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Milí čitatelia,
opäť prichádzame s ďalším číslom Myslímoviniek. Pandémia u nás utíchla a znovu sme
sa mohli trošku otvoriť svetu. Predstavujem si to asi takto: v jemnom pyžame sa ráno
priblížim k oknu, otvorím doširoka okenice, nechám, aby slnečné lúče pohladili moju
tvár...a pocítim ten čerstvý vzduch, čerstvý vánok a cítim, že teraz sa už môžem
postupne pohybovať viac a viac, môžem vyjsť nielen do prírody, ale aj na prechádzku
do mesta, dokonca môžem aj tancovať na námestí. Práve tento spontánnosť a sloboda
v pohybe, prináša aj ožívanie kultúry a kultúrnych udalostí. V mesiaci máj sme si
mohli síce virtuálne, ale predsa pozrieť Eurovíziu, každoročnú súťaž v spievaní
európskych interpretov. Tento rok bol však v niečom mimoriadny. Aj Nepočujúci ho
mohli sledovať vďaka Nepočujúcim umeleckým vystupujúcim interpretom, ktorí
predviedli umelecké tlmočenie skladieb. A To ma nesmierne potešilo. Na skutočne
európskej úrovni sme mohli vidieť nielen preklady a ale aj rovnocennosť jazykov
hovorených a posunkových. Nech žije preklad umeleckého tlmočenia a nech žije
svetová kultúra Nepočujúcich.
Angela 😊
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EUROVÍZIA A NEPOČUJÚCI
Eurovision

Song

Contest je populárna súťaž
piesní v Európe a je aj jednou z
najpopulárnejších na svete
popri amerických speváckych
súťažiach American Idol
(Americký Idol), či The Voice
(Hlas). Veľká cena Eurovízie je
každoročná pesničková súťaž
organizovaná od roku 1956 a
môže sa jej zúčastniť každá
krajina, ktorá je členom
Európskej únie. Počas svojej
histórie sa posunkový jazyk v Eurovízii objavil až neskôr. V Európe je pritom približne 750 000 nepočujúcich,
ktorí komunikujú v národných posunkových jazykoch. Poďme sa pozrieť na to kedy sa v tejto súťaži objavil
posunkový jazyk a ako sa vyvíjal až doteraz. Zaujímavosťou je, že sprvu sa prezentoval národný posunkový
jazyk danej krajiny. Až neskôr sa začal používať systém medzinárodných posunkov, ktorý je zrozumiteľný pre
celú komunitu Nepočujúcich v Európe, ale i vo svete.
Kyjev, Ukrajina 2005
Prvýkrát sa národný posunkový jazyk v tejto speváckej súťaži objavil v roku 2005 na Ukrajine, a to lotyšský
posunkový jazyk. Priamo na pódiu s ňou vystúpilo lotyšské duo Valters a Kaža. Najprv začali spievať pieseň
"The War Is Not Over" (Vojna sa neskončila) s gitarou, po 2 minútach spievali súčasne aj v lotyšskom
posunkovom jazyku. Dvojica sa nakoniec umiestnila na 5.mieste, takže ich vystúpenie malo úspech.
Moskva, Rusko 2009
Priekopníkom a doteraz jediným umelcom, kto spieval priamo v posunkovom jazyku bol Nepočujúci raper
Marko Vuoriheimo z Fínska. Síce nevystupoval priamo na Eurovízii, ale na domácej speváckej súťaži vo Fínsku.
So skupinou Signmark feat. Osmo Ikonen rapoval vo fínskom posunkovom jazyku. Vo svojej krajine bol
Nepočujúci raper finalistom národnej súťaže na Eurovíziu a vo finále sa umiestnil na 2. mieste. Hoci sa do
Eurovízie nedostal, vďaka tejto národnej súťaži odštartoval úspešnú hudobnú kariéru nielen vo svojej krajine,
ale aj vo svete.
Düsseldorf, Nemecko 2011
Druhá príležitosť pre zviditeľnenie posunkového jazyka priamo v Eurovízii prišla v roku 2011, kedy sa na
pódium počas finále postavila Evelina Sašenková z Litvy. V polovici svojej piesne C'est ma vie (Je to môj život)
jednu pasáž spievala súčasne v litovskom posunkovom jazyku. V súťaži skončila na 19. mieste.
Baku, Azerbajdžan 2012
Prvý umelec, ktorý predstavil svoju kandidátsku pieseň „Nije ljubav tvar“ (Láska nie je predmet) aj v
národnom posunkovom jazyku, je spevák Željko Joksimović zo Srbska. V jeho videoklipe vystúpil Nepočujúci
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Nenadom Mahmutović v srbskom posunkovom jazyku.
Ku nemu sa pridal aj samotný Željko, ktorý tiež
predviedol niektoré časti v posunkovom jazyku.
Nepočujúci Mahmutović bol v tomto roku zároveň
víťazom srbskej šou Mám talent 2011 ako Nepočujúci
tanečník.
Viedeň, Rakúsko 2015
Eurovízia vo Viedni sa zapísala do histórie novým projektom Eurovision Sign. ORF a Európska vysielacia únia
sa spojili, aby vytvorili niečo veľmi výnimočné a úplne nové – dve Semifinále a Veľké finále sa prvýkrát
prezentovali aj v medzinárodnych posunkoch. Tento projekt sa uskutočnil vôbec prvýkrát v histórii Eurovízie.
Súťaž tak bola organizovaná ako plne inkluzívne podujatie: Umelci a tlmočníci, dokonca Nepočujúci, ktorí
tlmočili naživo.
V tomto ročníku sa azda najviac preslávil
charizmatický tlmočník posunkového jazyka
Tommy Krangh zo Švédska. Domácemu
kandidátovi na Eurovíziu, spevákovi Magnusovi
Carlssonsovi tlmočil pieseň "Meet Me In The Old
Town" (Zoznámte sa so mnou v starom meste)
tak nadšene, že sa jeho videoklip stal úplne
virálnym. Video nazbieralo takmer štyri milióny
videní. Sociálne siete vybuchli požiadavkami
„Tommy do finále!" Tlmočník dal do tejto piesne
všetku energiu a vášeň. Tlmočenie piesne si
však podľa jeho slov vyžiadalo až päť týždňov intenzívnej prípravy.

Ani jeho veľkolepé tlmočenie však

nezachránilo speváka Magnusa Carlssona, vo finále skončil 9. celkovo z 12. finalistov a do Eurovízie sa tak
nedostal.
Štokholm, Švédsko 2016
O rok neskôr boli ďalšími hviezdami šou opäť tlmočníci posunkového jazyka, tentoraz z Nórska. Skupina
štyroch tlmočníkov tlmočila kandidátsku pieseň "Laika" skupiny The Hungry Hearts feat. Lisa Dillanová. Výklad
do nórskeho posunkového jazyka si pochvaľovali tamojší Nepočujúci aj počujúci, ale do Eurovízie sa tiež
nedostal.
Kyjev, Ukrajina 2017
V roku 2017 prišla s prvými medzinárodnými posunkami vo videoklipe ukrajinská rocková skupina O Torvald.
Táto skupina reprezentovala svoju krajinu s piesňou „Time“ (Čas). Chlapec, ktorý vo videu tlmočí do
medzinárodných posunkoch, je Nepočujúci Ihor Malik z Ukrajiny. Ich pieseň sa v Eurovízii umiestnila na 24.
mieste.
Ďalšia pieseň, ktorá prezentovala posunkový jazyk bola „My friend“ (Môj priateľ) od chorvátskeho speváka
Jacquesa Houdka. Spevák zverejnil aj videoklip s chorvátskym posunkovým jazykom v podaní Nepočujúceho
fotografa, modela a tanečníka Buda Jusića. S piesňou na Eurovízii obsadili 13. miesto.
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Lisabon, Portugalsko 2018
V roku 2018 prišla so zaujímavým nápadom speváčka SuRie zo Spojeného kráľovstva. Svoju pieseň “
Storm” (Búrka) si do britského posunkového jazyka pretlmočila sama. Vydala tak verziu svojho vlastného
videoklipu v britskom posunkovom jazyku. Zaujímavosťou je, že špeciálne pre túto príležitosť sa naučila
prostredníctvom jedného zo svojich fanúšikov. Zároveň sa však vzniesla na ňu vlna kritiky z komunity
Nepočujúcich za to, že tlmočila bez artikulácie a mimiky, čo je dôležitou súčasťou britského posunkového
jazyka. S piesňou na Eurovízii skončila na 24. mieste.
Tel Aviv, Izrael 2019
Jedným z najzaujímavejších
interpretov Eurovízie v roku
2019 bola Bilal Hassani z
Francúzska. Počas jej
speváckeho vystúpenia
"Roi"

tancovala

aj

Nepočujúca tanečníčka Lin
Ching Lan pôvodom z
Taiwanu. Pieseň sa tak stala
jedným z najinkluzívnejších
v Eurovízii.
Ale skutočnou hviezdou večerného vystúpenia na Eurovízii 2019 bola izraelská tlmočníčka posunkového
jazyka. Diváci fandili jej skvelému výkonu ako podala pieseň „Hate Will Prevail“ (Nenávisť bude prevládať) od
islandskej skupiny Hatari. Videoklip s tlmočením do posunkového jazyka sa stal hitom vďaka mimike a
vtipným výrazom tváre tlmočníčky zodpovedajúce tvrdému zvuku kapely. Skupina sa umiestnila na 10.
mieste.
Živé vysielanie zo súťaže Eurovízie v roku 2019 bolo spojené s tlmočením do izraelského posunkového jazyka,
ktorý na mieste poskytoval tím tlmočníkov Sign Now Team. Tlmočníci boli zároveň vo zväčšenom okienku než
zvyčajne, približne tak ako spievajúci umelec, aby Nepočujúci mali z Eurovízie rovnaký zážitok ako počujúci.
Amsterdam, Holandsko 2021
Tento rok sa spevácka súťaž Eurovízie 2021 uskutočnila v Holandsku. Tamojšia komunita Nepočujúcich chcela
sprístupniť európsku show pre celý svet, tak prevzala iniciatívu tlmočiť Eurovíziu do medzinárodných
posunkov. Našli 37 nepočujúcich z celej Európy, ktorí tlmočili hudobné piesne svojej krajiny do
medzinárodných posunkov. Zároveň semifinále ako aj finále Eurovízie tak tlmočilo prvýkrát v histórii až 37
Nepočujúcich tlmočníkov z rôznych kútov Európy.
Ďalší ročník Eurovízie sa bude konať v roku 2022 v talianskom meste Turín. Už teraz sa na to môžeme tešiť čo
nám prinesie :-)
Text: K. Zudorová Zdroj a foto: eurovision.tv, unusualverse.com, doofcentraal.nl, wikipedia.org
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE "DETI TICHA"
Kedy sa môže stať počujúci
nepočujúcim? Na prvý pohľad sa
zdá, že je to otázka, na ktorej sa dá
pousmiať. Na strane druhej to
skrýva v sebe odpoveď zrejme
„nikdy”, keďže za otázkou sa
skrývajú všetky skúsenosti, zážitky
a príbehy ktorým prechádza strata
sluchu. Koľko Nepočujúcich
existuje, toľko rôznych skúseností
Nepočujúci zažije vo vzťahu s
počujúcou spoločnosťou, v rodinnej
spoločnosti alebo v komunite
Nepočujúcich. Skúsenosti sa často viažu na to, že počujúci nechápu ako funguje svet Nepočujúcich,
akým prekážkam a problémom musia čeliť a snažia sa prispôsobiť Nepočujúcich k počujúcim aj v
prípade, keď to škodí. Ak sa pozerajú na Nepočujúcich ako na hlupákov, a namiesto nich chcú
povedať a takpovediac nariadiť čo je pre nich dobré, potom to znamená boj na celý život.
Každý Nepočujúci inak prežíva tieto potláčania, na ktoré možno reagovať kľudne, impulzívne,
nahnevane, diplomaticky... jednoducho rôznymi spôsobmi.
Práve tieto nepochopenia ľudí žijúcich vo svete ticha a zároveň životný spôsob, ktorý sa odohráva v
komunite Nepočujúcich, je práve to, čo rozoberá divadelná dráma Marka Medoffa: Deti ticha, ktorá
rozoberá vzťah Nepočujúcej upratovačky (Sara Norman) pracujúcej v škole pre nepočujúcich a
taktiež na tejto škole pracujúceho logopéda
(James Leeds). Táto dráma sa objavila na
javisku, a vôbec takýto typ predstavenia
dostal na slovenské javiská po prvýkrát. Na
repertoár si ho prevzalo Divadlo „LAB“,
ktorý patrí Vysokej škole múzických umení v
Bratislave. Samotné predstavenie je výzvou
pre režisérku (odbor režisérstvo na Vysokej
škole múzických umení), pretože sa musí
ponoriť do sveta Nepočujúcich pochopiť ich
fungujúce mechanizmy komunity. Bez tohto
nie je možné pripraviť predstavenie o
Nepočujúcich. Nielen režisér musí byť
komplexne informovaný o svete
Nepočujúcich, ale taktiež platí že väčšinou sa
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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v tomto predstavení komunikuje v
posunkovom jazyku. A keďže tu hrali
počujúci herci, museli si riadne osvojiť
– v našom prípade – slovenský
posunkový jazyk. Tejto neľahkej úlohy
sa ujal Michal Hefty, riaditeľ
občianskeho združenia Myslím –
centrum kultúry Nepočujúcich,
ktorí pripravoval hercov a zoznámil ich
s kultúrou Nepočujúcich a taktiež ich
učil posunkový jazyk. Nielen však
samotný prirodzený posunkový jazyk
treba vedieť, ale aj to, aký je rozdiel medzi slovenským posunkovým jazykom a posunkovanou
slovenčinou. Pretože kým prvý jazyk je prirodzený jazyk, ten druhý funguje na princípe gramatiky
slovenského jazyka s tým, že pri hovorení sú slovám pridané posunky. Niektorí herci podľa priebehu
deja a roly boli nútení používať posunkovanú slovenčinu a priznali, že je to ťažké. Skutočne podľa
vlastnej skúsenosti sa dá zažiť, že ide umelé (neprirodzené) vyjadrovanie.
Počas prípravy však nastali rôzne obmedzenia a nečakané situácie. Prišla vlna pandémie covid 19 a
príprava predstavenia, učenie sa posunkového jazyka sa zastavilo z jedného dňa na druhý. Nevedelo
sa, kedy budú môcť pokračovať. Toto prerušenie nácviku trvalo viac ako rok, a pri uvoľňovaní
opatrení z jedného dňa na druhý uviedli dátum premiéry s malou časovou dotáciou pre dostatočný
nácvik. Čo dodať, mali sme strach a napätie, ako to dopadne. Čo si budú herci pamätať pri toľkých
prestávkach? Budú Nepočujúci rozumieť tomu, ako posunkujú?
Pri takomto predvedení predstavenia pre komunitu
Nepočujúcich je oveľa viac dôležité rozumieť posunkovému
jazyku ako samotná hra hercov.
A potom, keď sme tam sedeli v divadle.... naozaj sme len
pozerali... Pri minimalistickom a nápadne riešenom pozadí
sme mohli nad javiskom sledovať dialógy hercov, aj tí ktorí
práve niektorému jazyku nerozumeli. Naše uznanie patrí
všetkým hercom, ktorí počas pandémie, online, v
uzatvorenom priestore sami, alebo v skupine nacvičovali
svoju úlohu a nacvičovali posunkový jazyk. A hlavnú úlohu
hrala Ráchel Šoltésová, ktorá sa taktiež snažila, aby mohla
podať čo najlepší výkon a snažila sa priblížiť, k tomu aby bola
čo najviac autenticky Nepočujúca. Celkom dobre sa je to
podarilo.
Text: A. Hefty Foto: Archív
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NOVÝ PROJEKT NBS PRIBLÍŽI SVET PEŇAZÍ AJ
NEPOČUJÚCIM
Projekt finančnej gramotnosti 5peňazí Národná banka Slovenska rozširuje o koncept, ktorý je
priamo určený pre nepočujúcich.
Prináša prvé zo série videí, ktoré pripravila v spolupráci s nepočujúcim lingvistom posunkového jazyka
Romanom Vojtechovským a tlmočníčkou Kamilou Trévaiovou. Tvárou videí sa stala používateľka
posunkového jazyka Ľudmila Baťová.
Cieľom NBS je, aby tento projekt pomohol
nepočujúcim pri vybavovaní svojich
požiadaviek vo finančných inštitúciách.
Link na YouTube kanál 5peňazí:
https://www.youtube.com/channel/
UC_bYPwJ2_xkiW5sq0VoA3uA
V prvom videu nájdete základné informácie o
projekte 5peňazí a koncepte pre nepočujúcich:
https://www.youtube.com/watch?
v=c8UXjZTpD4M
Okrem toho sú na YouTube kanáli 5peňazí k
dispozícii aj krátke videá s výkladom
základných pojmov, ktoré budú používané
počas vzdelávania (investovanie, IBAN, lízing, likvidita alebo sporiaci účet).
Postupne pribudnú ďalšie videá, ktoré v posunkovom jazyku vysvetlia divákom základné princípy
správneho hospodárenia s peniazmi.
Používatelia posunkového jazyka sa pri riešení finančných záležitostí stretávajú s komplikáciami, o ktorých
počujúci často ani
netušia. Medzi najčastejšie problémy patrí komunikačná bariéra, napríklad počas
návštevy banky či inej inštitúcie. Z nej môžu následne vyplynúť rôzne nedorozumenia. Mohlo by sa zdať,
že situáciu dokáže vyriešiť písaný text v podobe zmlúv, no nie je to tak. Dlhé texty zmlúv sú niekedy ťažko
pochopiteľné aj pre človeka, ktorého materinským jazykom je slovenský jazyk. Pre mnohých nepočujúcich
je čítanie s porozumením veľmi náročné a v dlhých textoch sa strácajú. Komunikáciu v súčasnosti navyše
komplikuje nosenie rúšok a respirátorov, ktoré zabraňujú odzeraniu.
Pre nepočujúcich sme vytvorili aj špeciálnu emailovú adresu, na ktorej budeme odpovedať na ich otázky:
nepocujuci@5penazi.sk
„Oceňujem snahu NBS poskytnúť používateľom posunkového jazyka informácie spôsobom, ktorý je pre
nich najprirodzenejší. Z videí mám veľkú radosť, pretože okrem sprostredkovania informácií zo sveta
financií tvorí dôležitú súčasť aj integračný charakter celého tímu. Vo videách nefiguruje tlmočník, ale
rodená používateľka posunkového jazyka. Jazykovú supervíziu vykonával nepočujúci lingvista
posunkového jazyka. Verím, že aj prostredníctvom týchto videí sa nám podarí zvýšiť záujem o rozvoj
finančnej gramotnosti.“ sa o projekte povedala tlmočníčka Kamila Trévaiová.
„Projekt 5peňazí pre nepočujúcich, zameraný na finančnú gramotnosť, ale aj všeobecne na financie, je
unikátny a môže pomôcť nepočujúcim osobám sa neformálne vzdelávať a zvyšovať odborný rast.
Prostredníctvom neho môžeme u nepočujúcich vybudovať alebo zlepšiť finančnú gramotnosť formou
vizuálnych videonahrávok s prekladom do slovenského posunkového jazyka a otvorenými titulkami.
Nepočujúce osoby tak budú mať plnohodnotnú prístupnosť k informáciám o finančnej gramotnosti, naučia
sa primerane hospodáriť s peniazmi a môžu dôstojne žiť.“ zhodnotil projekt lingvista Roman Vojtechovský.
Zdroj a foto: Národná banka Slovenska
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O OČKOVANÍ NEPOČUJÚCICH
Prinášame vám zaujímavý príspevok od
Nepočujúcej redaktorky blogu Sary Nović na
americkej stránke CNN. Myslíme si, že jej názory k
téme o prístupe majority k Nepočujúcim ohľadom
očkovania rozhodne stoja za zamyslenie, vybrali
sme preto krátky výber z jej článku.

Sara Nović: Pre mnohých Nepočujúcich na
ceste za očkovaním stojí veľa prekážok
Pre mnohých Nepočujúcich je veľa prekážok
dostať sa k vakcíne. Už registrácia na
očkovanie je pre nich dopredu prekážkou.
Dôvodom je rôzna úroveň angličtiny a tiež aj
znalosti počítačových zručností, ktoré by im
umožnili zaregistrovať sa online. Väčšina
Nepočujúcich sa tiež kvôli komunikačným
bariéram snaží vyhýbať sa návšteve lekára.
Často tak skončia na pohotovosti s vyššou mierou nesprávnej diagnózy. Zároveň nedostatok
preventívnej zdravotnej starostlivosti u nich tiež zvyšuje riziko ochorenia srdca a ciev, čo je
rizikový faktor vážneho ochorenia na koronavírus. Navyše viaceré štúdie potvrdili, že osoba so
sociálnym znevýhodnením má zvýšené riziko infekcie koronavírusu. Americkí Nepočujúci a
nedoslýchaví ľudia pritom žijú pod hranicou chudoby takmer dvojnásobne v porovnaní s ich
počujúcimi rovesníkmi. Riziká sú ešte väčšie pre černochov, domorodcov alebo LGBTQ+
Nepočujúcich. S ohľadom na túto skutočnosť je preto potrebné, aby národné očkovacie programy
podnikli konkrétne kroky, aby boli očkovanie pre Nepočujúcich dostupnejšie. Očkovacie strediská
by mali zabezpečiť fyzických tlmočníkov posunkového jazyka. Na miestach, kde je dostupnosť
tlmočníka prekážkou, by mali v prípade potreby komunity Nepočujúcich ponúknuť konkrétne
časové úseky alebo dni na očkovanie s tlmočníkom amerického posunkového jazyka. Prípadné
ďalšie riešenia, ako je jasné označenie v radoch, mať po ruke tabuľu alebo tablet na písanie, či
komunikačná karta s otázkami, na ktoré by Nepočujúci mohol ukázať, by pravdepodobne tiež
mohli odstrániť niektoré prekážky. Nepočujúci sú odborníci na vlastné potreby, takže v ideálnom
prípade by centrum alebo organizácia mala osloviť priamo členov komunity Nepočujúcich na
spätnú väzbu už na začiatku, namiesto toho, aby museli neskôr riešiť nevyhovujúce podmienky.
Nepočujúci majú často obmedzený prístup k informáciám o očkovaní
Komunita Nepočujúcich je často vynechaná z regionálneho spravodajstva a televízie bez titulkov
a bez tlmočenia do amerického posunkového jazyka. Nepočujúci tak majú veľmi

obmedzený

prístup k informáciám o očkovaní. Nepočujúci potrebujú informácie a vzdelávacie materiály o
očkovaní v posunkovom jazyku. Americký posunkový jazyk je jazyk oddelený od angličtiny a
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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jeho používatelia si zaslúžia rovnakú úctu, rešpekt a informácie ako ostatní hovoriaci v iných
jazykoch. Je diskriminačné nútiť kohokoľvek porozumieť zložitým lekárskym informáciám v ich
druhom jazyku. Preto informačné letáky o vakcínach by mali byť aj v posunkovom jazyku.
Nepočujúci často nedôverujú lekárom
Výskum ukazuje, že Nepočujúci majú často vysokú
nedôveru v lekárov. Dôvodom je to, že už v histórii
ich lekári nútili k experimentovaniu so sluchom, či
povinnej sterilizácii. Medicína a veda pritom
naď al ej pl ánuje budúcnosť, ktorá umož ní
vyhubenie Nepočujúcich, a to buď prostredníctvom
terapií kmeňovými bunkami a úprav génového
kódu, ktoré odstránia hluchotu v detstve alebo v
maternici. Mnohí Nepočujúci nepovažujú hluchotu
za stav, ktorý treba „vyliečiť“ a vnímajú pokus o to
ako modernú formu eugeniky - kríženie ľudského druhu na zlepšenie niektorých vlastností.
Obávajú sa, že genetická liečba by mohla narušiť kultúru Nepočujúcich a viesť k ich väčšej
diskriminácii. V súčasnosti sú Nepočujúci zvyčajne ako maloletí podrobení "liečbe" technológiou
ako je kochleárna implantácia bez ich súhlasu. Nie je preto žiadnym prekvapením, že veľa
Nepočujúcich neverí skupine lekárom, ktorej profesiou je tiež aktívne pracovať na tom, aby
hluchota, a teda aj komunita ako my, neexistovala. V prípade vakcíny proti koronavírusu toto v
kombinácii s nedostupnosťou informácií prostredníctvom oficiálnych kanálov spôsobuje, že
Nepočujúci sú zraniteľnejší voči dezinformačným kampaniam a konšpiračným teóriám.
Pokiaľ ide o vakcíny, môže byť neskoro začleniť Nepočujúcich ľudí do očkovania, ale nikdy nie je
neskoro na to, aby sme sa zapojili do rozhovoru. Kým lekárske, vzdelávacie a vládne inštitúcie
neuznajú našu ľudskosť, bude ťažké vybudovať si dôveru. Dobrým začiatkom by bolo uznať náš
jazyk ako jazyk a poskytnúť nám informácie potrebné na prijímanie informovaných rozhodnutí o
našom vlastnom tele a na zaobstaranie si tejto život zachraňujúcej vakcíny.
O autorke článku
Sara Nović je americkou spisovateľkou, prekladateľkou a docentkou. Okrem iných je aj autorkou
úspešnej knihy "Girl at War" (Dievča vo vojne). Za svoje literárne dielo získala v roku 2016
prestížnu cenu Alex Awards. Noviny The New York Times v recenzii označilo jej knihu za osobnú
a ohromnú. Nović tiež pôsobí ako profesorka tvorivej angličtiny na Stocktonovej univerzite v
Kalifornii. Mala asi 12 rokov, keď začala postupne strácať sluch. Naučila sa však americký
posunkový jazyk a dnes je aktivistkou za práva Nepočujúcich.
Text: K. Zúdorová

Zdroj a foto: edition.cnn.com, en.wikipedia.org

https://edition.cnn.com/2021/04/13/opinions/deaf-americans-vaccine-hesitancy-health-care-equity-novic/
index.html
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PRIESKUM O DOPADE KORONAVÍRUSU NA KOMUNITU
NEPOČUJÚCICH V ANGLICKU
Ako koronavírus ovplyvnil komunitu Nepočujúcich v Anglicku?
Na konci minulého roka sa v Anglicku uskutočnil zaujímavý prieskum o dopade koronavírusu na tamojšiu
komunitu Nepočujúcich. Robila ho nezisková organizácia SignHealth, ktorá sa venuje Nepočujúcim v
oblasti duševného zdravia a ich prístupu ku základnej zdravotnej starostlivosti. Do prieskumu sa zapojilo
takmer 100 Nepočujúcich respondentov. Prieskum ukázal znepokojivý výsledok, že koronavírus a
opatrenia prijaté na boj proti pandémii vážne a neúmerne ovplyvňujú životy Nepočujúcich. Až 35 %
nepočujúcich respondentov uviedlo, že pandémia mala veľký negatívny vplyv na ich duševné zdravie a 61
% zdôraznilo úzkosť z toho, čo by sa mohlo stať. Prieskum tak poukázal na pretrvávajúce problémy,
ktorým čelí komunita Nepočujúcich počas pandémie a tieto problémy sa počas pandémie zhoršili.
Ďalšie znepokojivé čísla z prieskumu:
74 % nepočujúcich uviedlo, že majú ťažší prístup k zdravotnej starostlivosti
36 % malo problém s prístupom k liekom
89 % respondentov sa obávalo, či budú schopní komunikovať s personálom, ak budú hospitalizovaní s
koronavírusom
62 % označilo za veľkú výzvu neschopnosť komunikovať s ľuďmi, ktorí nosia rúška alebo respirátory na
verejnosti, pretože by nedokázali odčítať z pier alebo používať mimiku tváre
80 % označilo sociálnu izoláciu za hlavný problém od začiatku lockdownu
78 % respondentov prieskumu uviedlo, že informácie o koronavíruse zdieľané vládou považujú za
čiastočne alebo úplne nedostupné
Nepočujúci ľudia v Anglicku sú tak podľa výsledkov prieskumu vážne zasiahnutí pandémiou koronavírusu.
Už výskum vykonaný v roku 2005 francúzskym Ministerstvom zdravotníctva ukázal, že Nepočujúci majú
takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať problémy s duševným zdravím, ako je depresia a
úzkosť v porovnaní s počujúcimi ľuďmi. V roku 2014 SignHealth vykonal výskum, ktorý odhalil významné
nerovnosti v poskytovaní zdravotnej služby vrátane vyššej miery nesprávnych diagnóz, zlej liečby a
rôznych prekážok v prístupe k službám zdravotnej starostlivosti.
O spoločnosti SignHealth
V reakcii na krízu tak spoločnosť SignHealth
vytvorila bezplatnú službu online tlmočenia
dostupnú 24 hodín denne na komunikáciu s
Nepočujúcimi v zdravotníckych zariadeniach.
Okrem toho SignHealth poskytuje rôzne
služby, ktoré podporujú duševné zdravie
Nepočujúcich v celom Spojenom kráľovstve.
Funguje od roku 1986, je vedená
Nepočujúcimi a počujúcimi, ktorí plynule
ovládajú britský posunkový jazyk. V blízkej
budúcnosti plánujú ďalší výskum duševného
zdravia Nepočujúcich a úzku spoluprácu s
ďalšími organizáciami Nepočujúcich.
Zdroj a foto: https://signhealth.org.uk/
resources/coronavirus-impacts-report/
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ZMENY V OSLOBODENÍ PLATENIA KONCESIONÁRSKYCH
POPLATKOV
Podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úhrade za služby
poskytované verejnosti“) je platiteľom úhrady koncesionárskych poplatkov fyzická osoba, ktorá
je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti, ako
odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome.
Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu koncesionárskych poplatkov majú
osoby:
- ktoré žijú v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese
odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo
- ktorí sú poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu, poberateľom dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných
dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,
nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, alebo
- ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom
dávky v hmotnej núdzi.
Do 1.7.2021 platilo, že nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu koncesionárskych
poplatkov vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti.
Od 1. 7. 2021 bude platiť, zrušenie povinnosti platiteľov (fyzických osôb) preukazovať
skutočnosti zakladajúce nárok na
oslobodenie od povinnosti platiť
koncesionárske poplatky, čo znamená, že
postačí ich len oznámiť. Teda od 1. 7.
2021 ani platiteľ (fyzická osoba), ktorý má
nárok na oslobodenie, nebude povinný
preukazovať RTVS napríklad, že je osobou s
ťažkým zdravotným postihnutím, ale bude
stačiť, keď jej to len oznámi. RTVS si
následne tieto informácie preverí od Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
Sociálnej poisťovne.
Text: A. Hefty

Foto: https://www.info.sk/sprava/129679/olanonova-chce-zrusit-koncesionarske-
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AKCIA PRE DETI: PREKONAJ STRACH, OČI NEZATVÁRAJ!
Koncom júla Snepeda usporiadala akciu pre deti a ich rodičov s názvom Prekonaj
strach, oči nezatváraj! Zo začiatku si deti s pomocou dospelých vyskúšali prekonávať strach z
výšky, ako aj zdolávať prekážky na lanovom centre Lanoland na Kolibe v Bratislave. Celá trasa
vo výške 4 až 6 metrov, s dĺžkou 423 metrov, so 42 prekážkami a 2 lanovkami, veru nebola
ľahká. Klobúk dole všetkým, ktorí, čo i len vyliezli na strom. Chcem poďakovať srdečne hlavne
tlmočníkom, ktorí celých 190 minút tlmočili predstavenie pre nás Nepočujúcich, a hlavne sa
chcem poďakovať najmä organizátorom tohto projektu. Verím, že aj nabudúce si pre nás niečo
pripravia 😊
Po náročnom lezení na všetkých
čakala bobová dráha. Tú si náramne
užili malí aj veľkí a niekoľkokrát 😊 .
A, samozrejme, po takýchto
aktivitách už boli všetci hladní, tak si
rozprestreli svoje deky a pochutnali
si na bagetkách, koláčoch a sladkých

n á p o j o c h o d s p o n z o r o v.
Nechýbala ani súťaž
o najchutnejšie jedlo, ktoré
pripravili rodičia. Medzi 7
súťažiacich boli aj dve mladé
slečny, ktoré ponúkli svoje
upečené koláče. Pochúťky

hodnotili všetci zúčastnení. Na troch
najlepších čakala odmena vo forme
darčekových balíčkov. Najkrajším
pohľadom bola súdržnosť detí
a rodičov, spoločná komunikácia
v ich rodnom jazyku, jazyku
posunkovom, ktorá v čase korony
chýbala.

Táto

aktivita

sa

uskutočnila vďaka finančnej
podpore Nadácie ZSE.
Ďakujeme aj sponzorom za
vecné odmeny pre deti
(Národná banka Slovenska,
Všeobecná zdravotná poisťovňa,
R T V S , P o w e r l o g y, D A X E
(Maxík)), darčekové balíčky pre
súťažiacich (COUNTRY-LIFE),
občerstvenie pre všetkých
zúčastnených (Bagetka na
Račku, PIJO BIO, Minit Slovakia,
Grotto). Ďakujeme aj tlmočníčke Lucii Kotulovej, dobrovoľníkom Romanovi Vojtechovskému, Ivici
Duray Tichej, Denise Gálovej a fotografovi Zoltánovi Duraymu.

AKCIA PRE DETI: V ŽIVOTE SA NESTRATÍŠ, AK MÁŠ
NIEKOHO, KOMU VERÍŠ!
V polovici augusta, čiže 14-teho, sme my z občianskeho združenia Snepeda
usporiadali na Partizánskej lúke v Bratislave akciu pre deti: V živote sa nestratíš, ak
máš niekoho, komu veríš!
Prichystali sme im 10 stanovíšť. Každé dieťa dostalo mapu s označenými miestami, kde sa
stanovištia nachádzajú. Staršie deti sa vydali na
cestu samé, mladší si prizvali na pomoc svojich
rodičov. Pri niektorých zastávkach si museli pomôcť
sami a na niektorých stanovištiach stáli dobrovoľníci,
ktorí zadali nejakú úlohu. Úlohy boli zamerané
predovšetkým na environmentálnu a zmyslovú
výchovu, čítanie s porozumením a orientáciu v
priestore. Mali správne pospájať názvy listov z
listnatých stromov, hádzať šišky do vedier, spoznávať
vône ovocia a určiť ich, oboznámiť sa s časom
rozkladu odpadov v prírode. Vyskúšali sme ich
vedomosti o európskej tiesňovej linke 112, aj to
koľko posunkov na daný tvar ruky poznajú. Museli
správne určiť, aká je lesnatosť v jednotlivých
krajinách, podľa hmatu, či je tam piesok, voda,
kameň alebo drevo. Na konci ich čakalo triedenie
odpadkov či vylúštenie tajničky.

Deťom sa program páčil, boli šikovné, a tak každý
dostal odmenu vo forme balíčkov a nápojov. A tí
najlepší z dvoch kategórií podľa veku dostali aj
darčekovú poukážku Martinus na nákup v hodnote
20 eur. Po súťaži sme si spravili piknik, kde sa mohli
všetci najesť a pochutnali si aj na výborných
nápojoch od spoločnosti Kofola. A popritom sme sa
bavili, rozprávali, hrali a šantili v potoku.
Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej
podpore Nadácie ZSE. Ďakujeme aj sponzorom za
vecné odmeny pre deti (Národná banka Slovenska,
Všeobecná zdravotná poisťovňa, RTVS, Powerlogy,

DAXE (Maxík)), nápoje pre
všetkých zúčastnených (Kofola
ČeskoSlovensko). Ďakujeme aj
tlmočníčke Kvetoslave Lepótovej,
dobrovoľníkom Romanovi
Vojtechovskému, Ivici Duray
Tichej, Denise Gálovej, ako aj
Ľudmile

Baťovej,

Jane

Antušekovej, Kataríne Gašovej a
Zoltánovi Duraymu.
Text: Veronika Vojtechovská,
organizátorka podujatia

Foto: Archív Snepeda

ADRIÁN BABIČ, ZOMREL TALENTOVANÝ ŠPORTOVEC
Kedysi náš Nepočujúci cyklistika Adrián Babič vyhrával každú jednu cenu za druhou. Darilo sa
mu v osobnom aj športovom živote. Pochádzal z Popradu spod tatranských štítov. V rodnom meste
Poprad sa on od malička venoval rôznym športom, napríklad basketbalu, alebo futbalu, ale našiel aj
jednu veľkú lásku a to bola práve cyklistika. Genetika cyklistického majstra sa v ňom nezaprela, aj
vďaka jeho otcovi a strýkovi, ktorí tiež milujú cyklistiku. V rámci cyklistiky sa zúčastnil na pretekoch
v cestnej aj horskej cyklistike, ale aj cyklokrose. Počas štúdia na strednej škole sa dostal k trénerke
a učiteľke Lenke Ilavskej-Litvinovej, ktorá ho viedla a trénovala ho až do konca. Spolupracovali
spolu 7 rokov. Nasledovalo štúdium na Fakulte športu Prešovskej univerzity a to odbor šport a
zdravie. Medzi zdravými športovcami v Slovenskom aj vo svetovom peletóne pretekal, bol 5 rokov
členom tímu Firefly. Reprezentoval naše Slovensko spolu so zdravými športovcami a bol majstrom a
vicemajstrom Slovenska v kategórii do 23 rokov, získal bronz z Majstrovstiev Slovenska a v sezóne
2019 sa stal víťazom
slovenského pohára v
cestnej cyklistike a
štartoval

na

Majstrovstvách
Európy a sveta. Medzi
jeho záľuby patrilo
sledovanie športových
súťaži a to nielen
cyklistických. Smutný
koniec úspešného
mladého športovca
prišiel 26. 05. 2021
vo

večerných

hodinách, počas
tréningu pri kolízii s
motorovým vozidlom. Počas tréningu sa za obcou Lemešany v okrese Prešov pri odbočke na Kysak
dostal do kolízie s autom Toyota RAV4 a utrpel ťažké zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča
bola dychová skúška na alkohole negatívna, aspoň to tvrdila prešovská polícia na svojej
facebookovej stránke. Podľa tvrdenia z krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove vodič
motorového vozidla pri odbočovaní nedal cyklistovi Babičovi prednosť. Členovia Deaflympijského
výboru Slovenska spomínajú na Adriana ako skromného a príjemného človeka. Cyklistika je pri
neohľaduplných vodičoch nebezpečný šport. Pretekár na bicykli je chránený len minimálne. Aj pri
menších pádoch hrozia zlomeniny. Pri vážnych nehodách ide aj o život.
Úprimnú sústrasť rodine!
Text: T. Slezák
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PRVÁ NEPOČUJÚCA POSLANKYŇA
IZRAELSKÉHO PARLAMENTU
Komunita Nepočujúcich v Izraeli má prvýkrát v histórii v izraelskom parlamente Nepočujúcu
poslankyňu. Shirley Pintová v júni 2021 zložila poslaneckú prísahu po odstúpení jedného z
ministrov strany. Mementom udalosti bolo to, že Pintová zložila prísahu v izraelskom posunkovom
jazyku. Vo voľbách kandidovala za stranu Yamina, kde lídrom bol premiér Naftali Bennett, ktorý jej
vyslovil obrovské sympatie.
Shirley Pintová
Nepočujúca poslankyňa sľúbila, že sa stane silným hlasom ľudí so zdravotným postihnutím. V
parlamente má k dispozícii tlmočníkov posunkového jazyka. Je dcérou Nepočujúcich rodičov a
plynule ovláda izraelský posunkový jazyk. Zaujímavosťou je, že v 18-tich rokoch absolvovala
povinnú vojenskú službu. Podľa izraelského zákona ju musia absolvovať ženy aj muži, ale pre osoby
so zdravotným postihnutím je to dobrovoľné. Slúžiť v armáde však bolo jej snom. Podľa jej slov,
štyri roky v armáde ju naučili ako byť fyzicky silná a ako byť pripravená na život. V Izraelských
obranných silách slúžila na leteckej základni a na jej konci získala ocenenie od veliteľa letectva a
izraelského prezidenta Šimona Peresa. Po skončení vojenskej služby študovala právo na Netanya
Academic College. Bola aj rok právnou asistentkou na Ústrednom okresnom súde. Stala sa aj
poradkyňou poslankyne Karin Elhararovej, osoby s telesným postihnutím. Riešila legislatívu,
verejné výzvy a
pomoc ľuďom so
z d r a v o t n ý m
postihnutím. V roku
2016

založila

Izraelské centrum
pre

štúdium

Nepočujúcich spolu
s

ďalšími

zakladateľmi. Do
politiky vstúpila v
roku 2019. Jeden z
hlavných dôvodov,
prečo kandidovala
do parlamentu bolo
podľa jej slov to, že
pre ďalšiu generáciu Nepočujúcich chce zmeniť budúcnosť k lepšiemu. Ako matka 2-ročného
Nepočujúceho syna a s druhým dieťaťom na ceste chce myslieť aj na ich budúcnosť.
Text: K. Zudorová Zdroj a foto: dailymoth.com, en.wikipedia.org
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DIP HOP
Dip Hop - čo to je?
Pojem Dip Hop vytvoril Nepočujúci umelec a raper s umeleckým menom Wawa. Jeho skutočné
meno je Warren Snipe. Práve on vytvoril vlastný hudobný žáner ako Dip Hop, čo znamená Hip Hop
očami Nepočujúcich.
Je to hudba so zvukom, textom, hlasom a americkým posunkovým jazykom. Dip hop tak dáva
priestor Nepočujúcim, aby mohli vnímať hip hopovú hudbu všetkými možnosťami cez oči ako i
vibrácie. Podľa umelca každému otvára dvere, aby vstúpil do sveta kultúry Nepočujúcich a videl
podobnosti a kontrasty oboch svetov Hip hop-u a Dip hop-u.
Priekopník Dip hopu Nepočujúcich je jedným z troch Nepočujúcich raperov vo svete, ktorí sa
oficiálne venujú hudbe a majú nahrávacie zmluvy s hudobnými spoločnosťami. Okrem neho sa rapu
venujú aj Nepočujúci Signmark z Fínska a Sean Forbes z Detroitu.
Waren Snipe alias Wawa
Wawa sa narodil a vyrastal v centre
mesta Philadellphia. Aby ho dostala preč
od vplyvu gangov a pouličného násilia,
jeho matka ho poslala ku svojim
krstným rodičov do San Marína, keď mal
13 rokov a pobudol u nich 3 roky. Chodil
do integrovaných škôl a až vďaka štúdiu
na prestížnej Galladeutovej univerzite
Nepočujúcich vo Washingtone v roku
1994 si začínal plniť svoj sen. Svoju
hudobnú kariéru začal v roku 2005.
Okrem hip hopu sa venuje aj viacerým
činnostiam. Spoluzakladal známu
tanečnú spoločnosť pre Nepočujúcich
Wild Zappers. Skupina vystupovala po
celej Severnej Amerike a absolvovala aj medzinárodné turné. Organizoval aj workshopy zamerané
na americký posunkový jazyk a vzdelávanie o kultúre Nepočujúcich, učili deti na základných
školách alebo v rodinách. V roku 2003 sa stal aj poradcom a náborovým pracovníkom na
Gallaudetovej univerzite Nepočujúcich. Objavil sa aj v seriáli Black Lightning, kde si v dvoch
epizódach zahral Nepočujúceho. Čo málokto vie, Waren sa venuje aj nebezpečnej činnosti. Je
certifikovaný kaskadérsky umelec úrovne 1, ktorý robí vysoké pády, súboje a streľbu. Tento rok
vystúpil na Super Bowl na Floride a predniesol americkú národnú hymnu v amerikom posunkovom
jazyku. Jeho výkon mnohí chválili pre jeho nadšenie.
Waren Snipe doteraz vydal celkom 3 hudobné albumy Wawa's World:
/2016/ Deaf: So What?! (Nepočujúci: Noačo!)
/2021/ Wamilton
/2021/ Unapologetically_____ (Neľútostne____)
Text: K. Zúdorová Zdroj: diphopwawa.com, en.wikipedia.org/wiki/Warren_Snipe
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FILM „PREKLIATA“ (THE UNHOLY)
Jedného dňa mi môj kamaráť
odporučil tento film, ktorý si mám aj
ja určite pozrieť. Prečo práve tento
film? Pretože tam hrala nepočujúca,
resp. nedoslýchavá herečka. Sám
som bol zvedavý, kto je tá herečka,
nakoľko hrala práve v horore. Tak
som si teda naplánoval jeden večer
kino v Eurovei v Bratislave a šiel som
sa na ten film pozrieť Bol som veľmi
nedočkavý, aký ten film v skutočnosti bude. Bola sobota, krásny slnečný deň, ktorý som využil
pobytom vonku a večer zavŕšil návštevou kina. V kine bolo veľa ľudí, až som bol z toho prekvapený.
Ľudia šli na rôzne filmy, ktoré boli v ten večer v ponuke, napríklad s náboženskou tématikou,
prípadne nejaký iný žáner. Dovolím si v krátkosti predstaviť film, v ktorom hrala nedoslýchavá
herečka. Herečka sa volá vlastným menom Cricket Brown, je to absolventka dramatického
programu Umeleckej školy Univerzity v Severnej Karolíne v USA v roku 2019. Samozrejme hrala aj
iné menšie úlohy vo filme, ale tento film „The Unholy“ jej priniesol slávu. Baví ju tvorba vlastných
krátkych filmov, hier, muzikálov a zážitkov z publika. Film sa odohrával v malom mestečku v Novom
Anglicku, kde hrala postavu dievčaťa s poruchou
sluchu, ktorá po tom, čo ju navštívila Panna Mária,
znovu počuje, rozpráva a je schopná liečiť chorých
ľudí. Jeden novinár sa rozhodol prísť na to, ako sa
to stalo, a dúfa, že sa mu podarí týmto prípadom
obnoviť jeho skrachovanú kariéru. Potom čo sa
začnú diať divné veci a strašidelné udalosti, zaznela
otázka, či sú to tieto javy dielom Panny Márie,
alebo niečo oveľa viac nebezpečnejšie? Tak toto bol
príbeh, ktorý som si pozrel. Sám som katolík, ale v
hlave ostáva otázka, či je možné aby sa také veci
skutočne diali? A môžu byť nebezpečné? Tento film
mi to dal jasne pocítiť, v skutku ma zaujal. Dobrý
film to bol, každý kto má rád horory, tak vrelo
odporúčam, rovnako ako som dostal odporúčanie
od kamaráta ja 😊
Text: T. Slezák Zdroj: netflix.com, theguardian.com
Foto: https://1.bp.blogspot.com/-JA6FrmvZw3k/
X6fT6Q2Z7MI/AAAAAAAAs_Y/
eN4Q0fjVP6ETxLDslWN6EdDwWgbdR31OgCLcBGAsYHQ/

APLIKÁCIA OD HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY MYSLÍ AJ
NA NEPOČUJÚCICH
Horská záchranná služba minulý rok spustila novú mobilnú aplikáciu. Aplikácia Horská
záchranná služba je k dispozícii predovšetkým turistom na horách. Je ako vreckový záchranár, ktorý
pomôže každému, aby sa z hôr vrátil vždy bezpečne domov. Ak vznikne problém, pomoc sa dá
privolať jediným klikom. Ak sa v horách stratíte, záchranári vás vďaka GPS lokalizácii v teréne
ľahšie nájdu alebo poradia, ako sa dostať späť na turistický chodník. Počujúci sa vďaka tlačidlu
„Privolať pomoc“ dokážu na horách okamžite spojiť so záchranármi a rovno s nimi komunikovať.
Čo je skvelé, aplikácia je užitočná aj pre Nepočujúcich. Ak nemôžete komunikovať so záchranármi,
môžete písať aj prostredníctvom chatu alebo SMS správ. Komunikovať s nimi sa dá prostredníctvom
tlačidla "Nemôžem hovoriť". Potom stačí pomocou jednoduchých ikon záchranárom oznámiť, čo sa
stalo. Je dobré, aby každý Nepočujúci toto uviedol v osobných údajoch "Profil používateľa". V
aplikácii nastavte políčko "nepočujúci/vada reči". Potom už máte automaticky predvolenú možnosť
"Nemôžem hovoriť". O sebe môžete uviesť nielen základné informácie, ale aj zdravotné ťažkosti a
zoznam užívaných liekov, či kontaktnú osobu, ktorú je možné v prípade potreby kontaktovať.
Osobný profil je tak veľmi dôležitá časť. Tieto informácie môžu Horskej záchrannej službe uľahčiť
prípadnú záchrannú akciu.
Aplikáciu si je možné zadarmo stiahnuť v každom mobile. Pozor! Neplatí však štandardné zdravotné
poistenie a zásah Horskej záchrannej služby môže byť spoplatnený. Jeho priemerná cena je okolo
390 eur, v prípade privolania vrtuľníka aj viac. Základnou turistickou výbavou každého turistu by
preto malo byť aj poistenie do hôr. Dá sa to jednoducho uzavrieť aj priamo v aplikácii Horská
záchranná služba. Pre jedného turistu na jeden deň stojí poistné od 1,60 eura.
Úplnou novinkou v Európe je Kniha vychádzok a
túr. V aplikácii si môžete vyplniť plánované
turistické trasy, a tiež aj predpokladaný čas
návratu. Po uplynutí tohto času vám príde SMS
upozornenie na úspešné potvrdenie cieľa, že ste
už v poriadku došli do cieľa. Ak nebudete na to
reagovať, tak SMS správa bude automaticky
odoslaná osobe, ktorú v aplikácii uvediete ako
kontaktnú osobu pre prípad núdze.
Veľkou výhodou aplikácie je, že pomoc jedným
tlačidlom sa dá privolať aj ďalších v troch
krajinách, a to Česku, Maďarsku a Rakúsku. V
tom prípade bude núdzová správa presmerovaná
na záchrannú zdravotnú službu alebo horskú
službu danej krajiny. Jedna aplikácia tak pomôže
vo viacerých krajinách.
V neposlednom rade, nájdete v aplikácii aj aktuálne výstrahy a upozornenia pre konkrétne
turistické oblasti, či informácie o uzavretí chodníkov alebo zhoršení turistických podmienok na
trase, napríklad vplyvom popadaných stromov. Rovnako tu nájdete aj vysvetlenie ako správne
podať prvú pomoc.
Text: K. Zudorová Zdroj a obrázok: https://app.hzs.sk/
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Mnoho Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí si uvedomuje, že prežívajú rôzne skúsenosti s
diskrimináciou. A starostlivosť o svoje práva a práva ostatných, ktorí čelia podobným výzvam,
motivovala mnoho Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí k boju za zmenu. V histórii to ľudia robili
mnohými rôznymi spôsobmi. Niektorí skúšajú aktivizmus alebo politiku, iní tvoria umenie ako
výstražné znamenie na diskrimináciu. A niektorí dosahujú skvelé výkony bez toho, aby mysleli na
svoju hluchotu alebo nedostatok sluchu. Kreativita a odolnosť Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí
je neobmedzená ak majú pevnú vôľu. Tu je 14 Nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí, ktorí svojimi
myšlienkami zmenili svet.
Helen Keller
Helen Keller bola americká aktivistka a autorka v oblasti
zdravotného postihnutia. Je najznámejšia osoba v histórii
hluchoslepých.
V roku 1882 mala Keller 18 mesiacov a ochorela na akútne
ochorenie, kvôli ktorému ohluchla, oslepla. Tento zážitok z detstva
vo svojej autobiografii neskôr opísala ako „byť na mori v hustej
hmle“. Keller žila v dobe, keď takmer neexistovala podpora pre ľudí
s hluchoslepotou a vyvinula svoj vlastný spôsob komunikácie ako
malé dieťa prostredníctvom základných posunkov a pocitových
vibrácií. Potom Keller začala učiť Anne Sullivan, ktorá sa stala jej
celoživotnou priateľkou a učiteľkou. Keller pokračovala v štúdiu na
univerzite a stala sa spisovateľkou a zakladateľkou organizácie
Hellen Keller International (HKI), ktorá podporuje nevidiacich.
Pravidelne obhajovala aj práva Nepočujúcich ako verejná rečníčka a aktivistka.
Kitty O'Neil
Kitty O'Neil, známa ako „najrýchlejšia žena na svete“, bola
americká kaskadérka a rýchlostná pretekárka, najznámejšia v 70.
rokoch minulého storočia. Či už tvorila svetové rýchlostné rekordy,
alebo skákala 127 stôp z balkóna ako kaskadérska dvojka Lyndy
Carterovej v Wonder Woman, Kitty počas svojej kariéry posúvala
hranice. Bola to kombinácia viacerých detských chorôb vo veku päť
mesiacov, ktoré ovplyvnili O'Neilovej sluch. Vo veku dvoch rokov
O’Neilovej matka zistila, že jej dcéra nepočuje, a naučila ju čítať z
pier a hovoriť.
O'Neilová pokračovala v boji s chorobami. Dostala spinálnu
meningitídu, ktorá jej pokazila ambície v olympijskom potápaní.
Naďalej však pokračovala v činnostiach vzdorujúcich smrti, vrátane
vodného lyžovania, potápania, parašutizmu a závesného lietaniapričom uviedla, že potápanie „pre mňa nebolo dostatočne desivé“.
V jej 20 rokoch O’Neilovej diagnostikovali rakovinu, ale ani to ju
nezastavilo. Vytvorila 22 rýchlostných rekordov na súši i na vode a v roku 1982 odišla do dôchodku
po tom, čo pri vystúpení zabili jej kaskadérskych kolegov.
Podľa jej slov: „Nepočujúci môžu urobiť čokoľvek. Nikdy sa nevzdávaj. Keď som mala 18 rokov, bolo
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mi povedané, že nemôžem získať prácu, pretože som nepočujúca. Povedala som však, že jedného
dňa budem športovo známa, aby som im dokázala, že môžem všetko. "
Haben Girma
Haben Girma je vynikajúca právnička v oblasti práv
zdravotne postihnutých a prvá osoba s hluchoslepotou, ktorá
promovala na Harvardskej právnickej fakulte. Bývalý americký
prezident Barack Obama ju označil za šampiónku zmien v Bielom
dome a v roku 2018 získala aj Cenu Helleny Kellerovej. Girma je
vášnivou zástankyňou práv osôb so zdravotným postihnutím.
Keď nemala prístup k ponukám v univerzitnej kaviarni, vyvolala
vlastný záujem o právo a požadovala, aby boli ponuky prístupné
pre všetkých študentov v súlade so zákonom o Američanoch so
zdravotným postihnutím (ADA). Girma stratila sluch a zrak kvôli
neznámej chorobe, ktorú mala ako dieťa. Má asistenčného psa
nemeckého ovčiaka s menom Mylo a spolupracuje aj s
asistentom pri komunikácii s ostatnými prostredníctvom
Braillovej klávesnice.
Povedala, že jej postihnutie je príležitosťou pre inovácie
Chella Man
Jeden z najvzrušujúcejších mladých hlasov v komunite Nepočujúcich je
dnes 21-ročný Chella Man. Chella Man je talentovaný vizuálny umelec, herec,
influencer a aktivista v komunitách Nepočujúcich aj LGBTQ+. Má silné
zastúpenie na internete a pravidelne sa zasadzuje za práva Nepočujúcich a
zdravotne postihnutých. Vo veku štyroch rokov Chellovi po zvonení v ušiach
diagnostikovali progresívnu poruchu sluchu. Povedali mu, že nakoniec úplne
stratí sluch. Teraz používa kochleárne implantáty. Chella Man vo svojom videu
rozpráva o svojich skúsenostiach ako Nepočujúcom a dôležitosti prístupnosti v
jeho živote.
Vint Cerf
Vint Cerf je známy ako jeden z „otcov internetu“.
Je matematik a vynálezca, ktorý v roku 1974 spolu s
Robertom E. Kahnom vynašiel protokol TCP/IP, ktorý
otvoril cestu pre vynález internetu, ktorý dnes
používame. Keď sa v roku 1943 narodil o šesť týždňov
skôr, Cerf bol umiestnený do kyslíkového stanu, čo mu
pomohlo dýchať. Lekári sa teraz domnievajú, že to
mohlo spôsobiť jeho postupnú stratu nervov a zvýšenú
stratu sluchu. Cerf je teraz zástancom prístupnosti. Cerf
hovorí o technologickej dostupnosti v rozhovore s
Googlom a povedal: „Vo fáze návrhu akéhokoľvek
produktu sa to musí premyslieť. Dostupnosť a
jednoduchosť použitia idú ruka v ruke... Neexistuje
žiadna ospravedlnenie pre výrobu výrobkov, ktoré nie sú
prístupné." Cerf tiež spolupracoval s NASA a ako hlavný
internetový evanjelista v spoločnosti Google.
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Derrick Coleman
Derrick Coleman je prvým legálne
Nepočujúcim ofenzívnym hráčom v
Americkej národnej futbalovej lige
(NFL). Po futbale na Kalifornskej
univerzite v Los Angeles (UCLA) sa
Coleman v roku 2012 prihlásil do klubu
Minnesota Vikings. Coleman právne
ohluchol, keď mal tri roky kvôli
genetickej poruche sluchu. Počas svojej
p r o f e s i o n á l n e j k a r i é r y h r á va l z a
Minnesotu Vikings, Seattle Seahawks, Atlanta Falcons a Arizona Cardinals. Na komunikáciu so
svojim tímom počas hier používa zmes ručných signálov a čítania pier.
Claudia L. Gordon
Claudia L. Gordon je advokátka a obhajkyňa
zdravotne postihnutých. Je prvou zástupkyňou
Nepočujúcich čiernych v USA. Gordon začala svoju
kariéru v Národnej asociácii centra pre právo a
advokáciu Nepočujúcich po získaní štipendia pre
absolventov práva pracujúcich s ľuďmi so zdravotným
postihnutím. Potom pracovala ako hlavná politická
poradkyňa na oddelení pre vnútornú bezpečnosť,
Úrade pre občianske práva a občianske slobody.
Teraz je aktívná vo viacerých oblastiach advokácie,
Gordon bola viceprezidentkou národných obhajcov
čiernych Nepočujúcich a bola tiež zapojená do
Národnej koalície za práva zdravotne postihnutých.
Casar Jacobson
Casar Jacobson je nórsko-kanadská aktivistka a vedkyňa v oblasti rozmanitosti a
Nepočujúcich. Bola prvou Nepočujúcou osobou v Severnej Amerike, ktorá získala titul národného
víťaza. Jacobson bola na súťaži Miss Universe Canada Audience Favorite (2012), Miss Canada
(2013) a Miss Peace (2013). Jacobson sa
narodila s obojstrannou poruchou sluchu. Do
svojich 20 rokov bola prakticky nepočujúca a
teraz má dva kochleárne implantáty.
Jacobson bola Nepočujúcou
Kanaďankou, ktorá spolupracovala s OSN. Je
šampiónkou OSN pre mládež a rodovú
rovnosť a so ženami OSN pracuje na
projektoch zameraných na lepšie zlepšenie
rovnosti v oblasti rodu a zdravotného
postihnutia - vrátane prístupu k
posunkovému jazyku a jeho kultúre. V Jacobsonovej životopise je tiež niekoľko hereckých rolí.
Hrala Emily v relácii Talk to the Hands, Emmu vo filme The Murders a vystupuje v tretej sezóne
seriálu Dobrý doktor a Kanada má talent.
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Tamika Catchings
Basketbalová superstar Tamika Catchings mala v rokoch 2002 až 2016 hviezdnu kariéru.
Je víťazkou viacerých ocenení vrátane štyroch zlatých
olympijských medailí. Catchingsová, všestranná hráčka na kurte,
strávila celú svoju kariéru hraním za Indiana Fever z Národnej
basketbalovej asociácie žien (WNBA). Bola tiež vybraná do
desiatich tímov WNBA All-Star, 12 tímov All-WNBA a 12 tímov
defenzívy. Catchings sa narodila s poruchou sluchu a ako malá
nosila načúvací prístroj. V rokoch 2012 až 2016 pôsobila ako
prezidentka asociácie hráčov WNBA a v roku 2020 bola uvedená
do Siene slávy ženského basketbalu.
Thomas Edison
Thomas Edison, ktorého mnohí poznajú ako
najväčšieho vynálezcu Ameriky, strávil veľkú časť svojho
života s slabým až skoro žiadnym sluchom. Edison je známy
výrobou zariadení, ktoré menia svet, vrátane žiarovky,
fonografu (prvé zariadenie na zaznamenávanie a
prehrávanie zvuku) a mikrofónu používaného v telefónoch.
Edison povedal, že sa vďaka poruche sluchu môže lepšie
sústrediť na svoju prácu, a naznačil, že nepočujúci (ako on)
by mali „začať čítať“, pretože „to porazí blábol bežnej konverzácie“. Tiež mu je skvele pripisovaný
citát: „Nezlyhal som. Práve som našiel 10 000 spôsobov, ktoré nebudú fungovať. “
Laurent Clerc
Louis Laurent Marie Clerc bol kľúčovou postavou vo vývoji
amerického posunkového jazyka a vzdelávania Nepočujúcich. V
U S A j e p o va ž o va n ý z a p r v é h o „ N e p o č u j ú c e h o u č i t e ľ a
Nepočujúcich“ a niekedy je známy aj ako „apoštol Nepočujúcich v
Amerike“. S Thomasom Hopkinsom Gallaudetom spolu zakladali
prvú školu pre Nepočujúcich v Severnej Amerike.
Nie je jasné, či sa Clerc narodil Nepočujúci alebo ohluchol v
dôsledku zranenia, ktoré si spôsobil pádom zo stoličky do ohňa,
keď mal jeden rok. Tiež stratil čuch. Clerc mal tiež azda
najznámejší menný posunok v histórii;
písmeno „U“ v prstovej abecede, dvakrát
hladené nadol po pravom líci. Toto meno mu
bolo dané kvôli jazve na líci, ktorá mu bola
spôsobená práve pádom do ohňa.
Francisco Goya
Francisco José de Goya y Lucientes - známejší ako Francisco Goya - bol
španielsky romantický umelec na konci 18. a na začiatku 19. storočia. Mal
plodnú umeleckú kariéru, ktorá zahŕňala viacero štýlov a tém, a je stále
považovaný za jedného z najvplyvnejších maliarov tohto obdobia. Goya
ohluchol po ťažkej nediagnostikovanej chorobe v roku 1793. Veľa z
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najznámejších Goyových obrazov je silne politických a niektoré sú strašné, keď skúmal koncepty
moci, vojny a korupcie.
Herman a Heroda Berhane
Blogeri a influenceri životného štýlu Herman a Heroda
Berhane sú Nepočujúce jednovaječné dvojčatá. Majú úspešný
blog o móde a cestovaní Being Her, ako aj obľúbený Instagram,
ktorý skúma obsah životného štýlu a povedomie Nepočujúcich.
Dvojčatá majú zaujímavý rodinný príbeh o svojej hluchote. V
siedmich rokoch obaja zrazu náhle ohluchli. Ich brat je tiež
Nepočujúci. Ale sú jedinými Nepočujúcimi členmi ich najbližšej
rodiny. Stále nevedia, ako a prečo stratili sluch. Berhanovci
hovoria o obhajovaní práv Nepočujúcich a používajú svoje rôzne
kanály na vzdelávanie a posilnenie svojho publika.
Clayton Man
Nepočujúci lingvista a básnik amerického posunkového jazyka (ASL) Clayton
Valli bol prvou osobou, ktorá poéziu ASL identifikovala ako literárny žáner. Vytvoril
tiež jedinečnú a krásnu poéziu v posunkovom jazyku. Valliho poézia používala tvar
ruky, pohyb rúk, výraz tváre, priestor a opakovanie na vyjadrenie významu jeho diel.
Mnoho z jeho básní používalo tému prírody na komunikáciu o zážitkoch s
Nepočujúcimi.
Text: A. Hefty
Zdroj a foto: https://www.ai-media.tv/famous-deaf-people-15-deaf-and-hard-of-hearing-peoplewho-changed-the-world/
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PROTEST V HOLLYWOODE A KAMPAŇ
DEAFTALENT
Členovia komunity Nepočujúcich v Hollywoode koncom roka 2020
protestovali proti novému filmovému seriálu The Stand od CBS.

V

miniseriáli bol totiž do úlohy Nepočujúcej postavy obsadený počujúci
herec. Dobrodružný seriál podľa knihy od Stephena Kinga je o chrípkovej
epidémii, ktorá zabije 99 % populácie, pričom zvyšných pár ľudí je voči
tejto chorobe imúnnych. Séria mala premiéru 17. decembra 2020.
Protest #StandAgainstTheStand
Viac ako 70 ľudí v deň premiéry seriálu podpísalo list, v ktorom sa uvádza, že je neprijateľné,
aby si rolu Nepočujúceho Nicka Androsa zahral počujúci herec Henry Zaga. Vo vyhlásení napísali, že
n e b u d ú s e r i á l a k c e p t ova ť , s l e d ova ť a n i p o d p o r ova ť . . . O t vo r e n ý l i s t s h a s h t a g o m
#StandAgainstTheStand podpísali Nepočujúci herci, spisovatelia, producenti, či filmári. Túto rolu
podľa nich mohol autenticky stvárniť Nepočujúci/natívny používateľ posunkového jazyka. Hoci
režiséra filmu Josha Boona oslovil ohľadom castingu samotný Nepočujúci herec Nyle DiMarco, bol
však ignorovaný. V júni 2020 pritom CBS podpísala záväzok, aby sa konkurzov zúčastnili aj herci so
zdravotným postihnutím. V protestnom liste sa však uvádza, že na konkurz na túto rolu nebol
pozvaný ani jeden Nepočujúci profesionálny herec a rozhodnutie bolo prijaté bez rešpektu voči
Nepočujúcim profesionálom. Podľa signatárov je už načase, aby profesionáli z priemyslu vytvorili
príležitosti pre Nepočujúcich talentovaných ľudí.
Kampaň #DeafTalent
Hashtag #DeafTalent vznikol okolo roku 2010 a používal sa na protest proti obsadzovaniu
počujúcich hercov do úloh Nepočujúcich postáv vo filmoch Avenged, Medeas, či Hush. Sprevádzal aj
protest proti seriálu Stand. Aktivisti s týmto hastagom zároveň podporovali šírenie povedomia o
obsadzovaní Nepočujúcich hercov do postáv Nepočujúcich. Vďaka tejto kampani boli do filmov
ako Baby Driver a A Quiet Place, obsadení Nepočujúci herci s autentickým posunkovým jazykom.
Tieto filmy nakoniec získali viaceré ocenenia a nominácie.
V súčasnosti sa označenie #DeafTalent používa na zdôraznenie schopností komunity Nepočujúcich a
nedoslýchavých prostredníctvom sociálnych médií. Hashtag, ktorý sa pôvodne používal na
upozorňovanie problematických stvárnení postáv Nepočujúcich a posunkového jazyka, sa teraz
používa aj na oslavu množstva Nepočujúcich hercov, umelcov a iných talentov vo svete. V
neposlednom rade je kampaň #DeafTalent aj o povzbudzovaní filmových a televíznych producentov,
aby poskytovali viac príležitostí pre Nepočujúcich hercov a vytvárali tak rozmanitosť a vhodnú
reprezentáciu kultúry Nepočujúcich.
Text: K. Zúdorová Zdroj: bbc.com, hollywoodreporter.com, en.wikipedia.org/wiki/DeafTalent
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