL DEAF U JE O NEPOČUJÚCICH ŠTUDENTOCH NA 
GALLAUDETOVEJ UNIVERZITE  

 Streamingová služba Netflix odvysielala nový dokumentárny seriál o živote Nepočujúcich. 

Dokument "Deaf U" v preklade Tichá univerzita má celkom 8, asi 20-minútových epizód. Jeho 

premiéra bola 9. októbra 2020. 8-dielny seriál ukazuje život Nepočujúcich študentov na 

Gallaudetovej univerzite vo Washingtone, D.C. Podľa tlačovej správy 30% štábu, 60% producentov 

a 30% redaktorov tohto seriálu tvorili členovia komunity Nepočujúcich. Výkonným producentom je 

Nepočujúci Nyle DiMarco.   

 Cieľom seriálu bolo ukázať širokej verejnosti, že ľudia so sluchovým postihnutím žijú 

normálny život so všetkými radosťami i starosťami. Po prvýkrát v histórii tak odhaľuje reálny život 

Nepočujúcich a borí mýty o ich komunite. Aj nepočujúci totiž majú svoje záujmy, svoj život, môžu 

študovať vysokú školu, či majú mnoho ďalších aktivít.   

 Hlavní hrdinovia seriálu ukazujú iba život vo voľnom čase, mimo štúdia a diváci tak nevidia, 

ako prebieha výučba a skúšky na tejto univerzite, či aké sú vzťahy medzi študentmi a profesormi 

na tejto škole. Seriál je viac-menej o rozprávaní aktuálnych pocitov, milostných trojuholníkov, 

večierkov a flákania, ako aj o diskusii o hluchote a ich ľudských schopnostiach. Je to však 

prelomový seriál o komunite Nepočujúcich.   

Text: redakcia  Zdroj: netflix.com, theguardian.com    

Foto: https://1.bp.blogspot.com/-JA6FrmvZw3k/X6fT6Q2Z7MI/AAAAAAAAs_Y/
eN4Q0fjVP6ETxLDslWN6EdDwWgbdR31OgCLcBGAsYHQ/s1280/Deaf_U_netflix.jpg  
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV NA SLOVENSKU

 Rok 2021 je rokom sčítania na Slovensku i vo svete. Každých 10 rokov sa totiž súbežne na 
celom svete vykonáva štátne štatistické zisťovanie - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Na 
Slovensku má už viac ako 100-ročnú tradíciu.   

Sčítanie obyvateľov sa u nás začalo 15. februára 2021 a skončilo 13. júna 2021. Historickou 
novinkou bolo plné elektronické sčítanie, keď sa ľudia sčítali iba elektronicky z pohodlia domova. 
Stačil na to mobil, tablet či notebook alebo počítač.  Sčítanie bolo povinné, zúčastniť sa ho tak 
musel každý obyvateľ Slovenska. Za deti musel vyplniť formulár rodič, prípadne zákonný zástupca 
dieťaťa.  

Prvé kolo bolo elektronické samosčítanie a trvalo od 15. februára do 31. marca 2021. Druhé kolo 
tzv. asistované sčítanie bolo určené pre tých, ktorí nemali elektronické zariadenia alebo internetové 
pripojenie, tak ich navštívili asistenti. To prebiehalo od  3. mája do 13. júna 2021.  

Medzi materinské jazyky aj 
slovenský posunkový jazyk 

 Pre sčítanie obyvateľov bol k 
dispozícii elektronický formulár na 
stránke www.scitanie.sk, ale i v 
ap l i kác i i . Sč í t a c í f o rmu lá r 
obsahoval 14 otázok. Týkali sa 
miesta pobytu, rodiny, vzdelania, 
zames tnan ia , ná rodnos t i i 
náboženstva.  V rámci národnosti 
Nepočujúci medzi materinské 
j a z y k y m o h l i u v á d z a ť a j 
slovenský posunkový jazyk. 

Zasadila sa o to poslankyňa 
Národnej rady Jana Žitňanská. Podľa nej to pomôže zistiť, koľko máme na Slovensku Nepočujúcich 
a počujúcich posunkujúcich, ktorí majú Nepočujúcich rodičov.  

Dostupné bolo aj inštruktážne video pre Nepočujúcich 

 V rámci asistovaného sčítania obyvateľov, štát pripravil rôzne informačné materiály s radami 
a odporúčaniami ako nenaletieť podvodníkom. Okrem letákov v rôznych jazykoch bola pre 
Nepočujúcich k dispozícii ľahko zrozumiteľná infografika, ako aj inštruktážne video.  

Kedy budú zverejnené výsledky 

 Sčítanie obyvateľov tento rok celkovo absolvovalo 5,22 milióna obyvateľov Slovenska. Sčítací 
formulár vyplnilo elektronicky 4,84 milióna obyvateľov Slovenska, ďalších 378-tisíc sa sčítalo s 
asistentom. Prvé výsledky sčítania chce Štatistický úrad zverejniť na konci roka 2021 alebo na 
začiatku roka 2022. Malo by ísť o počet obyvateľov Slovenska a základné údaje o domoch a bytoch. 
Podrobné údaje o Slovákoch a Slovenkách, ako aj o počte posunkujúcich budú známe až o dva 
roky.  

Text: K. Zudorová  Zdroj a obrázok: scitanie.sk, teraz.sk 
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SÚDNY SPOR O TLMOČENÍ KORONAVÍRUSU V BIELOM DOME

 Americkí Nepočujúci nemali počas vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome 
dostatočný prísun informácií o pandémii koronavírusu. Bývalý prezident Donald Trump totiž 
vystupoval na každodenných tlačovkách o koronavíruse bez tlmočníkov amerického posunkového 
jazyka (ASL). Nepočujúcim tak chýbali aktuálne informácie o priebehu pandémie a nových 
opatreniach s ňou spojených. Zároveň používanie tvárových rúšok mnohým ľudom so sluchovým 
znevýhodnením znemožnilo čítanie z pier. Národná asociácia Nepočujúcich (NAD) opakovane 
žiadala Biely dom, aby pri oznamovaní nových informácií zabezpečil miliónom Nepočujúcim aj 
tlmočenie. Vo svojich brífingoch ich totiž majú guvernéri všetkých päťdesiatich štátov USA okrem 
Bieleho domu. Trumpova administratíva však na niekoľko ich žiadostí nereagovala.  

Žaloba na Donalda Trumpa a Biely dom   

 NAD v zastúpení riaditeľa Howarda A. Rosenbluma a 
ďalších päť Nepočujúcich jednotlivcov: Carlton Strail, 
Graham Forsey, Debra Fleetwood, John Rivera Jr. a Corey 
Axelrod sa tak rozhodli 3. augusta podať na amerického 
prezidenta Donalda Trumpa a Biely dom žalobu za 
porušenie zákona o Američanoch so zdravotným 
postihnutím i prvého dodatku ústavy USA. Táto právna 
norma totiž zakazuje diskrimináciu ľudí so zdravotným 
postihnutím vo všetkých oblastiach života. Súd požiadali, 
aby nariadil Bielemu domu všetky verejné besedy o 
koronavíre vysielať aj so živým tlmočením v ASL. Prípadu 
sa venoval právnik Ian S. Hoffman z advokátskej 
kancelárie Arnold & Porter. Advokát už predtým zastupoval 
záujmy ľudí so sluchovým hendikepom a vyhral niekoľko 
súdnych sporov. Podal žalobou na Biely dom a spoločne s 
nimi bojoval za rovnocenný prístup a okamž ité 
zabezpečenie t lmočenia pre nedos lýchavých a 
Nepočujúcich amerických občanov.     

Titulky Nepočujúcim nestačia  

 NAD vo vyhlásení uviedla, že Nepočujúci a 
nedoslýchaví Američania často zaostávajú za najnovšími aktuálnymi informáciami o opatreniach, 
ktoré americká vláda vyhlasovala počas prebiehajúcej pandémie. Živé titulky v televízii môžu byť 
pre nich nespoľahlivé, najmä pre tých, ktorých primárnym jazykom je ASL. Dôležité informácie 
musia byť poskytnuté nielen prostredníctvom titulkov, ale aj v ASL, najmä pre vládne oznámenia 
týkajúce sa zdravia. Keď vrcholní vládni predstavitelia vyhlasujú dôležité oznámenia o pandémii 
koronavírusu bez tlmočníkov ASL, Nepočujúci a nedoslýchaví ľudia nedokážu porozumieť 
informáciám - vrátane toho, ako si najlepšie chrániť svoje zdravie. Ľudia so sluchovým postihnutím 
si podľa asociácie zaslúžia rovnaký prístup k informáciám z Bieleho domu, aké dostanú všetci 
ostatní.  

Biely dom vyhlásil, že nemusí zabezpečovať tlmočenie  

 Biely dom sa ohradil proti žalobe od Americkej národnej asociácie Nepočujúcich ohľadom 
absencie tlmočenia tlačových konferencií. Zástupca ministra spravodlivosti vyhlásil, že opatrenie 
skrytými titulkami je dostatočné a úrad prezidenta Donalda Trumpa tlmočníka nezabezpečuje aj 
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kvôli nedostatku miesta v tlačových miestnostiach. Navyše argumentovali aj tým, že tlmočník nebol 
prítomný na tlačovkách ani počas vlády Busha, Clintona, či Obamu. Organizácia však naďalej trvala 
na tom, že Biely dom týmto prístupom diskriminuje Nepočujúcich. Prípad tak ďalej riešil americký 
okresný súd pre okres Columbia.  

Súd nariadil zabezpečiť tlmočníkov posunkového jazyka  

 Prejednaním prípadu bol poverený okresný sudca James 
Boasberg. Vo svojom rozhodnutí z 9. septembra 2020 
rozhodol v prospech NAD a pre Biely dom vydal príkaz, aby na 
verejných tlačovkách týkajúcich sa koronavírusu zabezpečil 
tlmočníkov amerického posunkového jazyka. Rozhodnutie 
hovorí, že tlmočník môže byť fyzicky prítomný v blízkosti 
rečníka alebo mimo neho v televízii ako obraz v obraze. 
Rozhodnutie začalo platiť 1. októbra 2020. Americká národná 
asociácia Nepočujúcich teda nakoniec súdny spor proti 
prezidentovi Donaldovi Trumpovi vyhrala. Biely dom musel 
sprístupniť tlmočenie do ASL na svojej webstránke so živým 
online vysielaním, ktoré bolo zároveň prístupné pre všetky 
americké televízne kanály.  

V USA žije 37 miliónov ľudí s poruchou sluchu  

 Podľa údajov sčítania ľudu v USA približne 11 miliónov 
Američanov má určitý stupeň straty sluchu. Národný inštitút 
zdravia však uvádza, že v Spojených štátoch sa hlási viac ako 
37 miliónov dospelých, alebo asi 15 percent ľudí vo veku 18 

rokov a viac s poruchou sluchu. Mnohým Nepočujúcim a nedoslýchavým ľudom pandémia 
koronavírusu tak komplikovala život.  

 Generálny riaditeľ NAD Howard A. Rosenblum vo vyhlásení uviedol, že posunkový jazyk a 
presné titulky sú zásadné pre zaistenie toho, aby boli všetci Nepočujúci a nedoslýchaví dobre 
informovaní a mohli lepšie rozhodovať o tom, ako sa udržať v bezpečí pred pandémiou. Od 1. 
októbra 2020 prvýkrát v histórii Biely dom začal zabezpečovať tlmočenie v ASL na tlačových 
konferenciách prezidenta cez televízne vysielanie. Všetky tlačovky začiatkom tohto mesiaca 
zahŕňali tlmočenie certifikovaných tlmočníkov v ASL, živé skryté titulky, či titulky k 
streamstreamovým textom pre online prenos udalostí. Tiež bola vylepšená webová stránka Bieleho 
domu.  

Joe Biden chce mať na každom tlačovom brífingu tlmočníka ASL  

 Nastupujúci americký prezident Joe Biden bude mať tlmočníka ASL na každodenných 
tlačových brífingoch v Bielom dome, oznámila to tlačová tajomníčka jeho novej administratívy.  Joe 
Biden vyhlásil, že chce vybudovať Ameriku, ktorá bude inkluzívnejšia, spravodlivejšia a 
prístupnejšia pre každého Američana vrátane Američanov so zdravotným postihnutím a ich rodín.   

Text: redakcia Zdroj: nbcnews.com, cnn.com, nytimes.com, washingtonpost.com, apnews.com, 
independent.co.uk, arnoldporter.com  

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/James_E._Boasberg,  https://startup.info/howard-a-
rosenblum-nad/ 
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