
 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa rok 2007 
 
 

 
 
 
 
 
Úvod 
 
Milí priatelia, 

Rok 2007 ubehol rýchlo a my sme si uvedomili, že od založenia „Myslím“-u už 

ubehlo 2 roky. Vidíme ako rýchlo plynie čas, ako rýchlo sa dejú veci okolo nás a ani 

sa neposkytne dostatok času a príležitosti naplno prežiť, zamyslieť sa nad úspechmi 

či neúspechmi. 

Tento rok bol pre nás možno rušnejší, ako ten predchádzajúci. Vyskytli sa nové 

nápady a možnosti realizovať ďalšie projekty a s veľkým Elánom sme sa vrhli do 

realizácie týchto nápadov. Zároveň nám tieto nové nápady priniesli nová starosti, 

pocit zodpovednosti a nové výzvy.  

Medzi týmito najvýznamnejšími udalosťami patrila I. Celoslovenská výstava 

občanov so sluchovým postihnutím“, pretože sme sa rozhodli podchytiť a ukázať 

verejnosti umelecké fotografovanie v celoslovenskom meradle. 

Nemenej významné je pre nás podchytiť a povzbudzovať mládež k aktívnemu 

životu, preto sme pre nich organizovali rôzne workshopy. 

Napokon v roku 2007 sme sa snažili pripravovať ako budúci lektori posunkového 

jazyka pre širokú verejnosť a touto prispeli v odbúravaní bariér medi nepočujúcimi 

a intaktnou spoločnosťou. 

Držíte v rukách druhú výročnú správu OZ „Myslím“. Prajeme Vám, aby ste pri čítaní 

dostali inšpiráciu zamyslieť sa nad problémami Nepočujúcich. 

     Angela Hefty - Zástupca riaditeľa 



 

 

Údaje o organizácie 
 

Názov Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých 

Právna forma Občianske združenie 

Sídlo Drotárska cesta 48, Bratislava 811 04 

IČO 30799813 

Účet 179854486 / 0900 

Web www.myslim.sk 

E-mail myslim@myslim.sk 

Mobil 0902 129 233 /SMS/ 

Register MV SR zo dňa 30.12.2008 č.VVSU-900/40-27315 

 

 

Ciele a poslanie združenia 
 

Tím občianskeho združenia „Myslím“ tvoria traja mladí nepočujúci s 

vysokoškolským vzdelaním. Venujú sa výchove a vzdelávaniu sluchovo 

postihnutých detí. Organizáciu založili preto, aby mohli skvalitniť voľnočasové 

aktivity a pomáhali rozvíjať osobnosť sluchovo postihnutých detí a dospelých. 

Poslaním združenia je svojimi aktivitami upozorňovať predstaviteľov verejného 

života i médií na problematiku sluchovo postihnutých, ktorí sa pre svoj handicap 

dostávajú na okraj kultúrneho i vzdelávacieho života v spoločnosti. Združenie sa 

snaží vzniknuté bariéry búrať, presadzovať a realizovať cieľ združenia na verejnosti 

tak, aby sa zvýšila akceptácia sluchovo postihnutých, a to ako osvetovou činnosťou, 

tak i vzdelávacími aktivitami, ktoré pomôžu počujúcim vstúpiť do fascinujúceho 

sveta komunity nepočujúcich.  

Cieľové skupiny: 

• verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku sluchovo postihnutých, 

• sluchovo postihnuté deti a mládež, 

• sluchovo postihnutí dospelí, 

• odborná verejnosť zaoberajúca sa problematikou sluchovo postihnutých. 

 

Členovia 
 

BcA. Michal Hefty riaditeľ 

Mgr. Angela Hefty zástupca riaditeľa 

BcA. Ivica Tichá kontrolórka 

 



 

 

Naše činnosti 

1. 

V období od januára do apríla 2007 sme realizovali workshopy „Rozvoj 

komunikačných zručností sluchovo 

postihnutých detí a mládeže.“ Finančné 

prostriedky sme získali od Magistrátu 

Bratislavy.  

Na základe projektu sme plánovali realizovať 

workshopy do konca marca, ale niektoré 

termíny sme museli nahradiť inými, pretože 

počas marca boli v školách chrípkové 

epidémie a jarné prázdniny. Ďalším dôvodom bol fakt, že niektorí lektori sa nemohli 

zúčastniť na workshope zo zdravotných dôvodov. 

Workshopy prebiehali v 4 školách: 

- ZŠI pre sluchovo postihnutých - Bratislava, Drotárska cesta 48 

- ZŠI pre sluchovo postihnutých - Bratislava, Hrdličkova 17 

- SOU pre sluchovo postihnutú mládež - Bratislava, Koceľova 26 

- SOU pre telesne postihnutú mládež - Bratislava, Mokrohájska 1 

Na podujatie workshopu sa zúčastnili cca 90 

žiakov či študentov. Tento počet je 

dostatočný. 

Realizátori boli spokojní s aktívnou sluchovo 

postihnutou mládežou, ktorí sa snažili 

zapájať do aktivít. Na druhej strane ich však 

prekvapila pasívnosť a nezáujem ostatných 

mladých sluchovo postihnutých hlavne ich 

 

 

 

neschopnosť spolupracovať, čo je v čiastočnej miere aj dôsledkom závislosti od 

počítačov a elektronických hier. 

Pre niektorých to bol dokonca prvý workshop 

na ktorom sa zúčastnili, väčšina však 

vyslovila názor, že to bol pre nich 

zaujímavým zážitkom. 

Po skončení workshopu členovia občianskeho 

združenia pripravili metodickú príručku 

o workshope. 

Ciele projektu sa naplnili a teší nás, že 

zúčastnení pochopili prečo, ako, z akých dôvodov sa zúčastnili na workshope. Je 

však nutné dodať, že v tejto práci treba pokračovať. Pre trvalú zmenu ich postojov 

nestačia len 2 stretnutia. 

Silná stránka projektu je, že ho vymysleli a uskutočnili len sluchovo postihnutí 

a intaktná populácia sa na ňom nepodieľala. Druhou silnou stránkou je, že sa 

s týmito worshopmi sa začali otvárať možné spolupráce organizácie so školami. 

Ambíciami občianskeho združenia je pokračovať v uskutočnení workshopov v 

budúcnosti.  

Workshopy, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom Magistrát Bratislavy by sme chceli 

opakovať  a to z dvoch dôvodov: 

- sluchovo postihnutá mládež je naďalej dostatočne pasívna voči udalostiam sebe 

a svojej komunite, je nutné preto ich postupne viesť k „prebúdzaniu“ 

- mládež treba aktívne motivovať aby jednotvárne sedenie v škole sa vystriedalo 

s aktívnym zapájaním spoločnej činnosti a zážitkov. 

2. 

Školenie a návštevy inštitúcii: „Ako sa stať nepočujúcim lektorom 

posunkového jazyka?“ sa uskutočnilo v marci 2007. Absolvovali sme 5 dňový 

študijný pobyt spolu s OZ „SNEPEDA“v spolupráci s českou organizáciou „Pevnost“.  



 

Táto návšteva nadväzovala na 

predchádzajúci projekt, školenie „Ako sa 

stať nepočujúcim lektorom posunkového 

jazyka?“ z roku 2006. Cieľom nášho pobytu 

bolo spoznať naživo činnosť Pevnosti 

a navštíviť iné inštitúcie ako napríklad 

„Federace rodiču a pratel sluchovo 

postížených“, „APPN“ a iné. 

Získali sme veľa nových skúseností 

a mimoriadne nás obohatilo úroveň práce 

českých kolegov, ktorá nás motivuje k tomu, 

aby sme aj my snažili dosiahnuť podobnú 

úroveň. 

   

 

3.  

Dňa 20.-22.4.2007 organizácia KCNS pripravovala aktivitu „Sústredenie 

kurzistov posunkového jazyka“ v Lúčkach pri Kremnici. Pri tejto príležitosti sa 

zúčastnil Michal Hefty ako prednášateľ a lektor počas celého pobytu. 

   

 

4.  

Dňa 26.5.2007 sme navštívili  KCNS v Banskej 

Bystrici pri príležitosti výročia 15. rokov založenia 

organizácie, kde sme vystupovali s predstavením 

„Voda, čo ma drží nad vodou...“.  

 

 

 

5. 

V období od januára do júna sme pripravovali a realizovali výstavu 

„1.Celoslovenská výstava a súťaž digitálnych fotografií sluchovo 

postihnutých občanov.“ Finančné prostriedky sme získali od z nadačného fondu 

T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis. 

 

..príprava.. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Časový plán prípravy a uskutočnenia výstavy digitálnych fotografii sluchovo 

postihnutých sa nám podarilo dodržať podľa pôvodného plánu. Do uzávierky našej 

výstavy sa prihlásilo 22 sluchovo postihnutých ľudí so 761 fotografiami. Od firmy 

„Everestfoto“ sme získali zľavu na 

vyhotovenie fotografii, preto z pôvodného 

počtu 80 vystavovaných fotografii sme 

mohli zvýšiť na 117. Získali sme aj ďalšie 

sponzorské dary nasledovne:- od firmy 

„Megafoto“ sme získali fotoaparát pre víťaza 

najlepšej fotografie (podľa poroty). Od 

vydavateľstvá „Rak“ a „Matica Slovenská“ 

sme získali pekné knihy ktoré sme taktiež darovali víťazom. Časopis „Digirevue“ 

daroval pre dve osoby ročné predplatné svojho časopisu. Základná škola internátna 

nám poskytla priestor pre výstavu zadarmo.  

V apríli a máji členovia občianskeho 

združenia „Myslím“ s jednou vysokoškolskou 

študentkou - dobrovoľníčkou  zhotovili 

výstavné panely. 

Začiatkom júna sme umiestnili a pripevnili 

fotografie. Oficiálne otvorenie výstavy sa 

konalo 9. júna 2007, ktoré bolo spojené 

s vyhodnotením fotografií, s krátkou 

prednáškou riaditeľa občianskeho združenia. Pripravili sme občerstvenie, ktoré nám 

sponzorskou formou zabezpečila „Billa“ a nápoje firma „Mikrochem“. 

Výstava sa uskutočnila na špeciálnej základnej škole internátnej pre sluchovo 

postihnutých na Drotárskej ceste 48 v Bratislave. 

Z našich cieľov sa naplnila túžba organizovať výstavu na úrovni. Na vernisáž 

prišlo 45 sluchovo postihnutých občanov, tento počet je primeraný.  

Silná stránka projektu je, že samotná komunita sluchovo postihnutých s touto 

cestou tiež mohla prvý krát spoznať umelecké aktivity sluchovo postihnutých.  

 

 

Záujemcom sme pripravili občerstvenie spojenú s krátkou prednáškou mladého 

sluchovo postihnutého ktorý absolvoval dobrovoľnú prácu v Litve. Počas jeho 

prednášky sa 6 členná porotcovská komisia 

dohodla o najlepšie fotografie. Členka 

občianskeho združenia pritom hodnotila voľby 

divákov za cenu „Najkrajšia fotografia“. 

Komisiu tvorili: Stanislav Lubina - sluchovo 

postihnutý výtvarník, Peter Vrťo - sluchovo 

postihnutý choreograf a herec Divadla 

„z Pasáže“, František Pulpán - sluchovo 

postihnutý herec v divadle „Minor“ v Prahe, Michal Bunčák - programový 

koordinátor Nadácie „Pontis“, Michaela Eliášová - spoločnosť T-mobile, Ľubica 

Jägrová - riaditeľka základnej školy internátnej pre sluchovo postihnutých. Pôvodne 

pozvaný porotca Juraj Kapsz sa nemohol zúčastniť z pracovných dôvodov. Komisia 

hodnotila vyberala a hodnotila nasledujúce kategórie: „Najoriginálnejší nápad“, 

„Najlepšia fotografia“, „Najvtipnejší názov“. Okrem darček od sponzorov sme 

darovali výhercom malú sošku s postavičkou fotografa, členom komisie sme 

darovali malú sošku vo forme sudcu. Tieto sošky sme zakúpili z 2% dane. 

Prítomní ľudia jednoznačne vyslovili radosť nad organizovaním výstavy, a vyslovili 

názor, že by sa to mohlo opakovať každý rok. Aj výhercovia  boli milo prekvapený 

s nečakanými odmenami. Časom sme sa tiež dozvedeli, že výstava mala pozitívny 

ohlas v Českej Republike ktorá by sa chcela budúci rok zapojiť do výstavy.  

Ambíciami občianskeho združenia je pokračovať v uskutočnení výstavou 

v budúcnosti a to s nielen s fotografickou tematikou.  

6. 

V lete sme našu výstavu presunuli do Pezinka na prianie riaditeľky Kultúrneho 

centra Pezinok . Aj tam sa tešila naša výstava veľkému úspechu. Poskytla sa teda 

Ďalšia možnosť ako prezentovať spoločnosti umelecké fotografovanie Nepočujúcich  



 

laickej verejnosti. Osvetové stredisko v Senici tiež prejavilo záujem o výstavu 

fotografii, ktorú sme uskutočnili už v nasledujúcom roku. 

   

7. 

Kultúrna aktivita s názvom „Minikino“ sa uskutočnilo od septembra do novembra 

2007.  

Technické materiály potrebné na 

vytvorenie malého kina montovali 

a pripravovali členovia občianskeho 

združenia v období júla a augustu. 

Príprava prebiehala bez väčších 

komplikácii. Postupne sme zakupovali 

filmy. Snažili sme sa kontaktovať aj 

Nepočujúcich zo zahraničia 

a prostredníctvom nich získať niektoré filmy. Väčšina filmov sme však objednávali 

cez internet. Niektoré filmy doviezli s omeškaním. 

Jednotlivé filmy malého kina sa premietali v miestnosti „Myslím – rozvoj myslenia 

nielen pre sluchovo postihnutých“ na základnej škole internátnej pre sluchovo 

postihnutých na Drotárskej ceste.  

Na jednotlivé podujatia prišlo rôzny počet Nepočujúcich. Ich počet sa kolísalo medzi 

3 - 28. Niektoré filmy zaujali Nepočujúcich viacej, iné filmy menej. Nevieme presný 

dôvod prečo zaujalo menej Nepočujúcich niektoré filmy. Zdá sa nám, že dôvodom 

je odlišný záujem Nepočujúcich Špeciálnou „lahôdkou“ bol film, ktorý vytvorili českí  

 

 

nepočujúci umelci (amatéri). Film bol síce krátky, ale dôležité, že ho vytvorili sami 

Nepočujúci a v Českej republike sa tešil veľkému úspechu. Na toto premietanie 

prišlo najviac ľudí celkovo 28 osôb, pričom kapacita Minikina je maximálne 15 osôb. 

Tento problém sme však vyriešili 

s doplnením stoličiek, a tak sa všetci 

diváci zmestili. 

Ciele projektu sa naplnili len 

čiastočne. Za pozitívne považujeme 

prejavený záujem Nepočujúcich. 

Naopak za negatívne považujeme malý 

počet zúčastnených na jednotlivých 

premietaniach. Veríme však, že časom nepočujúci naberú viac odvahy a prejavia 

záujem o vlastnú kultúru. 

K pozitívnym faktorom patrí veľmi dobrá ochota a spolupráca českých, 

kanadských lektorov a ochota prihlásených záujemcov spolupracovať s občianskym 

združením pri premietaní filmov. Po predstaveniach sme divákom rozdávali krátku 

anketu, kde mohli vyjadriť svoj názor o premietaní a o podmienkach.  

Niektorí Nepočujúci vyslovili veľkú 

radosť zo zážitkov a dobrú mienku 

o technickom zabezpečení Minikina. 

Nevieme sa jednoznačne vyjadriť, či by 

sme organizovali podobné kino pre 

nepočujúcich. Možno by sme to 

uskutočnili až za niekoľko rokov, teraz 

v každom prípade komunita 

Nepočujúcich potrebuje, aby sa posilnila 

bojovala za svoje práva. Keď si nájdu miesto v spoločnosti, kde aj intaktný 

rešpektujú právo postihnutých, možno sa k svojej „odlišnosti“ vyjadria smelšie, 

a budú hrdí na svoju kultúrnu dedičnosť.  



 

8. 

V období novembra a  decembra sme 

vyčerpávali finančné prostriedky na 

realizáciu projektu „Stop pasivite, zelená 

aktivite“ Finančné prostriedky sme získali 

od Hodina deťom. Projekt realizujeme od 

septembra 2007 do konca júna 2008. 

Keďže projekt realizujeme priebežne, 

finálne hodnotenie nám zostáva až v roku 

2008. 

Priebežne však môžme povedať, že cieľovej skupine sme poskytli počas aktivít 

zážitkové učenie s dôrazom na subjektívne prežívanie. Toto zároveň ovplyvnilo aj 

správanie, postoj, vedomostí detí. 

Spomenuté schopnosti sa u detí rozvíja 

postupne. 

Kvalitatívnu úspešnosť sme hodnotili podľa 

nasledovných prejavov: 

Počas workshopov sme sledovali reakcie 

detí, ktoré sa menili. Väčšinou bolo 

charakteristické, že počiatočného „ nechutenstva“ sa postupne prebúdzal záujem. 

Po skončení workshopov sme sledovali  spätné reakcie detí. Všimli sme si, že nás 

počas náhodnom stretnutí oslovujú a pýtajú kedy bude ďalšia aktivita. Ich samotné 

reakcie, ako prejavili záujem o ďalšie 

stretnutie predstavuje  úspešnosť projektu. 

Úspešnosť projektu sme hodnotili 

predovšetkým zo spätných ohlasov a reakcii 

detí a podľa aktívnosti a motivácie detí na 

daných činnostiach.  

 

 

9. 

Workshopy s názvom „Rozvoj komunikačných zručností sluchovo 

postihnutých detí a mládeže II.“ sa uskutočnilo od septembra do novembra 

2007.  

Workshopy prebiehali v 2 školách: 

- ZŠI pre sluchovo postihnutých - Bratislava, 

Drotárska cesta 48 

- ZŠI pre sluchovo postihnutých - Bratislava, 

Hrdličkova 17 

- SOU pre telesne postihnutú mládež - Bratislava, Mokrohájska 1 

Na podujatie workshopu sa zúčastnili cca 

70 žiakov či študentov. Tento počet je 

dostatočný. 

Realizátori boli spokojní s aktívnou 

sluchovo postihnutou mládežou, ktorí sa 

snažili zapájať do aktivít. Ďalej ich 

prekvapilo postupne zlepšenie sa aktívnosti 

a informatívnosti mladých sluchovo 

postihnutých a ich lepšia ochota spolupracovať. 

Pre niektorých to bol dokonca priebehu workshopa na ktorom sa zúčastnili, väčšina 

však vyslovila názor, že to bol pre nich zaujímavým a informatívnym zážitkom. 

Workshop viedli Zuzana Daubnerová a Ivica Tichá. 

Teší nás, že zúčastnení pochopili prečo, 

ako, z akých dôvodov sa zúčastnili na 

workshope.  

 

 



 

10. 

Dňa 11. 2007  v miestnosti Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave M.Hefty 

prezentoval organizáciu a projekt pre Klub darcov – Komunitná nadácia Bratislavy.  

   

11. 

V období novembra a decembra 2007 sme vyčerpávali finančné prostriedky na 

realizáciu projektu „Kto je najlepší tým?“ Finančné prostriedky sme získali od 

Magistrátu Bratislavy. Projekt realizujeme od januára do konca apríla 2008. 

12. 

V decembri sme získali finančne prostriedky na realizáciu projektu o výstave 

fotografii sluchovo postihnutých od Nadácie Pontis – T-mobile. Výstavu 

uskutočníme na jar 2008.  

 

  

 

 

 

 

 

Podpora projektov 
 
V roku 2007 nás schválili 6 projektov, Magistrát Bratislavy SR, NDS – Hodina 

deťom, Kontoorange, Magistrát Bratislavy SR, KNB – Klub darcov, Nadácia Pontis – 

T-mobile.  

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí 

a mládeže II." vzniklo finančnou podporou: 

    

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" vzniklo finančnou podporou: 

 

Projekt "Minikino" sa uskutočnil vďaka programu "Pomôžeme vám rozprestrieť 

krídla" Konta Orange,n.f.: 

 

Aktivita "Kto je najlepší tým?" vzniklo finančnou podporou: 

    

Aktivita "Slovenská a Česká výstava fotografií sluchovo postihnutých." sa 

uskutočnila vďaka podpore z nadačného fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii 

Pontis. 

   

 



 

 

Projekt "Šetríme si silu..." sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej 

nadácie Bratislava a spoločnostiam Konto Orange a ČSOB Finančná skupina. 

           

 

Ďakujeme  

...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc... 

Mgr. Dušana Bieleszová – Detské centrum Vánok, Mgr. Andrej Tichý, Ing. Katarína 

Oroszová, Borislav Kovačevič, Eva Tichá, rodina Klamová, rodina Hefty, Ing. Ingrid 

Noskovičová - Kultúrne centrum Pezinok, BcA. Zuzana Daubnerová, BcA. Peter 

Vrťo, Jana Kokošková 

 

Webová doména a hosting "www.myslim.sk" a www.nepocujuci.sk vzniklo 

podporou: 

 

Nápoje a občerstvenie na vernisáž vzniklo finančnou podporou: 

  

Ocenenie najlepších fotografií vzniklo podporou: 
 

    
 

    Varga Levente 

 

 

Záver  

Dúfame, že naša práca, snaha, odbúravať bariéry medzi nepočujúcimi a počujúcimi, 

prispieva k postupnému ohodnoteniu intaktnou spoločnosťou. Taktiež dúfame, že 

naša snaha povzbudzovať nepočujúcu mládež k aktívnej činnosti prispieva 

k zvyšovaniu ich sebahodnoteniu a k zlepšení morálky. 

Našich cieľov je oveľa viac ako sa to dá realizovať za jeden rok. Veríme však, že 

postupne ako plynu roky si môžme ciele kladať na vždy väčší a väčší stupeň. 

Na záver sa chceme srdečne poďakovať svojim dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli 

Janke Kokoškovej a spolupracovníkom Zuzke Daubnerovej, Petrovi Vrťovi z Divadla 

„Tiché iskry“. 

 

Vypracovali: Michal Hefty, Angela Hefty (Oroszová) 

Bratislava, 30.6.2008 
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