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PONDELOK 26. november 2012

UTOROK 27. november 2012

VŠEOBECNÉ POKYNY 
09.00 - 13.00 / Príchod a prezentácia účastníkov 
Staré divadlo - Infocentrum
18.30 - 19.30 / Porada organizačných pracovníkov 
festivalu / Hotel Ditúria
Komunikácia / Slovenský posunkový jazyk

VŠEOBECNÉ POKYNY
09.00 - 12.00 / Príchod a prezentácia účastníkov
Staré divadlo - Infocentrum
18.30 - 19.30 / Porada organizačných pracovníkov
festivalu / Hotel Ditúria
Komunikácia / Slovenský posunkový jazyk

PROGRAM
Miesto / KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
09.00 - 12.00 / WORKSHOP ARTE / DETI
„Láska a radosť v každodennom živote“
Stanislav Lubina / SR
Povinné pomôcky / malý uterák, prezuvky, plášť

PROGRAM
Miesto / EFFETA
14.00 - 17.15 / WORKSHOP FOTO / DETI
„Autorská fotografická tvorba“ 
Daniela Hyklová / CZ
Povinné pomôcky / fotoaparát alebo mobil 
s fotoaparátom, prezuvky

Miesto / KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
14.00 - 17.15 / WORKSHOP DRAMA / DETI
„Psychomotorické hry, základy žonglovania“ 
Martin Zrnečko / CZ, Adéla Kratochvílová / CZ
Povinné pomôcky / prezuvky, športové prezlečenie

Miesto / EFFETA
14.00 - 17.15 / WORKSHOP FOTO / DOSPELÍ
„Autorská fotografická tvorba“ 
Daniela Hyklová / CZ
Povinné pomôcky / fotoaparát, alebo mobil 
s fotoaparátom, prezuvky

PROGRAM

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

SYMPÓZIUM VRÁTANE VÝSTAV

18/11/2012 - 16/12/2012
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STREDA 28. november 2012

VŠEOBECNÉ POKYNY
09.00 - 12.00 / Príchod a prezentácia účastníkov 
Staré divadlo - Infocentrum
18.30 - 19.30 / Porada organizačných pracovníkov 
festivalu / Hotel Ditúria
Komunikácia / Slovenský posunkový jazyk

PROGRAM
Miesto / KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
09.00 - 12.00 / WORKSHOP ARTE / DETI
„Láska a radosť v každodennom živote“ 
Stanislav Lubina / SR
Povinné pomôcky / malý uterák, prezuvky, plášť

Miesto / EFFETA
09.00 - 12.00 / WORKSHOP STORY / DOSPELÍ
„Život nepočujúcich“ 
Michal Hefty / SR, Daniela Hyklová / CZ
Povinné pomôcky / prezuvky, tmavé, oblečenie

ŠTVRTOK 29. november 2012

VŠEOBECNÉ POKYNY
09.00 - 12.00 / Príchod a prezentácia účastníkov 
Staré divadlo - Infocentrum
Komunikácia / Slovenský posunkový jazyk, 
medzinárodný posunkový systém,
anglický jazyk

PROGRAM
Miesto / MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
10.00 - 11.00
OTvOREnIE výSTAvY DETÍ
Príhovory / zástupca Mesta Nitry, 
riaditeľka festivalu Anna Šmehilová st., 
umelec Stanislav Lubina
Prehliadka výstavy

Miesto / NITRIANSKA GALÉRIA
14.00 - 16.00
OTvOREnIE výSTAvY PROFESIOnáLOv
Príhovory / riaditeľka Nitrianskej galérie Renáta 
Niczová, riaditeľka festivalu Anna Šmehilová st., 
kurátorka výstavy Marta Hučková
Predstavenie umelcov a ich diel
Prehliadka výstavy

Miesto / KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
14.00 - 17.15 / WORKSHOP DRAMA / DETI
„Abeceda“
Gabriela Švehlová / Iva Martinů / Irena Iškievová 
Veronika Křížová / Zdena Mlezivová / CZ
Povinné pomôcky / prezuvky, športové, 
prezlečenie

Miesto / EFFETA
14.00 - 17.15 / WORKSHOP STORY / DOSPELÍ
„Život nepočujúcich“ 
Michal Hefty / SR, Daniela Hyklová / CZ
Povinné pomôcky / prezuvky, tmavé oblečenie

Miesto / NITRIANSKA GALÉRIA
10.00 / Inštalácia výstavy profesionálov

Miesto / MESTSKÝ ÚRAD V NITRE
14.00 / Inštalácia výstavy detí

Miesto / STARÉ DIVADLO (Veľká sála)
18.30 - 20.30
SLávnOSTné OTvOREnIE FESTIvALu
Úvodný obraz, vystúpenia
Campana Batucada / bubnová šou
Dodzi Dougban (DE) 
a Radovan Piovarči (SR) / tanec
Anna Šmehilová (SR) a Tatiana Urbanová (SR) / 
umelecké tlmočenie piesne 
od Leonarda Cohena “Hallelujah” 
Príhovor riaditeľky festivalu
Príhovory hostí festivalu
Moderátori / Michaela Kosiecová a Lukáš Fabišík
Réžia / Mgr. art. Martin Urban

„ZLATý KOLOvRAT “ 
Bilingválne predstavenie, JAMu / CZ
Inscenácia je inšpirovaná baladou Karla Jaromíra 
Erbena. Okrem netradičnej a vizuálne zaujímavej 
výpravy japonskej výtvarníčky Yumi Mráz Hayashi 
sa diváci stretnú s poetickým prekladom do 
javiskového posunkového jazyka.
Hrajú / Michaela Kosiecová, Kateřina Jebavá, 
Radka Kulichová, Zdena Mlezivová, Luboš Stárek, 
Jiří Procházka, Irena Iškievová, Gabriela Švehlová, 
Ivana Martinů, Veronika Křížová
Dramaturgia a zvuk / Veronika Broulíková
Réžia / Zoja Mikotová
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PIATOK 30. november 2012

VŠEOBECNÉ POKYNY
08.00 - 09.00 / Prezentácia na konferenciu
09.00 - 12.00 / Príchod a prezentácia účastníkov 
Staré divadlo - Infocentrum
19.00 - 20.00 / Porada organizačných pracovníkov 
festivalu / Hotel Ditúria
Komunikácia / Slovenský posunkový jazyk, 
medzinárodný posunkový systém, anglický jazyk

PROGRAM
Miesto / STARÉ DIVADLO / Veľká sála
09.30 - 12.00
DETSKé SÚŤAŽné DIvADELné PREDSTAvEnIA

09.30 - 10.45 
„TRI PRASIATKA“ / vESELé HRDLIčKY / SR
Rozprávka o troch prasiatkach je klasická, kde sa 
každé prasiatko snažiť postaviť vlastný domček, 
lenže vlk je hladný, ktorý ich chce zjesť ...
Hrajú / Oliver Krajčír, Laura Vassová, Amália 
Lepotová, Kristínka Gabrišová, Martin Ďuraško

„čAROvný KuFOR“
DIKO / DIvadloKOceľova / SR
Na ceste sa náhodou stretli dvaja klauni - 
chvastúni, každý z nich sa chvastal svojimi 
pohybovými kúskami a zrazu z ničoho nič 
BÚÚÚÚÚM ... Zľakli sa. Bol to len obyčajný starý 
kufor. Na tom nič nebolo čudné, pretože kufrov 
je na svete veľa. Klauni sa rozhodli spoločne 
prepátrať vnútro kufra. Jeden z klaunov s odvahou 

otvoril kufor a zrazu sa ocitli vo svete fantázie 
a dobrodružstiev ...
Hrajú / Lenka Cmerová, Veronika Prekopová

„STRATEná LABuŤ“ / FARBIčKY / SR
Krátky rozprávkový príbeh o stratenej princeznej 
v labuti, ktorá vo všetkých kútoch sveta hľadá 
svojich kráľovských rodičov. Rozprávka o boji, 
prekonávaní, odvahe a priateľstve.
Hrajú / Cyprián Zmajkovič, Oliver Foltýn, Laura 
Hudecová, Daniela Pužová, Viktor Čermák, Ema 
Kyselicová, Erik Križan, Nikola Knapíková, Miriam 
Lipovská, Ivana Grdiničová

„4 SESTRY“, DIKO / DIvadloKOceľova / SR
Napriek nesúhlasu ovdoveného otca si štyri sestry 
vyrazili na dovolenku na Kanárske ostrovy za šťastím. 
Nasleduje humorná séria spoločenských faux pas 
a následne výchova k spoločenskému správaniu...
Hrajú / Romana Belajová , Dárius Martanovič, 
Lenka Cmerová, Michaela Kostelanská, Ivetka 
Dobiášová, Katka Nováková, 
Veronika Prekopová

„FRIDA KALHO“ / EFFÍK / SR
Predstavenie o ťažkom živote slávnej maliarky 
Fridy Kalho.
Hrajú / Renáta Majerčáková, Diana Majerčáková, 
Laura Heráková, Katarína Pirščová

10.45 - 11.00 / Prestávka
11.00 - 12.00
„METAMORFóZY“ / ušKO / SR
Krátka pohybová inscenácia zostavená na základe 
improvizácie a nápadov samotných žiakov o 
rôznych životných premenách všetkých živých 
tvorov na našej planéte.
Hrajú / Matúš Čechovský, Tatiana Mikundová, 
Martina Antušeková, Denis Kolárik, 
Lenka Berezická

„PERInBABA“ / vESELé HRDLIčKY / SR
Perinbaba je rozprávka o dvoch dievčatách, 
z ktorých každá inak pomôže Perinbabe, 
ale dostanú odmenu podľa usilovnosti a lenivosti.
Hrajú / Viktória Horváthová, Linda Pužová,Vanda 
Gašparovičová, Róbert Knap, Nikola Knapová

„OTvORÍM ŤA DOKORán“
DIKO / DIvadlo KOceľova / SR
„Predstavenie ponúka spev v posunkovom jazyku 
na motívy pesničiek skupiny Desmod sprevádzaný 
tromi nepočujúcimi dievčatami...“
Hrajú / Darina Kretíková, Ivetka Dobiášová, 
Katka Nováková

„TÚLAvé DIEvčATá“ / EFFÍK / SR
Príbeh dvoch nepočujúcich dievčat, ktoré sa stretli 
v autobuse, skamarátili sa a rozhodli sa, 
že pôjdu do ZOO.
Hrajú / Laura Heráková, Renáta Majerčáková

„THE WALL“ / ACTOR DuET OF CuLTuRE 
CEnTRE RITAuSMAS / Lv
Dvaja nepočujúci chlapci hrajú zábavné situácie 
a mini príbehy okolo sivého vysokého múru 
a hľadajú ich cestu.
Hrajú / Altuhovs Aleksandrs, Soklakovs Sergejs

12.00 - 13.00 / Prestávka
13.00 - 14.00
nESÚŤAŽné DIvADELné PREDSTAvEnIA 

„OuR DREAM JOuRnEY“ 
BIELSKIE STOWARZYSZEnIE 
ARTYSTYCZnE TEATR GRODZKI / PL
Toto je náš domov. Každý deň sme sa prebúdzame 
do toho čo poznáme dobre - varenie, upratovanie, 
žehlenie, kancelárske práce. Ako idú naše dni, také 
máme sny ... Potom jedného dňa, sa rozhodneme 
niečo zmeniť v našom živote. Sydney? Londýn? 
Paris? Barcelona? Uvidíme svet! Čo nás čaká? 
Čo nám bude chýbať, keď sme preč? Budeme sa 
niekedy chcieť vrátiť na miesta, ktoré poznáme 
a do spoločnosti, ktorá nás utvorila?
Hrajú / Władysława Gałązka, Paweł Hachorkiewicz, 
Halina Heluszka, Marlena Kołodziej, Anna Korzec, 
Jerzy Korzec, Krzysztof Kotyniewicz, Magdalena 
Kostuchowska, Halina Majcherek, Magdalena 
Majewska, Jacek Pilch, Lucyna Samburska, 
Danuta Suchy, Gabriela Wełniak.

„LIFE“ / RīTAuSMA 
CEnTRE OF DEAF CuLTuRE / Lv
Hrajú / Indriksone Madara, Elbrote Maiga, 
Lasmane Biruta, Čerepko Liena, Soklakovs Sergejs, 
Elbrots Juris, Altuhovs Aleksandrs, Lange Mārtiņš

15.00 - 16.00 / ROZBOROvý SEMInáR

15.00 - 16.00 / DIvADELné PREDSTAvEnIE 
PRE DETI / šTÚDIO TATRA

„ABECEDA“ / šOLA In uSTAvnE 
DAMJAn šEBJAn / SLO
Hrajú / Damjan Šebjan

18.00 - 20.00 / nESÚŤAŽné DIvADELné 
PREDSTAvEnIA / šTÚDIO TATRA

18.00 - 19.00
„LA SORELLA InvIDIOSA“ / unIvERSITA 
CuLTuRALE TEATRALE / IT
Keď slečna Lucy zomiera, odchádza ku svojej 
staršej dcére, aby ju doopatrovala a tam prichádza 
aj so svojou mladšou dcérou. Avšak dcéry nemôžu 
žiť spolu v jednom dome a veci začínajú byť horšie.
Hrajú / Caiati Michele Palazzo, 
Dario Lamorgese Giuseppe

19.00 - 19.15 / Prestávka
19.15 - 19.30

„DAMASK“ / SOuLDAnCE / SR
Píše sa rok 1922 - príbeh pojednáva o záhadnom 
stretnutí muža a koňa. Pohyb koňa ho inšpiruje tak 
veľmi, že nadviaže vzťah so zvieraťom.
Hrajú / Dalibor Gajdoš, Edy Bernardo

19.30 - 20.00
„RAP“ / EuGEnIO SCARLATO / IT
Hrajú / Eugenio Scarlato, Alfonso Marrazzo

Miesto / HOTEL DITÚRIA
09.00 - 16.00 / Konferencia a diskusia s politikmi
TÉMA / „Prístup ku komunikácii a kinformáciám 
osôb so sluchovým postihnutím 
na Slovensku a v EÚ“
08.00 - 09.00 / Registrácia účastníkov
09.00 - 09.15 / Otvorenie konferencie
09.15 - 10.40 / Kľúčové prednášky 
/ Ádám Kósa, Marinella Salami, Anna Šmehilová /

10.40 - 11.00 / Prestávka
11.00 - 12.30 / Okrúhly stôl - Diskusia s politikmi
Diskutujú / Ádám Kósa, Jana Žitňanská, Jozef Burian, 
Juraj Droba, Gergely Tapolczai, Lászlo A. Nagy 
Moderujú / Gábor Grendel a Michal Hefty

12.30 - 14.00 / Prestávka
14.00 - 15.15 / Situácia tlmočenia 
posunkového jazyka v štátoch EÚ
/ Roman Vojtechovský, Anna Cardinaletti, Gergely 
Tapolczai, Radka Faltínová, Kateřina Pešková /
15.15 - 16.00 / Diskusia, závery
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SOBOTA 01. decembra 2012 SKÚŠKY SÚBOROV 28/11/2012 - 01/12/2012

VŠEOBECNÉ POKYNY
10.00 - 13.00 / Príchod a prezentácia účastníkov 
Staré Divadlo - Infocentrum
Komunikácia / Slovenský posunkový jazyk, anglický 
jazyk, medzinárodný posunkový systém

PROGRAM
Miesto / PIARISTICKÝ KOSTOL
8.30 - 10.00 / Svätá omša / celebruje 
J. E. Mons. viliam Judák

Miesto / STARÉ DIVADLO / Veľká sála
10.30 - 12.30 / nESÚŤAŽné DIvADELné 
PREDSTAvEnIA

10.30 - 11.15
„CHAOS In THETHEATER“ 
ERGO SuMSInGTHEATRE / Hu
Svetoznámy Mario vedie provinčné divadlo. Po 
jeho príchode však nastanú komplikácie. Podarí sa 
zrealizovať hru Othello, alebo divadlo skrachuje? 
Toto všetko sa dozvieme v romantickom 
a vzrušujúcom príbehu.
Hrajú / Turóczy Erika, Sáfrány Margit, Gergely 
József, Nagy Gábor, Takátsné Földi Zsuzsa, Méri 
Bálintné, Lőrincz József, Rimóczy Erika, Michelle 
Smith, Jancsek Zoltán, Balis Gabriella

11.15 - 11.30 / Prestávka

NEDEĽA
02. decembra 2012

VŠEOBECNÉ POKYNY
09.00 - 11.00 / vYHODnOTEnIE FESTIvALu - 
určené len pre organizátorov / Hotel Ditúria

Odchod účastníkov

11.30 - 12.30
„STORYTELLInG“ / RuTA MInGALATIE / Lv
Posunkový jazyk - poézia v posunkovom jazyku 
o živote nepočujúcich.

„nAPODOBňOvAnIE OSOBnOSTÍ“ 
BRAnISLAv MATuLA / SR
Vystúpenie sa zameria na napodobňovanie hercov 
a herečiek, známych osobností, politikov a iné

„SvET TICHA v OHROZEnÍ ?“ 
vEROnIKA vOJTECHOvSKá / SR
Storytelling - poézia v slovenskom posunkovom 
jazyku predstavuje pocit obavy nad budúcnosťou 
vo svete ticha. Bude to pravda alebo len sen?

„MY SME SvET“ / DALIBOR GAJDOš / SR
Vystúpenie je venované chorým deťom a ľuďom 
s chorobou AIDS v deň 1. 12. - deň oslavy 
Svetového dňa boja proti AIDS.
Hrajú / Dalibor Gajdoš

vYSTÚPEnIE ÚčASTnÍKOv WORKSHOPu STORY

18.30 - 21.00 / SLávnOSTné uKOnčEnIE 
FESTIvALu / Veľká sála

18.30 - 19.30
Výber z vystúpení účastníkov festivalu
Príhovor predsedu poroty
Vyhodnotenie súťažných vystúpení
Ocenenia poroty
Réžia / Mgr. art. Martin Urban

19.30 - 20.30
„RóMEO A ZuZAnA“ / TICHé ISKRY / SR 
Táto pantomimická komédia je v poradí piatou 
inscenáciou. Zuzana je povolaním upratovačka, 
ktorá sa nečakane vybrala na cestu do Verony. 
Cestou stretla osudového Rómea, ale aj blízkych 
i nenávidených priateľovnepriateľov. Táto 
pantomimická komédia je zložená zo šiestich 
dejstiev sprevádzaných hudbou Petra Vanoučeka 
a v choreografii Štefana Martinoviča. „Rómeo 
a Zuzana“ je nonverbálne predstavenie s prvkami 
humoru a paródie, ktoré prináša divákom odlišný 
umelecký zážitok oproti klasickému stvárneniu 
tohto svetoznámeho diela.
Hrajú / Zuzana Löbbová, Jozef Rigo, Peter Vrťo

SLávnOSTná RECEPCIA 
Hotel Ditúria / vstup na pozvánku

STREDA 28/11/2012

STARÉ DIVADLO / Veľká sála
17.30 - 18.00 / ZŠ Viliama Gaňu Kremnica
Romana Ridzoňová / SR
18.00 - 18.30 / Effík / Michaela Kosiecová / SR
18.30 - 19.00 / Kreativenzentrum im Vest
Dozdi Dougban / DE
19.00 - 19.30 / KaunasCollege 
Ruta Mingalatie / LV
19.30 - 20.00 / Šola in ustavne 
Maria Schejbal / PL

ŠTVRTOK 29/11/2012 

STARÉ DIVADLO / Veľká sála
08.00 - 09.00 / SOŠ / Koceľova / Jozef Rigo / SR
09.00 - 09.30 / ZŠ a MŠ Drotárska / Ivica Tichá / SR
09.30 - 10.00 / Spojená škola internátna
Denisa Gálová, Simona Hromová / SR
10.00 - 10.45 / Souldance - MY SME SVET
Dalibor Gajdoš / SR
10.45 - 11.15 / Branislav Matula / SR
11.15 - 13.45 / JAMU / Zoja Mikotová / CZ
13.45 - 18.00 / Skúška / účinkujúci na slávnostnom
otvorení podľa pokynov režiséra

PIATOK 30/11/2012

STARÉ DIVADLO / Veľká sála
08.00 - 08.10 / Veronika Vojtechovská / SR
08.10 - 09.00 / Latvian Association of the Deaf 
Marika Antonova, Dana Kalpina / LV

PIATOK 30/11/2012

STARÉ DIVADLO / ŠTÚDIO TATRA
14.00 - 15.00 / Šola in ustavne
Damjan Šebjan / SLO
16.00 - 16.30 / Souldance - DAMASK
Dalibor Gajdoš / SR
16.30 - 17.00 / Universitaculturaleteatrale
Michele Caiate / IT

SOBOTA 01/12/2012

STARÉ DIVADLO / Veľká sála
08.00 - 08.30 / SINOSZ 
Hajnalka Juhászné Székely / HU
13.00 - 14.30 / Tiché Iskry / Peter Vrťo / SR
14.30 - 18.00 / Skúška / účinkujúci na slávnostnom 
ukončení podľa pokynov režiséra
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ORGANIZAČNÝ TÍM

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR

EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského
Samova 4, 949 01 Nitra, SR
www.effeta.sk, effeta@effeta.sk

Riaditeľka festivalu
Anna Šmehilová
Zástupkyňa riaditeľky festivalu / PR
Anna Šmehilová ml.

ORGANIZAČNÝ ŠTÁB

Marica Beláková
projektová koordinátorka / informačné centrum
Stanislav Morávek / vedúci informačného centra
Michaela Kosiecová / art manažérka
Tomáš Chňapek / správca webu festivalu
Lýdia Lošonciová / asistentka workshopov
Michaela Prekopová / koordinátorka dobrovoľníkov
Peter Polák / organizátor festivalu
Michal Hefty / organizátor
Tatiana Urbanová
divadelná inšpicia, asistentka réžie
Martin Urban / réžia slávnostného otvorenia 
a ukončenia festivalu
Rozalia Kiss / dobrovoľníčka
Beata Biega / dobrovoľníčka
Radoslav Petrík / dobrovoľník

KOODINÁTORI WORKSHOPOV

Medzinárodné sympózium 
nepočujúcich výtvarníkov v Nitre
WORKSHOP DRAMA 
Zoja Mikotová / CZ
Veronika Broulíková / CZ
WORKSHOP FOTO 
Daniela Hyklová / CZ
WORKSHOP ARTE 
Stanislav Lubina / SR
WORKSHOP STORY 
Michal Hefty / SR
Daniela Hyklová / CZ



1. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM
NEPOČUJÚCICH VÝTVARNÍKOV

18/11/2012 - 28/11/2012

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012
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1. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM 

NEPOČUJÚCICH VÝTVARNÍKOV V NITRE 

ORGANIZOVANÉ OZ EFFETA STREDISKO  

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

VÁŽENÝ PRIATELIA,

stretávame sa s tvorbou mladých ľudí, ktorým 
nebol daný dar sluchu, boli im však udelené 
iné dary. Dar citlivého vnímania krásy, ducha 
viery, lásky, nádeje a dar talentu. Po úspešnom 
V. ročníku Medzinárodného festivalu kultúry 
nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre (2008) 
sa stretávame na pripravovanom VI. ročníku 
festivalu, ktorému predchádza I. Medzinárodné 
sympózium nepočujúcich výtvarníkov. Sympózium 
je organizované a koordinované občianskym 
združením EFFETA – Stredisko sv. Františka 
Saleského, pracoviskom, v ktorom pracujú 
zamestnanci so sluchovým postihnutím. EFFETA 
je organizáciou, ktorá sa snaží poskytnúť ľuďom 
so sluchovým postihnutím rovnaké možnosti a 
pomoc pri plnej integrácii do zdravej spoločnosti. 
Uvedomuje si, že ľudia s týmto druhom zdravotného 
postihnutia sú v našej spoločnosti odsúvaní na jej 
okraj. Je to fakt, ktorý si možno počujúca spoločnosť 

ani neuvedomuje, nakoľko táto komunita pre svoju 
komunikačnú bariéru dokáže veľmi ťažko verbálne, 
ale aj písomne bojovať za svoje práva. EFFETA 
v súčasnosti pracuje v piatich špecializovaných 
strediskách so zameraním na oblasť sociálnu 
a pracovnú, vzdelávanie, kultúru a duchovný 
život. Hlavným poslaním organizácie je vytvárať 
most integrácie sluchovo postihnutej a intaktnej 
spoločnosti, zvyšovať úroveň osobnostného 
vývoja detí a mládeže so sluchovým postihnutím 
a podporovať rozvoj duchovných a kultúrnych 
hodnôt a tradícií ľudí so sluchovým postihnutím  
v našej spoločnosti. 

I. Medzinárodného sympózia nepočujúcich 
výtvarníkov v Nitre sa aktívne zúčastnili nepočujúci 
umelci  z Poľska, Česka a Slovenska, ktorí počas 
niekoľkých dní tvorili v meste pod Zoborom a svoju 
tvorbu predstavia počas slávnostnej vernisáže  
v Salóne Nitrianskej galérie.

OSOBNÉ 

A UMELECKÉ

PROFILY AUTOROV

AGNIESZKA KOLODZIEJCZAK

*1976 / POľSKO

Agnieszka Kolodziejczak k výtvarnému umeniu 
inklinovala už od detstva, hoci ešte vtedy netušila, 
že sa z nej stane profesionálna výtvarníčka. 
Stredoškolské, umelecky orientované štúdium ju 
posunulo k hlbšiemu záujmu  nielen o tvorbu poézie, 
ale i o výtvarné umenie. Jej prvé vážnejšie poznatky 
v rôznych výtvarných médiách získavala v ateliéroch 
profesionálnych umelcov pôsobiacich v rodnom 
meste v Lodži. Cieľavedome rozvíjala svoj talent, 
ktorý ju po odborných prípravách priviedol až ku 
skúškam na Akadémiu Sztuk Pięknych im. Władislava 
Strzemiňskegow Łodzi (1996 - 2001). Súčasne sa 
venovala štúdiu humanitných vied vo Filozofickom 
inštitúte Łodz University (1998 - 2003).  Doktorandské 
štúdium absolvovala na svojej Alma mater Łodz 
University v odbore estetika a teória kultúry (2004 
- 2009). Jej záujem sa (2008 - 2011) orientoval na 
štúdium na Warszawskej szkole Fotografii, súkromnej 
vzdelávacej inštitúcii ponúkajúcej vzdelanie nielen  
v oblasti fotografie, ale i grafického dizajnu  
na vysokej odbornej a umeleckej úrovni.

Jej komorná maliarska tvorba je širokospektrálna 
nielen v žánrovej oblasti, ale i v technickom 
prevedení. Rada pracuje v technike olej, akryl, 
akvarel, pastel, decoupage i koláž, tiež s fotografiou. 
Oslovujú ju rôznorodé námety – krajina, polia, 
dedinské domce, mestská architektúra. Figurálne 
kompozície včleňuje do nielen pokojných, 
ukľudňujúcich kompozícií, ale i ruchu veľkomesta, 
v ktorom cítiť pulz vibrujúcej hektickej doby. 
Farebnosť diel prezrádza jej maliarsky temperament 
v impresívnej palete prejavujúcej sa najmä  
v krajinárskych motívoch. Figúra včlenená do 
mestského prostredia sa ocitá v záplave hutných 
tónov palety modrej, tmavošedej, karmínovo 
červenej i žiarivej žltej farebnosti. Kompaktne  
s kompozíciou diela vytvárajú pôsobivú autorskú 
takmer scénickú výpoveď.

Obľúbenými témami Agnieszky Kolodziejczak sú 
ženský svet, svet detí, s ktorými neustále pracuje, 
momentálne sa venuje nepočujúcim deťom. 
Inšpirovaná je i inonárodnými  kultúrami, ich 
tradíciami i umeleckými hodnotami. Témy autorky 
sú podmienené intuíciou i predstavivosťou. 
Vytvorila si svoj vlastný individuálny svet snov 
emotívne spojený s jej náladami a fázami života. 

MIROSŁAW SŁEDZ 

*1961 / POľSKO

Rôzne cesty a podnety privedú človeka k umeniu. 
Mirosław Słedz do svojich štyroch rokov patril k 
šťastným deťom, žijúci  so svojimi súrodencami 
vo viacčlennej robotníckej rodine, ktorá nemala 
nazvyš, avšak lásky vždy bolo dosť. Už v tom čase 

drobnými detským prstíkmi kreslil svoje predstavy 
a postavičky do piesku, neskôr s pastelkami zapĺňal 
kresbičkami žltohnedé i biele výkresy. Nešťastný 
úraz  dieťaťa – pád do studne, mu zmenil jeho 
osud i život. Pred utopením ho zachránil otec. 
V bezvedomí bol prevezený do nemocnice v Gdyni 
na anesteziologicko - resistutačné oddelenie, 
neskôr na krčné, kde bol liečený niekoľko rokov. 
Všetky dôležité životné funkcie mu boli obnovené, 
okrem vážneho poškodenia sluchu. Počas 
pravidelných hospitalizácií sa vrátil k svojej záľube 
kresleniu a jeho najlepšími priateľmi sa mu stali 
pastelky. Jeho farebné, jemné a originálne detské 
kresby zútulňovali nemocničné izby, sály i chodby 
sterilného nemocničného prostredia. Vzhľadom 
k značnej poruche sluchu dokončil iba základnú 
školu a neskôr letnú školu. Ako sám spomína: "Na 
vyučovacích hodinách som sa cítil, ako keby som 
nebol prítomný, chýbali mi hlasy učiteľov."  

Po absolvovaní školy niekoľko rokov pracoval 
v krajčírskej dielni, kde sa šili rukavice a tak si 
dvadsaťročný mladý muž zarábal na živobytie. 
Svojej priateľke a kolegyni, do ktorej sa zaľúbil, túžil 
kúpiť kvety, nemal však na ne peniaze. Tak ich začal 
maľovať a maľba sa stala jeho veľkou záľubou, ktorú 
začal systematicky rozvíjať, najskôr návštevami 
výstav, ktoré ho inšpirovali a navodzovali ho hľadať 
nové výrazové vyjadrenia i techniky. 

Mirosław spomína ďalej: "Od svojich priateľov 
som sa dozvedel o klube Amatérskych maliarov 
v Gdyni a rozhodol som sa tam dostať. Ale ako? 
Klub bol určený pre rekonvalescentov po liečbe 
v psychiatrickej liečebni. Priatelia ma informovali, 
že ak sa tam chcem dostať, musím mať príznaky 
depresie a požiadať o nemocničnú starostlivosť. 
V skutočnosti však bol som v depresii až potom. 
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Moja láska, dievča z práce si vybrala iného a nevidieť 
ju v práci pri šití rukavíc bolo pre mňa neznesiteľné. 
Tak či tak, krátkodobý pobyt v nemocnici som trávil 
najmä v ateliéri a to mi otvorilo cestu do klubu." 

Mirosław, plný energie, s vlastným úsilím 
i s pomocou klubu sa čoskoro stal známym a 
vynikajúcim maliarom, čo mu dopomohlo získať 
od Obecného centra sociálnej pomoci priestory – 
vyhrievaný suterén, kde si s ťažkosťami vybudoval 
ateliér, výklenok na spanie a mini kúpeľňu.  Obecné 
centrum sociálnej pomoci mu poskytovalo finančnú 
dotáciu, ktorou si dopĺňal príjem z nočnej práce ako 
pouličný zametač v klube pre nepočujúcich. Táto 
práca mu umožňovala maľovať počas dňa. 

Vo veku 25 rokov sa stal Mirek Słedz už veľmi 
známym umelcom. Citujem: "Bolo veľmi ťažké 
spočítať všetky výstavy mojich obrazov a to ako 
v Gdyni, Gdansku, Varšave a Płockas i v zahraničí 
vo Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, 
Japonsku."

Tvorivé obdobia autor zaraďuje podľa základných 
charakteristických čŕt svojej tvorby diel z daného 
obdobia napr. quadrism, railwayroadism ... Je nutné 
spomenúť, popri maliarskej tvorbe, i jeho technické 
schopnosti i zručnosti: zriadenie rotujúcich 
obrazov a ich špeciálne osvetlenie. Rád sa venuje 
i konštruktérskym prácam, ale i opravám áut.

Pri osobnosti Mirosław Słedz je dôležité spomenúť 
jeho osobnú angažovanosť, že svojou maliarskou 
i básnickou tvorbou vyzýva k zmene nielen ľudí 
so sluchovým postihnutím, ale i  počujúce osoby 
k splneniu svojich túžob a ambícií.

Jeho tvorbu charakterizujú čisté, žiarivé tóny 
žltej, červenej, zelenej farebnosti a impresívnej 
palety. A námety?  Tie autor nachádza všade okolo 
seba sú plné optimizmu a viery v dobro človeka.

Mirosław Słedz sa v súčasnosti svojou tvorbou 
prezentuje v Poľsku, v Paríži, Bruseli i v historickej 
Nitre.

ROBERT MILIČ 

*1981 / MORAVA

Meno a priezvisko Roberta Miliča svojimi aktivitami 
v súčasnej dobe už rezonuje vo viacerých 
európskych krajinách - Francúzsko, Švédsko, 
Holandsko, Rakúsko, Slovensko. Ambiciózny, 
aktívny a cieľavedomý mladý človek sa venuje 
viacerým umeleckým i mimo umeleckým sféram. Je 
herec, lektor českého posunkového jazyka, maliar 
a súčasne i miestopredseda Brnenského centra 
českého posunkového jazyka – Trojrozměr, ktorého 
je i zakladateľom, porotcom fotosúťaží. 

Robert od malička rád kreslil a maľoval a zrejme 
svoj talent a záľubu maľovať zdedil po svojom starom 
otcovi, ktorý bol výtvarne nadaný. Robert v detstve 
mal svoje obľúbené  postavičky, ktoré obkresľoval 
podľa predlohy z rozprávkových kníh, z televízie 
alebo z časopisov ABC, Čtyřlístek a Walt Disney.

Už počas Základnej školy, zásluhou pána učiteľa 
výtvarnej výchovy, sa mal možnosť  zoznámiť 
s rôznymi výtvarnými technikami. Robert 
navštevoval špeciálnu školu a školské zariadenie 
pre sluchovo postihnutých v Brne (1987 – 1998). 
V ďalšom štúdiu pokračoval, v tom istom meste, na 
Strednej priemyselnej škole odevnej pre sluchovo 
postihnutú mládež, študijný odbor odevníctvo, 
ktoré ho postupne viedlo k vážnejšiemu záujmu 
o výtvarné umenie. Jeho výtvarné zameranie bolo 
rozvíjané ako v teoretickej tak aj praktickej oblasti. 

V roku 2003 Maturitnou skúškou úspešne ukončil 
svoje stredoškolské štúdium.

Jeho cieľavedomé snaženie ho priviedlo, 
v tom istom roku, na prestížnu Divadelnú fakultu 
Janáčkovej akadémie múzických umení (JAMU) 
v Brne, kde navštevoval ateliér Výchovnej dramatiky 
nepočujúcich (VDN). Vo výtvarnom ateliéri mal 
možnosť pod vedením Mgr. Šárky Dostálové rozvíjať 
dovtedy nadobudnuté poznatky a skúsenosti 
s výtvarným umením a metodikou výtvarnej výchovy.

Na Alma mater JAMU v Brne absolvoval 
bakalárske a neskôr magisterské štúdium, ktoré 
úspešne ukončil promóciou v roku 2010.

Robert Milič má za sebou zatiaľ iba jednu 
samostatnú autorskú výstavu, avšak pravidelne 
sa zúčastňuje kolektívnych výstav, projektov a 
workshopov nielen divadelného, ale i výtvarného 
charakteru, ku ktorým patrí i Medzinárodný festival 
kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre.

Autor vo svojej maliarskej tvorbe inklinuje 
k abstraktnej tvorbe, v ktorej pretavuje svoje 
emocionálne pocity, a súčasne reflektuje podnety 
okolitého sveta, ktoré v sebe nesú významové 
aspekty logiky, pôvabu a radosti z tvorby. Figurálna 
maľba nesie znaky rozprávkovosti, na pozadí reality, 
s citlivým humorným podtónom. 

STANISLAV LUBINA 

*1952 / SLOVENSKO

Na slovenskú výtvarnú scénu Stanislav Lubina 
vstupuje koncom 90. rokov 20. storočia prvými 
samostatnými výstavami. Ako člen Spolku grafikov 
Slovenska sa aktívne zúčastňuje spoločných výstav 

doma i v zahraničí. Ako umelec so sluchovým 
postihnutím  sa zúčastnil svetových kongresov 
v Brisbane (Austrália, 1999), v Gran Gevrier 
(Francúzsko, 2001), Washingtone D.C. (USA, 2002) 
a v Montreale (Kanada, 2003), kde vystavoval 
svoju tvorbu. Z domácich prezentácii – Štúdio 
S  (Bratislava, 1999) spolu s Jozefom Vydrnákom, 
v nasledujúcich rokoch v Trenčíne, Nitre, Kremnici ...   

Autor sa predstavuje  linorytmi, ktoré sú pre jeho 
grafickú tvorbu  charakteristickou dominantou. 
Proces hľadania a rozhodovania je pre každého 
výtvarného umelca  výslednicou vzájomného 
stretu intelektových a temperamentových 
osobných daností. Lubina vychádza z kresby 
a média klasickej maľby, ktoré podnietili jeho 
energické a veľkorysé riešenia osobitých 
kompozícií, založených i na rukopisnom rytme 
zdôrazňujúcich výraznú  expresívnu líniu 
kompozície. V jeho dielach nachádzame popri línii 
geometricko -reduktivistického programu, i kánon 
horizontálnych či vertikálnych rytmov, ktorý  
prispôsobuje momentálnemu emocionálnemu 
vnímaniu a kompozičnému rozvrhu skladby diela.

V tlmene monochrómnych, neskôr farebne citlivo 
kolorovaných grafikách, s jemu vlastným poetickým 
znakovým vyjadrením, nachádza harmóniu 
prostredníctvom  výraznej čiernej expresívnej linky 
a skratky. Ňou dokáže vytvoriť  náznakové a tušené 
fragmenty prírody, kvetov, rastlín, či vesmírnych 
znamení. Okolitý svet vníma nielen  v jeho vecnej, 
ale predovšetkým emocionálnej nástojčivosti, ktorá 
je pre súčasnú hektickú dobu tak príznačná. A z toho 
dôvodu pretlmočuje do svojich diel osudy žitia, 
hľadajúc harmóniu v človeku a o človeku. V jeho 
tvorbe, a to nielen v lynoritoch, ale predovšetkým 
v ilustračnej tvorbe  nachádzame humornú 

nadsádzku ba až karikatúru. Umenie Stana Lubinu 
núti nielen k zamysleniu, ale i k úsmevu.

Stanislav Lubina študoval na Strednej polygrafickej 
škole v Bratislave, súkromné výtvarné štúdium 
absolvoval u významného slovenského maliara 
prof. ľudovíta Hološku a Mariána Sučanského. 
Vystavuje nielen doma, ale i v zahraničí. Jeho tvorba 
bola prezentovaná v rámci kolektívnych výstav 
v Poľsku, Česku, Austrálii, Rakúsku, Litve, Južnej 
Kórei, Francúzsku a samozrejme na Slovensku.

Autor sa venuje kresbe, voľnej a úžitkovej 
grafike, ex librisu, mozaike. Je členom Spolku 
grafikov Slovenska pri Slovenskej výtvarnej únii. 
Je autorom Svetovej zbierky prstovej abecedy, 
ktorá je unikátom nielen na Slovensku, ale i vo 
svete. Jej obsah tvorí 105 prstových abecied pre 
nepočujúcich.  Žije a tvorí v Novej Dubnici.

Zámerom I. Medzinárodného festivalu nepo-
čujúcich sympózia nepočujúcich výtvarníkov v Nitre 
a hlavným poslaním VI. ročníka Medzinárodného 
festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka 
Saleského v Nitre, tak ako predchádzajúcich 
ročníkov, je rozvíjanie a zachovanie kultúrneho 
dedičstva nepočujúcich, podpora nadnárodnej 
mobility osôb pracujúcich v oblasti umenia a 
kultúry nepočujúcich umelcov Európy, podpora a 
rozširovanie ich vzájomnej komunikácie v oblasti 
diverzity umenia. 

V závere citujem slová sv. Konštantína Filozofa 
z Proglasu: ”Dar tento drahý Boh Vám z lásky 
daroval, dar boží je dar spravodlivej čiastky, dar 
dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí, dar všetkým 
dušiam, čo ho vďačne prijmú”. 

Nitra, 30. októbra 2012 / PhDr. Marta Hučková
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MARTA HUČKOVÁ

Kurátorka výstavy

Absolventka FF UK  J. A. Komenského v Bratislave, 
študovala v r. 1978 - 1983 na Katedre estetiky a vied 
o umení odbor Teóriu kultúry, so zameraním štúdia 
na výtvarné umenie. Diplomová práca: Sociálno-
kritické tendencie slovenskej grafiky r. 1918 - 1945. 
Absolvovala v r. 1983.  Doktorandský titul obhájený 
v r. 2005 na FF UKF v Nitre na odbore Ústavu 
literárnej a umeleckej komunikácie. V roku 1976 
– 1985 pracovala v Slovenskom fonde výtvarných 
umení (dnes FVU) v Bratislave na Umenovednom 
dokumentačnom oddelení. V roku 1980 - 1981 
absolvovaná stáž na Legislatívno-právnom odbore 
MK SR v Bratislave. Od r. 1987 zamestnaná 
v podniku DIELO – účelové zariadenie SFVU v Nitre. 
Od r. 1984 realizovala množstvo individuálnych, 
kolektívnych i medzinárodných výstavných 
projektov nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.  
Počas svojho pôsobenia v rámci  slovenskej 
výtvarnej scény kurátorsky zastrešila od roka 1984 
takmer 200 výstav, plejáde popredných slovenských 
výtvarníkov: nár. umelca Tibora Barfaya, Mikuláša 
Klimčáka, Imricha Vaneka, Milana Ormandíka..., 
z mladšej výtvarnej generácie Mareka Ormandíka, 
Milana Lukáča, Drahomíra Prihela, Vladimíra 
Ossifa, Dušana Sekelu..., z najmladšej -Juraja 
Kollára, Maroša Rovniaka, Rastislava Podobu,Alex 
Fazekašovú, Petru Ševčíkovú .

VÝBER VÝSTAV REALIZOVANÝCH 
ZAHRANIČNÝM UMELCOM – NITRIANSKA GALÉRIA 
2000 / Dorota Komar Zmyslony (Poľsko) 
             Výber z tvorby 
2001 / Christopher Feichtinger
             (Rakúsko) – Ferogramy
2001 / Surrealizmus a sloboda  
             (výstava svetových surrealistov) 
             Príbuznosť nie je dedičná
2005 / Kouji Nishifusa (Japonsko) – Akvarely 
2006 / Leo Vaniš (Česko) – Akvarely  
2006 / Viola Motyľ Palffy (SK – Švajčiarsko) 
             Vnútorné svety
2009 / Ladislav Schovanec (Francúzsko) 
             L'art au colur de l' Europe
2010 / Ludivine Allegue (Francúzsko)
             WORDLESS, Synagóga Nitra 
2010 / Karen Oremus (Chorvátsko) – Hypogeum
2010 / Veljko Mihajlovic (Srbsko) – Manasija
2012 / William Caceres (Ekvádor) 
             Andské korene, Synagóga Nitra

ZAHRANIČNÉ VÝSTAVY
1998 / Poľsko – Slovenský inštitút vo Waršave,
             Igor Benca, Karol Felix, Vojtech Kolenčík
             Metamorfózy – reinštalácia výstavy 
1998 / Poľsko – Galeria u Jadzky – Zielona Góra

1998 / Nemecko – Berlín 
1999 / Maďarsko – Orozslány – Ernest Kocsis
             Výber z tvorby, reinštalácia výstavy 
1999 / Maďarsko – Slovenský inštitút v Budapešti
2011 / Poľsko – Slovenský inštitút vo Waršave
             Ladislav Černý – Sentencie

DOMÁCE VÝSTAVY VÝBER
2000 / Marta Horníková – AB OVÓ, Brasseria, 
             Parlamentka, Bratislava
2001 / Ján Mathé (*1922) – Nitrianska galéria
2003 / Marta Horníková – MONDE Brasseria, 
             Parlamentka, Bratislava
2004 / Marta Horníková  DAIMONION – Libresso, 
             Bratislavský hrad, Bratislava
2005 / Marta Horníková – Metamorfózy – Salla 
             Terena, Prezidentský palác, Bratislava
2006 / Karol Baron (1939-2004)
             Nitrianska galéria, Nitra
2007 / Tibor Bartfay (*1922) 
             K životnému jubileu 85., MF Agrofilm, SCPV 
             Nitra – účasť prezidenta R. Šustera
2008 / Ladislav Černý – Tajnosti
             Pálffyho palác, Bratislava
2010 / Ladislav Černý  Sentencie Galéria STV, 
             Bratislava

2011 / Mikuláš Klimčák (*1921) – K životnému 
             jubileu 90. – Galéria mesta Topoľčany
2011 / Imrich Vanek – K životnému jubileu  80.
             MF Agrofilm CVŽV, Nitra...

V súčasnosti je kurátorkou, vedecko-výskumnou 
pracovníčkou a kustódkou zbierok Nitrianskej 
galérie, v ktorej pracuje od r. 1997. Je autorkou 
článkov a recenzií v oblasti výtvarného umenia, tiež 
autorkou šiestich monografických titulov katalógov 
nitrianskych nežijúcich umelcov: Edmund Massányi, 
Július Bártfay, Maximilián Schurmann, Edmund 
Massány – ľudovít Slamka, spracovala životopis 
zakladateľa Nitrianskej galérie – JUDr. Štefana 
Valenta. Poslednou jej prácou je katalóg o živote 
a tvorbe významného svetového surrealistu, 
nitrianskeho rodáka Ladislava Gudernu, ktorý dlhé 
roky žil v emigrácii v kanadskom Vencouveri (2011). 
Súčasne ako kurátorka výstav pôsobí v Galérii 
mesta Topoľčany. Je koordinátorkou viacerých 
medzinárodných sympózií a plenérovej sochárskej 
tvorby realizovaných na Slovensku. 

KURÁTORKA VÝSTAV REALIZOVANÝCH 
V NITRIANSKOM PROSTREDí Z PRíLEŽITOSTI:  
Svetového dňa o autizme vyhláseného každoročne 
Rezolúciou OSN / od r. 2009
Dňa duševného zdravia vyhláseného Svetovou 
federáciou pre duševné zdravie (WFMH) / 
od r. 2002
Medzinárodného festivalu kultúry sluchovo 
nepočujúcich sv. F. Saleského v Nitre / od r. 2002
Medzinárodného  keramického workshopu /
v r. 2006
Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm /
od r. 2005 

ZAKLADATEľKA GALÉRIí
1999 / Galéria Café Proxa, Nitra  
2003 / Galéria Café 37, Nitra  
2008 / Galéria MAX art, OC Max, Nitra  
2009 / Galéria mesta Topoľčany	 	 	
	 	 	 	 					
Mgr. Marta Hučková, PhDr. je zaradená 
v biografickej encyklopédii osobností švajčiarskeho 
vydavateľstva Hübners Who is Who.
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AGNIESZKA  

KOLODZIEJCZAK

Narodená 1976

Adresa Lodz

e-mail akolodziejczak@o2.pl

Agnieszka je nepočujúca (vie čítať z pier) 
umelkyňa, poetka, nepočujúca aktivistka narodená 
v roku 1976 žijúca v Lodži. Kreslila od detstva, 
ale vážne nerozmýšľala o maľbe a umení. Na 
strednej škole sa zúčastnila  umeleckej triedy 
pre mladých.  Neskôr sa naučila všetky pravidlá 
o maľovaní od profesionálnych umelcov z Lodže. 
Potom sa rozhodla vyskúšať skúšky na Akadémiu 
výtvarných umení. V rokoch 1996 - 2001 štúdium 
v   Akadémii Strzemiński výtvarných umení v Lodži, 
1998 - 2003 štúdium na univerzite v Lodži, filozofia 
ústav, 2004 - 2009 študovala  na univerzite 
v Lodži, filozofia ústavu, doktorandský študijný 
so zameraním na estetiku a teóriu kultúry, v roku 
2008 - 2011 ukončila štúdium na fotografickej škole 
vo Varšave.  Jej hlavnými záujmami sú: umelecké 
akcie nepočujúcich umelcov, maľovanie, poézia, 
fotografovanie.  Vytvorila svoj vlastný individuálny 
svet snov silno spojený s jej náladami a fázami 
života. Má veľ inšpirácií z jej originálneho umenia: 
japonské tance, módne prehliadky, španielska 
poézia, umenie Chagall, fotky Edie Sedwick atď. Jej 
obľúbenými témami sú ženský svet, detský svet, 
krajinky, architektúra. Obľúbenými technikami 
sú olej, koláž, akryl, aquuarelové farby, pastely, 
decoupage, rôzne meteriály.  O témach jej prác 
rozhodne intuícia a predstavivosť. Pracovala 
s deťmi v materskej škôlke a teraz pracuje 
s nepočujúcimi deťmi. Maľovanie je pre ňu veľkou 
vášňou a vyjadrením intuícií a nálad. Umelkyňa píše 
v jednej z najnovších básní: "moja história sa začína 
bolesťou". Je to narážka na vážnu autonehodu, 
ktorá ukončila jej životnú aktivitu. Ale čas nie je 
stratený. Agnieszka bola fascinovaná kinom od 
Carlosa Saura, obrazom Edie Sedgwick (americká 
herečka, hviezda filmov Andyho Warhola) z 60. 

rokov. Pod týmto dojmom si vytvorila sériu 
sugestívnych diel v surrealistickej atmosfére, 
plnej neobvyklých snímok. Hrdinami  jej obrazov 
sú osoby zviazané reťazou okolo tiel, inšpirované 
fotografiami prepracovanými japonským spánkom/
driemaním na uliciach (v japonsku  tzv inemuri). 
Inšpiráciou umelca Chagall použila  temne červenú 
farbu zloženú s modrou, oranžovou a hnedou 
a vytvorila dojem sna. Umelkyňa tiež píše básne 
o bezmocnosti tvárou v tvár fyzickej slabosti 
strachu a bolesti.

VÝSTAVY
1996 / maľba, Lodz
2001 / Gobelín design, ručný papier, Lodz;  
             Miniatúrne svety, Lodz 
             Ručný papier, prezidenta Gallery, Warsaw 
             (s Dorotou Skoneczna a Natalia Żychska)
2003 / rôzne práce, Galeri Fiske, Bergen, Nórsko
             "Filozofia Night", kino "Cytryna", 
             Lodz, Poland
             Maľovanie a textilné, mládeže Promotion 
             Galéria, Balucki centrum kultúry, 
             Lodz, Poland
2005 / "Cesta k svetlu |", maľba a papier ručné, 
             Salon Galéria, Učitelia Club, Lodz, Poland
             Maľba akty, Thing Galéria, Jarosław, Poľsko
            "Cesta s bodom výsluchu", maľba a textilné,  
            "prvé poschodie" Galéria, Opole, Poľsko
            "Cesta s bodom výsluchu", poľský hluchá 
             asociácie, Varšava, Poľsko
2009 / Lietajúci / Padajúci maľovanie Carte 
             Blanche Galéria, Lodz, Poľsko
2011 / Ženy histórie moje vlastné príbehy maľba, 
             verejná knižnica, Skierniewice, Poľsko
2011 / Ženy histórie moje vlastné príbehy 
             maľovanie, integrácia Art Festival, 
             Varšava, Poľsko
2012 / Ženy z pasáže Maliarske, Nowa Gdynia 
             Station, Zgierz, Poľsko s podporou 
             básnického debutu "Rám"
2012 / Otvorme intímny priestor výstava fotografií, 
             Kredenc Galéria, Lodz, Poľsko
2012 / textil Café Wolności, Lodz, Poľsko

CITY BLUES / Maľba pastelom / 2012

MY CITY / Olejomaľba / 2012 CITY PAYSAGE / Olejomaľba / 2012

WOMEN PAYSAGE / Olejomaľba / 2012

FIELD / Olejomaľba / 2011
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MIROSłAw SłEDZ

Narodený 1961

Adresa Gdynia

e-mail mirsle@wp.eu

Mirosław Słedz sa narodil v Gdyni dňa 16. júna 
1961. Jeho rodičia boli robotníci. Okrem Miroslawa 
bolo ešte päť mladších sestier. Mirosław rástol 
dobre a od veku 4 rokov oduševnene „kreslil" do 
piesku. Ako šiel čas, jeho kresby boli čím ďalej viac 
a viac zaujímavejšie. Podobali sa na deti z nádvoria 
a dospelých. Keď mal Mirek 4 roky utekal a spadol 
do studne plnej vody. Jeho otec ho zachránil 
a Mirek ostal v bezvedomí v nemocnici v Gdyni na 
anesteziologicko resuscitačnom oddelení a potom 
na krčnom oddelení v nemocnici, kde bol liečený 
niekoľko rokov. Avšak lekárom sa nepodarilo vrátiť 
ho do stavu, úrovne sluchu pred nehodou. Počas 
pravidelných hospitalizácií Mirek našiel pre seba 
vášnivú aktivitu. Konkrétne objavil pastelky a ich 
využitie. Jeho farebné, jemné a originálne kresby 
zdobili izby a sály nemocnice po celú dobu. Už 
vtedy sa ho niektoré deti  snažili napodobniť. 
Vzhľadom k značnému poruchu sluchu dokončil 
len základnú školu a neskôr letnú školu. Ako 
hovorí vo svojom životopise, pri vzdelávaní v škole 
mal pocit, ako keby nebol prítomný, bez počutia 
hlasov učiteľov. Po absolvovaní školy, niekoľko 
rokov pracoval v práci zamestnávajúcej osoby 
s čiastočnou poruchou sluchu. Šil rukavice a týmto 
spôsobom si zarábal na živobytie. Vo veku 20 rokov 
prepadol v láske k priateľke z práce. Chcel jej kúpiť 
kvety, ale nemal peniaze, tak začal kresliť kvety 
a maľovať ich. Táto činnosť bola voľnou v jeho živote 
a stala sa jeho vášňou.  Maľoval stále viac a viac, 
navštevoval výstavy obrazov a hľadal nové spôsoby 
vyjadrovania sa v maľbe. Od svojich priateľov sa 
dozvedel o klube Amatérskych maliarov v Gdyni 
a rozhodol sa tam dostať, ale ako? Klub bol určený 
pre rekonvalescentov po liečbe v psychiatrickej 
liečebni. Priatelia ho taktiež informovali 

o príznakoch depresie a požiadal o nemocničnú 
starostlivosť.  V skutočnosti, bol v depresii až potom. 
Predmet jeho lásky, dievča z práce si vybrala iného, 
preto v práci pri šití rukavíc nevidieť jeho milovanú 
bolo pre neho neznesiteľné. Tak či tak, krátkodobý 
pobyt v nemocnici trávil svoj čas najmä v ateliéri 
a to mu otvorilo cestu do klubu, kde sa čoskoro 
stal známym a vynikajúcim maliarom, mužom 
plným energie. S pomocou klubu a jeho vlastným 
úsilím dostal od obce nejaké priestory (vyhrievaný 
suterén) kde s ťažkosťami vybudoval ateliér, 
výklenok na spanie a dokonca mini kúpeľňu. Od tej 
doby existoval pomocou sociálnej dotácie z MOPS 
(Obecné centrum sociálnej pomoci), ktorou si 
dopĺňal jeho príjem z nočnej práce ako pouličný 
zametač  v klube pre čiastočne nepočujúcich. 
Týmto spôsobom mohol maľovať počas dňa. Vo 
veku 25 rokov bol už veľmi známym umelcom. Bolo 
veľmi ťažké spočítať všetky výstavy svojich obrazov 
a to ako v Poľsku i zahraničí. Tvorivé obdobia sú 
Mirekom Słedzom nazvané podľa základných 
charakteristických čŕt jeho diel z daného obdobia 
tvorby  (napr. quadrism, railwayroadism, atď.). 
V súčasnosti po mnohých plánoch vystavuje 
v Poľsku ako aj v zahraničí v Paríži, Bruseli. Mirek 
Słedz sa stáva stále viac a viac známym a váženým 
maliarom, neprofesionálnym umelcom, ktorého 
veľké množstvo malieb a niekedy aj literárnych 
diel (popisy fotografií s pomocou básní) vyzývajú 
k zmene ako pre sluchovo postihnutých, tak aj pre 
plne efektívne (počujúce) osoby, ktoré sú schopné 
smerovať k svojim túžbam a inšpiráciám. 

TORSION CAR / Olejomaľba / 2011 PAIR / Olejomaľba / 2011TORSION GIRL / Olejomaľba / 2011
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MEDZINÁRODNÉ VÝSTAVY
1994 / BRUKSELA Kultúrne Centrum Marius 
             Staquet, BRUKSELA Art en Marge, KIOTO 
             (kongres umenia art brut), YOKOHAMA 
             (kongres umenia art brut)
1995 / LIEGE – Centre d´art Differencie
1996 / BRUKSELA – Galerie Rencontres
1997 / BIARRITZ
1998 / BORDEAUX
1999 / PARIZ – Amici di Tworki,MONACHIUM, 
             STUTTGARDT, BREHME  
2001 / BUENOS AIRES (polonijný ústav)
2002 / KOELN – Slepý beh, CHICAGO
             Dom Poľskej Kultúry
2003 / KRAKOW Medzinárodná výstava  
             SPACES TO LIVE 
2004 / WENEZIA (kongres artreterapia)
2005 / DRUSKININKAI (Litva)  výstava skupinová
2006 / DRUSKININKAI (Litva)  výstava individuálna 
             (kaviareň SIRDELE)
2007 / DRUSKININKAI (Litva)  výstava individuálna 
             (hotel AINAVA)
2009 / DRUSKININKAI (Litva)  výstava individuálna 
             (kaviareň SIRDELE)

DOMÁCE VÝSTAVY
1994 / GDYNIA - GALERIA GCOP výstava  
             individuálna, GDANSK Klub PALMA
             Klub Krivého Štvorca, GDANSK LAZNA
             Klub Krivého Štvorca
1995 / GDYNIA – GALERIA GCOP
1996 / WTC GDYNIA EXPO – Baltické trhy 
             chránených dielni, GDYNIA – GALERIA 
             GCOP,  BYDGOSZCZ
1997 / GDYNIA – GALERIA GCOP, CAFE CYGANERIA 
             GDYNIA, TORUN, KRAKOV GALERIA 

             SIENNA,  WTC GDYNIA EXPO
             Baltické trhy chránených dielni
1998 / GDYNIA – GALERIA GCOP, VROCLAV
             Vysoká škola múzických umení, 
             WTC GDYNIA EXPO – Baltické trhy 
             chránených dielni
1999 / GDYNIA – GALERIA GCOP, WTC GDYNIA 
             EXPO – Príroda a Život
2000 / GDYNIA – GALERIA GCOP, VARSAVA Galéria 
             Zapiecek Amici di Tworki, LUBLIN
             Galéria pod štvorkou
2001 / GDYNIA – GALERIA GCOP, WTC GDYNIA 
             EXPO – Príroda a Život
2002 / GDANSK – Holandsky Dom,  KRAKOV
             Galéria Sienna výstava skupinová
2003 / GDYNIA – CAFE CYGANERIA
2005 / GDYNIA – galéria Cordia – výstava na piate 
             výročie galérie,  LODZ – I. medzinárodný 
             festival  nepočujúcich, GDYNIA – GCOP  
2006 / GDANSK – Dom umenia výstava skupinová, 
             GDANSK – Cafe PUERTO výstava 
             individuálna, GDANSK – galéria PROMYK 
             výstava individuálna
2007 / GDANSK – galéria Mariacka , GDYNIA 
             – galeria Ratusz, GDYNIA – galeria Cordia 
             –  premiéra  „colleage otáčavý “, GDANSK 
             – galéria Mariacka výstava individuálna,  
             SOPOT – Kaviareň ATELIER výstava    
             individuálna, GDANSK – Filharmonia 
             na Olowiance výstava individuálna  
              v rámci slávnosti „Levy Gdanske“, 
             GDYNIA – CAFE CYGANERIA
2009 / GDANSK – STAROMESTKA 
             RADNICA  „50X50“ 
2010 / GDANSK STAROMESTKA RADNICA  
             „Kreslovisko“ výstava skupinová, ZABRZE 

             – MESTKE MUZEUM  „Galernicy citlivosti“ 
             výstava skupinová, LODZ – Galéria Kredens 
             – „Cesta do kwadrolandu“ výstava 
             individuálna 20 výročie tvorby
2011 / GDANSK – Filharmonia na Olowiance 
             výstava individuálna  v  rámci  slávnosti  
             „Levy Gdanske“, GDYNIA – galéria Cordia 
             – výstava na desiate výročie galérie,     
             GDANSK – STAROMESTKA RADNICA  
             „Zátišie večne živé“ výstava skupinová,  
             GDYNIA – KULTURNA LODENICA – „pozoruj  
             umenie“ výstava individuálna  
2012 / GDANSK – STAROMESTKA RADNICA  
             „Bielo – čierne i farebné“ výstava 
             skupinová, SUWALKI – Galéria Plaza – 
             výstava po plénere, GDYNIA – GALERIA 
             GCOP výstava skupinová Zvazu Milovnikov 
             Umenia, VARSAVA výstava skupinová 
             skupiny GAP,  LODZ výstava individuálna 
              v rámci II DKG

CIRCUS MAN / Olejomaľba / 2012 CIRCUS GIRL / Olejomaľba / 2012
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ROBERT MILIČ

Narodený 1981

Adresa Brno

e-mail robert.mil81@gmail.com

Robert Milič  navštevoval špeciálnu školu a školské 
zariadenie pre sluchovo postihnutých v Brne v rokoch 
1987 – 1998, potom v roku 1998 nastúpil na strednú 
priemyselnú školu odevnú pre sluchovo postihnutú 
mládež, študijný odbor odevníctvo v Brne, ktorú 
ukončil roku 2003. Na vysokú školu autor nastúpil 
v roku 2003 a to na Divadelnú fakultu Janáčkovy 
akadémie muzických umení (JAMU) v Brne ateliér 
Výchovnej dramatiky Nepočujúcich (VDN), kde 
absolvoval bakalárske a neskôr magisterské štúdium, 
ktoré úspešne ukončil promóciou roku 2010.  Robert 
od malička rád kreslil a maľoval. Starý otec Roberta bol 
taktiež výtvarne nadaný.  Maľoval väčšinou postavičky 
podľa predlohy z rozprávkových kníh, z televízie 
alebo z časopisov – ABC, Čtyřlístek a Walt Disney.  
Na základnej škole učil výtvarnú výchovu pán učiteľ, 
tam som sa zoznámil s využitím rôznych výtvarných 
techník. Po základnej škole dostal možnosť študovať 
na strednej priemyselnej škole odevnej pre sluchovo 
postihnutých v Brne. Jeho výtvarné zameranie bolo 
rozvíjané ako v teoretickej tak aj praktickej oblasti. 
Veľký význam pre samotného autora malo štúdium 
na JAMU v študijnom odbore Výchovná dramatika 
nepočujúcich. Vy výtvarnom ateliéri mal možnosť 
pod vedením Mgr. Šárky Dostálové rozvíjať dovtedy 
nadobudnuté poznatky a skúsenosti s výtvarným 
umením a metodikou výtvarnej výchovy. Výtvarné 
umenie je pre neho veľkou inšpiráciou. Vo voľnom 
čase sa zaujíma o históriu aj moderné pojatie 
umeleckého žánru. Umelecké žánry majú pre autora 
svoje pôvaby, významy, zmysel, logiku a abstrakt 
vyjadrovania vnútorného a vonkajšieho sveta, 
pesimisticky aj lichôtkami.

VÝSTAVY
2006 / Vernisáž , Česká republika

VERNISÁŽ / Rôzne techniky / 2006VERNISÁŽ / Rôzne techniky / 2006

BEZ NÁZVU 2 / Rôzne techniky / 2006 BEZ NÁZVU 3 / Rôzne techniky / 2006

BEZ NÁZVU / Rôzne techniky / 2006
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STANISLAV LUBINA

Narodený 1952

Adresa Nemšová

e-mail s.lubina@gmail.com

Stano Lubina zostal verný tradičnej grafickej 
technike linorytu, ktorú cibrí a zdokonaľuje už 
okolo tridsať rokov. Inšpiráciu nachádza vo veciach 
poetických, ale i všedných. Oslovuje ho jednoduchá 
krása kvetov, ale aj magická nekonečnosť vesmíru, 
nepochopiteľná vzdialenosť hviezd, dialektika 
a mozaika života, dojmy a zážitky z ciest po svete a či 
len slovo, predmet, hudobný alebo literárny podnet. 
Od ex libris a menších grafických listov prešiel 
k veľkorozmerným, náročne riešeným plochám. 
V jeho tvorbe možno odhaliť nielen neskrotnú tvorivú 
energiu, ale zároveň aj citlivú a vnímavú dušu umelca, 
keď dynamicky lineárne a mnohofarebné staccato 
jeho diel je stíšené poetickým uhlom pohľadu. 
Akoby v expresívnom rytme výrazných čiernych línií, 
paradoxne nachádza pokoj a vnútornú rovnováhu. 
Grafiky Stana Lubinu rozprávajú svojou vlastnou 
rečou prvoplánovo spletité a neidentifikovateľné, 
detailnejším štúdiom odhaľujúce konkrétnosti našej 
reality. Z celoplošne víriaceho tanca abstraktných 
symbolov a znakov sa spontánne vynárajú fragmenty 
myšlienok, pocitov, prírody a vesmírnych znamení. 
Tieto súradnice, siločiary života a bytia, čo vytvárajú 
Lubinov osobitý a ľahko dešifrovateľný výtvarný 
štýl, sú reflexiou toho, čo ho ako umelca obklopuje, 
zamestnáva a znepokojuje. K maľovaniu sa začal 
venovať v 4. triede na základnej skole. V roku 
1968 začal navštevovať Základnú umeleckú školu 
v Bratislave. Počas rokov 1973-1985 sa začal 
umelecky vzdelávať v Trenčíne na hodinách grafickej 
tvorby a kresby u akademického maliara Mariana 
Sučanského. Dodnes sa venuje nielen grafickej 
tvorbe, ale aj mozaike, ilustrácii, kresbe a keramike.  

Stanislav Lubina je autorom unikátnej knihy Svetová 
zbierka abecedy prstov (2007).

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY
1999 / Štúdio S, Bratislava (spolu s J. Vydrnákom) 
             Dom Armády, Trenčín
2001 / Poštová banka, Trenčín
             Gran Gevrier, Francúzsko
2002 / Subtera Galery, Nitra; Múzeum, Levoča
2003 / Galéria M.A. Bazovského, Trenčín, 2005
             Múzeum, Kremnica
2007 / Galéria CODUM Global, Bratislava
2008 / Nitrianska galéria, Nitra; Mestská veža, 
             Trenčín; Atelier A, Viedeň, Rakúsko 
             (spolu s S. Neštickým)

KOLEKTíVNE VÝSTAVY
1995 / Bratislava, 1996 / Banská Bystrica
1997 / Poľsko, 1998 / Bratislava
1999 / Hradec Králové, Brisbane (Austrália)
             Marchegg (Rakúsko), Wroclaw (Poľsko), 
             Nové Zámky
2000 / Nitra, Hradec Králové, Trenčín
2001 / Šiauli (Litva), Praha, Trenčianske Teplice,         
             Dubnica nad Váhom, Bratislava, Soul 
             (Južná Kórea), Annency (Francúzsko)
2002 / Nitra, Piešťany, Poprad, Washington (USA), 
             Trenčín, Koszalin(Poľsko), Nemšová
2003 / Montreal (Kanada)
2004 / Piešťany, Ceparaba (Taliansko)
2005 / Litva, Dubnica nad Váhom
2006 / Luhačovice (Česká Republika)
2007 / Banská Bystrica, Trenčín
2008 / Zoetermer (Holandsko), 
            Dubnica nad Váhom
2009 / DK Otrokovice (Česká Republika), Brno 
             (Česká republika), Ilava, 2009  Trenčín
2010 / Dubnica nad Váhom

GALSKÝ KOHÚT / Linoryt / 2002

GULôČKA V ZOBÁKU / Linoryt / 2003

MEMENTO / Linoryt / 2003

POHľAD DNU / Linoryt / 2003

VESMíRNA SOVA / Linoryt / 2001



wORKSHOP FOTO

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

POnDELOK / 26/11/2012 / DETI
uTOROK / 27/11/2012 / DOSPELí
MIESTO / EFFETA
ČAS / 14.00 - 17.15

„AuTORSKá FOTOGRAFICKá TvORBA“ / Daniela Hyklová / CZ
Povinné pomôcky / fotoaparát alebo mobil s fotoaparátom, prezuvky
KONTAKT / Marica Beláková / Michaela Kosiecová

EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 36



EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 38

MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA Daniela Hyklová
náZOv AuTORSKá FOTOGRAFICKá TvORBA
vEKOvá SKuPInA 8 - 15 rokov

CIEľ / Tvorba vlastnej, autorskej fotografie, cyklus fotografií a vzájomná spolupráca pri tvorbe
(METODICKÝ) POSTUP / ÚVOD / Vysvetlenie a oboznámenie sa s fotografickou technikou, zaujímavosti 
o fotografovaní, spôsoby a formy fotenia
POSTUP / Pokúsiť sa v skupine vymyslieť  a vytvoriť TÉMU - fotopríbeh, nájsť 5 vecí, ktoré danú tému 
vystihujú, znázorňujú (napr. kamene, listky, a pod.). Potom sa pokústiť fotografiou  
vyjadriť vlastný cyklus - fotopríbeh. 
ZÁVER / Pokúsiť sa pomocou fotopríbehu vyjadriť svoje vlastné autorské myslenie a cítenie 
cez médium - fotografie. Vystúpiť v znakovom jazyku...
ČAS / 90 min.
POMôCKY / fotoaparát



wORKSHOP ARTE

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

uTOROK / 27/11/2012 / DETI
STREDA / 28/11/2012 / DETI
MIESTO / Krajské osvetové stredisko
ČAS / 09.00 - 12.00

„LáSKA A RADOSŤ v KAŽDODEnnOM ŽIvOTE“ / Stanislav Lubina / SR
Povinné pomôcky / malý uterák, prezuvky, plášť
KONTAKT / Michaela Prekopová / Michaela Kosiecová
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wORKSHOP DRAMA

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

uTOROK / 27/11/2012 / DETI
STREDA / 28/11/2012 / DETI
MIESTO / Krajské osvetové stredisko
ČAS / 09.00 - 12.00

„PSYCHOMOTORICKé HRY, ZáKLADY ŽOnGLOvAnIA“ / Martin Zrnečko / Adéla Kratochvílová / CZ
Povinné pomôcky / prezuvky, športové prezlečenie
KONTAKT / Michaela Prekopová / Michaela Kosiecová

„ABECEDA“ / Gabriela Švehlová / Iva Martinů / Irena Iškievová / Veronika Křížová / Zdena Mlezivová / CZ
Povinné pomôcky / prezuvky, športové, prezlečenie
KONTAKT / Michaela Prekopová / Michaela Kosiecová
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MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA MgA. Adéla Kratochvílová, PhD.
náZOv WORKSHOPu ŽOnGLOvAnIE
vEKOvá SKuPInA neobmedzená 

CIEľ / Rozvoj psychických a motorických schopností, rozvoj koordinácie a schopností koncentrácie, 
partnerská a skupinová spolupráca, vyladenie skupiny pomocou spoločného rytmu, rozvoj tvorivosti
POPIS JEDNOTLIVÝCH TECHNíK PRÁCE S CIEľOVOU SKUPINOU 
HRA S LOPTIČKAMI V KRUHU / Účastníci si určia poradie hádzania jednej loptičky cez kruh (každý si 
zapamätá od koho loptičku dostane a komu ju hádže). Potom vedúci pridáva do obehu toľko loptičiek, koľko 
skupina zvládne... - hádže sa stále v stanovenom poradí. Poradie sa môže taktiež otočiť (druhý smer).
FORMY HÁDZANIA / žonglovania jednej loptičky
- z ruky do ruky a späť
- pod nohou (jedna ruka hádže, druhá chytá)
- pod rukou
- za chbtom
- pod ramenom
- okolo tela, od nôh až nad hlavu a späť (oba smery)
- chytanie „na psa“ - úchop zvrchu a pod.
VYSVETLENIE PRINCíPU VYHADZOVANIA ŽONGLÉRSKEJ KASKÁDY / Žonglovanie s tromi loptičkami, ruky sa 
pravidelne striedajú (pohyb od lakťou zdola nahor), loptičky sú striedavo vyhadzované a chytané oboma 
rukami (viď. nákres).
Nácvik žonglovania s kaskády s dvomi a tromi loptičkami.
Žonglovanie s dvomi a tromi loptičkami vo dvojici (žongléri stoja vedľa seba a žonglujú iba vonkajšou rukou.
HRA PRE ROZVOJ TVORIVOSTI / Účastníci stoja v kruhu a predávajú si loptičky ako zástupný predmet - každý 
pantomimicky predvedie, čo to je a ostatný hádajú...
ŽONGLOVANIE A ŠATKY / Samostatne i vo dvojici
(METODICKÝ) POSTUP / Postupné osvojovanie si žonglovania s jednou, 
dvomi a tromi loptičkami (šatkami), žonglovanie v pároch a v skupine
ČAS / 90 min.
POMôCKY / žonglérske loptičky a šatky

MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA BcA. Martin Zrnečko
náZOv WORKSHOPu PSYCHOMOTORICKé HRY
vEKOvá SKuPInA neobmedzená, je možné prispôsobiť všetky hry danej skupine

1. HRA / NAHÁŇAČKA "IHLA A BALÓN"
CIEľ / Zahriatie organizmu 

2. HRA / NAHÁŇAČKA NA ROZPOČíTADLO KAMEŇ, PAPIER, NOŽNICE
CIEľ / Postreh, spolupráca, zábava
POPIS / Väčšia skupina sa rozdelí na dve rovnako početné družstvá. Každé družstvo sa spoločne poradí 
(aby to druhí nepočuli), čo bude pri nasledujúcom "strihaní" voliť - či nožnice, kameň alebo papier. Nožnice 
vyhrávajú nad papierom, papier vyhráva nad kameňom a kameň porazí nožnice. Po krátkej 2-3 minútovej 
porade sa obe družstvá postavia oproti sebe asi jeden meter od stredovej čiary. Potom po spoločnom 
počítaní "jeden-dva-tri" ukážu všetci členovia družstiev znamenie, na ktorom sa dohodli. Družstvo, ktoré 
ukáže víťazný symbol, naháňa členov porazeného družstva dovtedy, kým nedobehnú za cieľovú líniu.  
Koho prenasledovatelia dobehnú (dotknú sa ho), ten prechádza na stranu víťaza.
- Môžeme hrať až do konca, kedy jedno družstvo pochytá všetkých svojich protivníkov.
ČAS / 10 - 15 min.
POMôCKY / žiadne
POZNÁMKA / Lepšie je, keď lektor určí obmedzený priestor, v ktorom je možné súperov pochytať.
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3. HRA / JOGURTOVÉ KELíMKY

3.1 BALANSOVANIE 
CIEľ / Správne držanie tela, pozornosť
POPIS / Každý hráč má cca 2 až 5 kelímkov, postupne si ich pokladá na určitú čas tela 
(hlavu, predlaktie, dlaň, koleno, ...) a balansuje s nimi pri chôdzi. Môžeme vykonávať aj náročnejšie cvičenia,  
ako napr. chôdzu vzad, drepy, výpony, ...
ČAS / 5 - 10 min.
POMôCKY / jogurtové kelímky

3.2 JEŽKO
CIEľ / Výdrž, spolupráca, pomoc druhému
POPIS / Hráči sú vo dvojiciach, majú cca 5 až 10 kelímkov. Jeden hráč spraví predklon s vyrovnaným 
chrbátom a s upažením rúk a druhý hráč naňho naukladá kelímky (hlava, chrbát, predlaktie, ruky, ...),  
čím z neho vytvorí ježka. Keď už sú kelímky na svojich miestach, ježko sa pokúša s kelímkami pohybovať tak, 
aby mu nespadli. Druhý spoluhráč kontroluje priestor okolo svojho ježka, aby sa nezrazil s ďalšími hráčmi.
ČAS / 5 - 10 min.
POMôCKY / jogurtové kelímky

3.3 CHôDZA S KELíMKAMI
CIEľ / Sebaovládanie
POPIS / Hráči si umiestnia kelímok na priehlavok a snažia sa s ním kráčať 
(cvičenie vhodné, napr. pre ploché nohy)
ČAS / 5 - 10 min.
POMôCKY / jogurtové kelímky

MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA BcA. Martin Zrnečko
náZOv WORKSHOPu PSYCHOMOTORICKé HRY
vEKOvá SKuPInA neobmedzená, je možné prispôsobiť všetky hry danej skupine

MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA BcA. Martin Zrnečko
náZOv WORKSHOPu PSYCHOMOTORICKé HRY
vEKOvá SKuPInA neobmedzená, je možné prispôsobiť všetky hry danej skupine

4. HRA / 5 MIEST NA TELE
CIEľ / Precvičovanie pamäte, pozornosti, premýšľania
POPIS / Hráči utvoria dvojice, jeden z hráčov zavrie oči (môžeme použiť šatku a tak zaviazať oči) 
a druhý sa ho postupne dotýka na 5 miestach tela, potom musí prvý hráč vymenovať všetky dotknuté 
miesta i s presným určením (napr. ľavý lakeť, pravá päta, ...), aktivitu môžete využiť ako psychologický 
diagnostický prostriedok - sledujeme ako sa hráči navzájom dotýkajú (zárodky agresivity, a pod.) a ako na 
dotyky reagujú (uhýbanie dotykom môže svedčiť napr. o problémoch v rodine, o zneužívaní, a pod.)
ČAS / 5 - 10 min.
POMôCKY / šatka

5. HRA / SPOLOČNÁ PAVÚČIA HRA
CIEľ / Riešenie problému, zábava, obratnosť
POPIS / Všetci najprv vytvoria veľký kruh, v ktorom každý drží jeden koniec lana alebo švihadla. 
Na znamenie každý hráč prekročí alebo podlezie niekoľko povrazov, postaví sa opäť do kruhu a tak vytvorí 
spoločne sieť. Lektor potom vyzve hráčov, aby sa snažili čo najrýchlejšie rozmotať sieť a zaujať pôvodné 
postavenie v kruhu. Každý musí po celú dobu držať svoj koniec lana alebo švihadla.
Reflexie hry - Otázky k diskusii: Aká bola kooperácia medzi členmi skupiny? Aký postup viedol  
k úspešnému riešeniu? Ako by bolo možné hru obmeniť?
ČAS / 5 - 10 min.
POMôCKY / pre dvojicu švihadlo alebo lano dlhé cca 4 m
POZNÁMKA / Je vhodné, aby účastnívi začínali z menšieho kruhu a postupne sa snažili 
vytvoriť čo najzložitejšiu sieť.



EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 52 53 /    6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA BcA. Martin Zrnečko
náZOv WORKSHOPu PSYCHOMOTORICKé HRY
vEKOvá SKuPInA neobmedzená, je možné prispôsobiť všetky hry danej skupine

6. HRA / OBRUČE, HÝBTE SA
CIEľ / Obratnosť, kooperácia v skupine
POPIS / Hra predstavila rôzne preliezanie obručí alebo lanových slučiek v kruhu. Pokiaľ sme to zvládli, 
skúsime splniť obdobnú úlohu v sede. Najskôr sedí skupina v kruhu a každý hráč skúša samostatne preliezť 
kruhom a podať ho ďalšiemu hráčovi. Keď to skupina zvládne, sťažíme úlohu.
- v sede sa uchopia za ruky a pokúsia sa preliezť kruhom alebo slučkou tak, aby sa všetci držali za ruky a 
zostali stále v kontakte so zemou
- skupina sa snaží zvládnuť túto úlohu v troch pokusoch, čo najrýchlejšie
- vymyslíme prelez v rôznych pozíciach v stoji i v sede s jedným alebo s dvoma kruhmi
- usporiadame súťaž medzi skupinami, lebo tu má šancu každý a záleží na spolupráci susedou.
ČAS / 5 - 10 min.
POMôCKY / Niekoľko gymnastických kruhov alebo lanových slučiek zviazaných do kruhu v priemere 1 m
POZNÁMKA / Pri tejto činnosti je možné zvoliť viacero variant. Lektor bude voliť tú variantu, ktorá zapadá 
do programových cieľov - súťaž medzi skupinami, dôraz na zlepšovanie výkonu jednej skupiny, voľbou 
zaujímavých polôh pre preliezanie povzbudiť dobrou náladou

MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA BcA. Martin Zrnečko
náZOv WORKSHOPu PSYCHOMOTORICKé HRY
vEKOvá SKuPInA neobmedzená, je možné prispôsobiť všetky hry danej skupine

7. HRA / UZÁVERY

7.1 DOMČEK "VEVERIČKA A VEVERIČKA"
CIEľ / Zábava a súťaženie
POPIS / Používa sa švédska bedňa a uzávery z PED fľaší. Bedňa leží na zemi dnom nahor. Jedna osoba sedí 
v bedni s uzávermi. Ostatný musia zbierať uzávery a hádzať ich do bedni a hráč vo vnútri ich musí 
vyhadzovať von. Nakoniec ten kto bude mať najviac uzáverov z PED fľaší vyhráva.
ČAS / 5 - 10 min.
POMôCKY / Uzávery z PED fľaší, švédska bedňa

7.2 SÚťAŽ S UÁVERMI
CIEľ / Súťaženie, premýšľanie, počítanie
POMôCKY / farebné uzávery
POPIS / Uzávery sú uprostred a hráči sú od nich vzdialení 2 až 3 metre, lektor zadá úlohu, 
napr. hráč ma 5 uzáverov, ďalej podľa pokynu si zoberie napr. iba 2-3 uzávery, musí premýšľať koľko si môže 
zobrať, aby to zvládol prebehnúť tam a späť na svoje miesto. Ďalšou úlohou je zbierať uzávery  
podľa veľkosti, farby - v rôznych kombináciach.
Reflexia hier môže prebiehať po jednotlivých hrách alebo aj na konci celého workshopu.
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MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA Gabriela švehlová, Ivana Martinů, Irena Iškievová, veronika Křížová
(študentky 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia odboru výchovná dramatika pre nepočujúcich na DIFA 
JAMu v Brne. Supervízia: prof. Mgr. Zoja Mikotová, doc. PhDr. veronika Broulíková, václav Gottwald - 
tlmočník do znakového jazyka)
náZOv WORKSHOPu vESELá ABECEDA (práca s materiálom - hadica, padák)
vEKOvá SKuPInA 1. stupeň Zš (modifikácia podľa cieľovej skupiny)

1. ČASť
CIEľ / Cieľom workshopu je rozvíjať u detí predstavivosť a fantáziu nenásilnou hravou formou. Zároveň si 
workshop kladie za cieľ u detí rozvíjať "divadelné myslenie" prostredníctvom hry s predmetmi - padák - hra 
Čo Vám padák pripomína? Čo by "to" mohlo byť iné? Čiastkovým cieľom je rozvoj citlivosti  
a vnímavosti k sebe i v skupine.
ČAS / 90 min.
POMôCKY / padák, hadica, papier, ceruzky
POSTUP
ZOZNAMOVACIA HRA
Žiaci sú v kruhu, postupne každý ukáže svoj znak, žiaci ukážu znak a pridajú pohyb.
Výroba lodičiek a parníkov z papiera
Každý žiak si vyrobí 1 lodičku a 1 parník podľa inštrukcií, potom žiaci dostanú ceruzky a parník vyzdobia.
Farby
Sme v kruhu. Otázka: "Aké farby poznáte? Ako vyzerá červená? Nádite v miestnosti niečo červené?  
Hľadáme červenú, dovtedy kým sa nenájde veľké červené vrece a to dáme do stredu miestnosti. 
Vrece - ako dopravný prostiedok
Hra / Čo by to mohlo byť? Pomaly vyťahujeme padák. Skúšame, čo všetko by to mohlo byť 
(závoj, slzy, vlasy, perina, posteľ, ...) Roztiahneme padák - vytvorili sme more.
Voda
Po mori plávajú parníky, každý si vezme ten svoj parník a pláva s ním na mori, lode odplávajú do prístavu. 
More sa rozvlní VLASTNÁ HRA! IMAGINÁCIA! Hra: Čo sa deje na mori? Čo sa deje v mori, pod morom?  
Kto žije na dne mora? DRAMATICKÁ HRA - ryby, žraloky, vlny, ... More sa premení v sneh, sneh sa topí, 
pomaly a potichu sa končí vlastná hra! Upraceme padák.

MEnO A PRIEZvISKO LEKTORA Gabriela švehlová, Ivana Martinů, Irena Iškievová, veronika Křížová
(študentky 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia odboru výchovná dramatika pre nepočujúcich na DIFA 
JAMu v Brne. Supervízia: prof. Mgr. Zoja Mikotová, doc. PhDr. veronika Broulíková, václav Gottwald - 
tlmočník do znakového jazyka)
náZOv WORKSHOPu vESELá ABECEDA (práca s materiálom - hadica, padák)
vEKOvá SKuPInA 1. stupeň Zš (modifikácia podľa cieľovej skupiny)

2. ČASť
CIEľ / Zoznámenie sa s abecedou, práca s hadicou
Veková skupina: 1. stupeň ZŠ (modifikácia podľa cieľovej skupiny)
ČAS / 90 min.
ÚVOD 2. ČASTI / VESELÁ ABECEDA / Malé predstavenie s workshopom pre všetkých, ktorí sa radi hrajú
Abeceda skrýva za písmenkami mnohé prekvapenia, kde radosť, hravosť a fantázia vytvárajú pocity eufórie 
zo spoločného hľadania nápadov a ich realizácie.
Písmenka A až K
Po skončení predstavenia zopakovať s deťmi, čo videli - napr. Čo sa im páčilo. V spolupráci s deťmi vytvoriť 
pomocou hadice písmenka z abecedy, ktoré videli v predstavení - od A až po K.
Písmenka L až Z
POTOM POKRAČUJEME V ABECEDE / Hovoria si písmenka abecedy postupne od L po Z a opäť pomocou 
hadice sa písmenka vytvoria.
Práca v skupinách
Deti vytvoria skupiny. Každá skupina dostane 3-4 kartičky, na ktorých sú napísané písmenka. Tieto písmenka 
vytvoria deti pomocou hadice v skupine, ale pridajú k tomu i vec súvisiacu s písmenkom, napr. P - PES.
Ďalšia modifikácia práce v skupinách
Skupiny zostávajú. Každá skupina dostane 10 kartičiek s písmenkami, z ktorých deti poskladajú slovo.  
Toto slovo znázornia a ostatné skupiny budú hádať, o aké slovo ide...
ZAKONČENIE / PRSTOVÁ ABECEDA
REFLEXIA V KRUHU. 
UKONČENIE WORKSHOPU.



wORKSHOP STORY

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

STREDA / 28/11/2012 / DOSPELí
MIESTO / EFFETA
ČAS / 09.00 - 12.00 / 14.00 - 17.15

„ŽIvOT nEPOčuJÚCICH“ / Michal Hefty / SR / Daniela Hyklová / CZ
Povinné pomôcky / prezuvky, tmavé, oblečenie
KONTAKT / Michal Hefty
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OTVORENIE VÝSTAVY DETÍ

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

ŠTVRTOK / 29/11/2012
MIESTO / Mestský úrad v Nitre
ČAS / 10.00 - 11.00

PRíHOVOR / zástupca Mesta Nitry / riaditeľka festivalu Anna Šmehilová / umelec Stanislav Lubina
Prehliadka výstavy
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wORKSHOP FOTO
OTVORENIE VÝSTAVY DETÍ

Hádkové obdobie / 2012 Pohreb / 2012

Záchrana detí / 2012Strom a list / 2012
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OTVORENIE VÝSTAVY DETÍ

wORKSHOP ARTE

Alica Leibecserová / 2012Alica Leibecserová / 2012

Andrej Guzmický / 2012 Andrej Guzmický / 2012 Diana Majerčáková / 2012

Dávid Hamburg / 2012Dávid Hamburg / 2012

Katarína Lešková / 2012 Katarína Lešková / 2012

Dávid Hamburg / 2012 Dávid Hamburg / 2012

Patrícia Kniznerová / 2012
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Jakub Hradiský / 2012

Klaudia Ilešová / 2012 Klaudia Ilešová / 2012Klaudia Ilešová / 2012

Mário Majerčák / 2012 Mário Majerčák / 2012 Lukáš Piroch / 2012 Ivan Jakubišin / 2012

Filip Fiala / 2012 Filip Fiala / 2012 Laura Heráková / 2012

Laura Heráková / 2012

Filip Alexai / 2012 Filip Alexai / 2012

Ivan Jakubišin / 2012

Jakub Šalamón / 2012 Jakub Šalamón / 2012
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Monika Horváthová / 2012

Roman Kvašňák / 2012Peter Petráň / 2012

Vanessa Kytková / 2012 Samuel Rolko / 2012

Martin Kvašňák / 2012

Renáta Majerčáková / 2012Renáta Majerčáková / 2012 Renáta Majerčáková / 2012

Samuel Goral / 2012

Samuel Rolko / 2012



OTVORENIE VÝSTAVY PROFESIONÁLOV

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

ŠTVRTOK / 29/11/2012
MIESTO / Nitrianska galéria
ČAS / 14.00 - 16.00

PRíHOVOR / riaditeľka Nitrianskej galérie Renáta Niczová / riaditeľka festivalu Anna Šmehilová / kurátorka výstavy Marta Hučková
Predstavenie umelcov a ich diel
Prehliadka výstavy

EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 70





EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 74 75 /    6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

AGNIESZKA KOLODZIEJCZAK
NEVIDITEľNÉ RUKY NA FAREBNOM TICHU / INVISIBLE HANDS OF COLORFUL AILENCE / 2012

MIROSłAw SłEDZ
POČUJÚCE UCHO A NÁDHERNÝ SVET / HEARING EAR AND BEAUTIFUL WORLD / 2012
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ROBERT MILIČ
ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE ZNAKOVÉHO JAZYKA
THE STRUCTURE AND OPERATION OF THE GESTURE LANGUAGE / 2012

STANISLAV LUBINA
SLOVANSKÁ NITRA / SLOVANIC NITRA / 2012



PODUJATIE SA REALIZOVALO POD ZÁŠTITOU

NITRIANSKEHO SÍDELNÉHO BISKUPA 

J. E. VILIAMA JUDÁKA,

MINISTRA KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

MAREKA MAĎARIČA,

PREDSEDU NITRIANSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

MILANA BELICU

A PRIMÁTORA MESTA NITRY

JOZEFA DVONČA.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

ŠTVRTOK / 29/11/2012
MIESTO / STARÉ DIVADLO / Veľká sála
ČAS / 18.30 - 20.30

Úvodný obraz / vystúpenia
Campana Batucada / bubnová šou
Dodzi Dougban (DE) a Radovan Piovarči (SR) / tanec
Anna Šmehilová (SR) a Tatiana Urbanová (SR) / umelecké tlmočenie piesne od Leonarda Cohena “Hallelujah” 
Príhovor riaditeľky festivalu / príhovory hostí festivalu
Moderátori / Michaela Kosiecová a Lukáš Fabišík
Réžia / Mgr. art. Martin Urban

InSCEnáCIA / ZLATý KOLOvRAT / Bilingválne predstavenie / JAMu / CZ
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PRÍHOVOR ANNY ŠMEHILOVEJ
Riaditeľka festivalu

PRÍHOVOR JOZEFA DVONČA
Primátor Mesta Nitry

vážené dámy, vážení páni, 
milí festivalový priatelia, milí hostia, 
je pre mňa veľkou cťou, že Vás môžem privítať na našom 
6. Medzinárodnom festivale kultúry nepočujúcich  
sv. Františka Saleského u nás v Nitre.
Nitra má takú špecifickú úlohu, je vždy takým zrodom 
kultúry, prišli k nám sv. Cyril a Metod, priniesli k nám 
Božiu lásku a láska je neskutočne silný cit, dokáže meniť 
svet a ja by som teraz chcela povedať, že by sme Vám 
prostredníctvom tohto festivalu a veľmi veľa dobrých 
ľudí chceli túto lásku priniesť. Použila by som slová 
Matky Terezy, ktorá raz povedala: "Nie je dôležité koľko 
toho v živote urobíte, ale je dôležité, koľko lásky do toho 
vložíte." A ja Vám túto lásku teraz odovzdávam. Dovoľte, 
aby som otvorila 6. ročník Medzinárodného festivalu 
kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre. 
Vitajte u nás a cíťte sa tu ako doma.

vážená pani prezidentka festivalu, 
vážený pán viceprimátor, pani poslankyne, 

páni poslanci mestského zastupiteľstva, milí zahraniční 
hostia festivalu a ctené dámy, vážení páni, 

je pre mňa veľkou cťou, že môžem stáť dnes na tomto 
javisku pri otvorení 6. ročníka Medzinárodného festivalu 
kultúry nepočujúcich. Chcem sa poďakovať za pozvanie 

nielen menom svojim, ale chcem Vám odovzdať srdečný 
pozdrav od predsedu vyššieho územného celku pána 

Belicu, ktorý je momentálne na zasadnutí výboru 
regiónov v Bruseli. Dovoľte, aby som na pôde mesta 
Nitry privítal všetkých účastníkov tohto významného 
podujatia a zaželal im krásny pobyt v našom meste a 

takisto im zaželal, aby ten cieľ, ktorý tu pani prezidentka 
festivalu - odovzdanie dobra, lásky, aby počas týchto 

dní, ktoré budú tráviť v Nitre vyšiel. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli a mali možnosť prispieť k tomu,  

že tento festival sa v našom meste koná. Chcem 
poďakovať organizátorom, ktorí sa neúnavne snažia 

pripravovať takéto významné podujatia v našom meste 
a všetkým Vám zaželať nielen príjemný dnešný večer, 

ale veľa zážitkov z tohto festivalu a budem sa tešiť, keď 
hostia, ktorí sú mimo Nitry si znovu nájdu cestu k svojim 

priateľom a opäť navštívia naše mesto. 
Ďakujem veľmi pekne, že som sa Vám mohol prihovoriť 

a želám festivalu plný úspech. Ďakujem.
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„ZLATý KOLOvRAT “ 
Bilingválne predstavenie, JAMu / CZ

Inscenácia je inšpirovaná baladou Karla 

Jaromíra Erbena. Okrem netradičnej a 

vizuálne zaujímavej výpravy japonskej 

výtvarníčky Yumi Mráz Hayashi sa diváci 

stretnú s poetickým prekladom do 

javiskového posunkového jazyka.

Hrajú / Michaela Kosiecová, Kateřina 

Jebavá, Radka Kulichová, Zdena 

Mlezivová, Luboš Stárek, Jiří Procházka, 

Irena Iškievová, Gabriela Švehlová, Ivana 

Martinů, Veronika Křížová

Dramaturgia a zvuk / Veronika Broulíková

Réžia / Zoja Mikotová

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
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PROGRAM
PIATOK / 30/11/2012
Miesto / STARÉ DIVADLO / Veľká sála
09.30 - 12.00

DETSKé SÚŤAŽné 

DIvADELné PREDSTAvEnIA

„TRI PRASIATKA“ / vESELé HRDLIčKY / SR

„čAROvný KuFOR “
DIKO / DIvadloKOceľova / SR

„STRATEná LABuŤ“ / FARBIčKY / SR

„4 SESTRY“ / DIKO / DIvadloKOceľova / SR 

„FRIDA KALHO“ / EFFÍK / SR

„METAMORFóZY“ / ušKO / SR

„PERInBABA“ / vESELé HRDLIčKY / SR

„OTvORÍM ŤA DOKORán“
DIKO / DIvadlo KOceľova / SR

„TÚLAvé DIEvčATá“ / EFFÍK / SR

„THE WALL“ / ACTOR DuET OF CuLTuRE 
CEnTRE RITAuSMAS / Lv

13.00 - 14.00

nESÚŤAŽné DIvADELné 

PREDSTAvEnIA 

„OuR DREAM JOuRnEY“ 
BIELSKIE STOWARZYSZEnIE 
ARTYSTYCZnE TEATR GRODZKI / PL

„LIFE“ / RīTAuSMA 
CEnTRE OF DEAF CuLTuRE / Lv

Miesto / ŠTÚDIO TATRA
15.00 - 16.00

DIvADELné 

PREDSTAvEnIE PRE DETI 

„ABECEDA“ šOLA In uSTAvnE 
DAMJAn šEBJAn / SLO

Miesto / ŠTÚDIO TATRA
18.00 - 20.00

nESÚŤAŽné DIvADELné 

PREDSTAvEnIA 

„LA SORELLA InvIDIOSA“ / unIvERSITA 
CuLTuRALE TEATRALE / IT

„DAMASK “ SOuLDAnCE / SR

DIVADELNÉ
PREDSTAVENIA

SOBOTA / 01/12/2012
Miesto / STARÉ DIVADLO / Veľká sála
10.30 - 12.30

nESÚŤAŽné DIvADELné 

PREDSTAvEnIA

„CHAOS In THETHEATER “ 
ERGO SuMSInGTHEATRE / Hu

„STORYTELLInG “ / RuTA MInGALATIE / Lv

„nAPODOBňOvAnIE OSOBnOSTÍ“ 
BRAnISLAv MATuLA / SR

„SvET TICHA v OHROZEnÍ ?“ 
vEROnIKA vOJTECHOvSKá / SR

„MY SME SvET“ / DALIBOR GAJDOš / SR

vYSTÚPEnIE ÚčASTnÍKOv 
WORKSHOPu STORY
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DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„TRI PRASIATKA“
vESELé HRDLIčKY / SR 

Rozprávka o troch prasiatkach je klasická, 

kde sa každé prasiatko snažiť postaviť 

vlastný domček, lenže vlk je hladný, ktorý 

ich chce zjesť ...

HRAJÚ / Oliver Krajčír, Laura Vassová, 

Amália Lepotová, Kristínka Gabrišová, 

Martin Ďuraško

„čAROvný KuFOR“
DIKO / DIvadloKOceľova / SR

Na ceste sa náhodou stretli dvaja klauni - 

chvastúni, každý z nich sa chvastal svojimi 

pohybovými kúskami a zrazu z ničoho 

nič BÚÚÚÚÚM ... Zľakli sa. Bol to len 

obyčajný starý kufor. Na tom nič nebolo 

čudné, pretože kufrov je na svete veľa. 

Klauni sa rozhodli spoločne prepátrať 

vnútro kufra. Jeden z klaunov s odvahou 

otvoril kufor a zrazu sa ocitli vo svete 

fantázie a dobrodružstiev ...

HRAJÚ / Lenka Cmerová, 

Veronika Prekopová
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DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„STRATEná LABuŤ“ 
FARBIčKY / SR

Krátky rozprávkový príbeh o stratenej 

princeznej v labuti, ktorá vo všetkých 

kútoch sveta hľadá svojich kráľovských 

rodičov. Rozprávka o boji, prekonávaní, 

odvahe a priateľstve.

HRAJÚ / Cyprián Zmajkovič, Oliver Foltýn, 

Laura Hudecová, Daniela Pužová, Viktor 

Čermák, Ema Kyselicová, Erik Križan, 

Nikola Knapíková, Miriam Lipovská, 

Ivana Grdiničová

DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„4 SESTRY“
DIKO / DIvadloKOceľova / SR

Napriek nesúhlasu ovdoveného otca 

si štyri sestry vyrazili na dovolenku na 

Kanárske ostrovy za šťastím. Nasleduje 

humorná séria spoločenských faux pas 

a následne výchova k spoločenskému 

správaniu...

HRAJÚ / Romana Belajová , 

Dárius Martanovič, Lenka Cmerová, 

Michaela Kostelanská, Ivetka Dobiášová, 

Katka Nováková, Veronika Prekopová
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DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„FRIDA KALHO“ 

EFFÍK / SR

Predstavenie o ťažkom živote slávnej 

maliarky Fridy Kalho.

HRAJÚ / Renáta Majerčáková, Diana 

Majerčáková, Laura Heráková, 

Katarína Pirščová

„METAMORFóZY“
ušKO / SR

Krátka pohybová inscenácia zostavená 

na základe improvizácie a nápadov 

samotných žiakov o rôznych životných 

premenách všetkých živých tvorov na 

našej planéte.

HRAJÚ / Matúš Čechovský, Tatiana 

Mikundová, Martina Antušeková, 

Denis Kolárik, Lenka Berezická
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DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„PERInBABA“
vESELé HRDLIčKY / SR

Perinbaba je rozprávka 

o dvoch dievčatách, 

z ktorých každá inak pomôže Perinbabe, 

ale dostanú odmenu podľa 

usilovnosti a lenivosti.

HRAJÚ / Viktória Horváthová, 

Linda Pužová,Vanda Gašparovičová, 

Róbert Knap, Nikola Knapová

„OTvORÍM ŤA 
DOKORán“

DIKO / DIvadlo KOceľova / SR

„Predstavenie ponúka spev 

v posunkovom jazyku na motívy 

pesničiek skupiny Desmod sprevádzaný 

tromi nepočujúcimi dievčatami...“

HRAJÚ / Darina Kretíková, 

Ivetka Dobiášová, 

Katka Nováková
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DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE DETSKÉ SÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„TÚLAvé DIEvčATá“
EFFÍK / SR

Príbeh dvoch nepočujúcich dievčat, ktoré 

sa stretli v autobuse, skamarátili sa  

a rozhodli sa, že pôjdu do ZOO.

HRAJÚ / Laura Heráková, 

Renáta Majerčáková

„THE WALL“
ACTOR DuET OF CuLTuRE 

CEnTRE RITAuSMAS / Lv

Dvaja nepočujúci chlapci hrajú zábavné 

situácie a mini príbehy okolo sivého 

vysokého múru a hľadajú ich cestu.

HRAJÚ / Altuhovs Aleksandrs, 

Soklakovs Sergejs
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRE DETI NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„ABECEDA“
šOLA In uSTAvnE 

DAMJAn šEBJAn / SLO

HRAJÚ / Damjan Šebjan

„OuR DREAM JOuRnEY“ 
BIELSKIE STOWARZYSZEnIE 

ARTYSTYCZnE TEATR GRODZKI / PL

Toto je náš domov. Každý deň sme sa prebúdzame do toho čo 

poznáme dobre - varenie, upratovanie, žehlenie, kancelárske 

práce. Ako idú naše dni, také máme sny ... Potom jedného dňa, 

sa rozhodneme niečo zmeniť v našom živote. Sydney? Londýn? 

Paris? Barcelona? Uvidíme svet! Čo nás čaká? Čo nám bude chýbať, 

keď sme preč? Budeme sa niekedy chcieť vrátiť na miesta, ktoré 

poznáme a do spoločnosti, ktorá nás utvorila?

HRAJÚ / Władysława Gałązka, Paweł Hachorkiewicz, Halina 

Heluszka, Marlena Kołodziej, Anna Korzec, Jerzy Korzec, Krzysztof 

Kotyniewicz, Magdalena Kostuchowska, Halina Majcherek, 

Magdalena Majewska, Jacek Pilch, Lucyna Samburska, 

Danuta Suchy, Gabriela Wełniak.
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NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„LIFE“ 
RīTAuSMA 

CEnTRE OF DEAF CuLTuRE / Lv

HRAJÚ / Indriksone Madara, Elbrote 

Maiga, Lasmane Biruta, Čerepko Liena, 

Soklakovs Sergejs, Elbrots Juris, 

Altuhovs Aleksandrs, Lange Mārtiņš

„LA SORELLA 
InvIDIOSA“

unIvERSITA CuLTuRALE 

TEATRALE / IT

Keď slečna Lucy zomiera, odchádza ku 

svojej staršej dcére, aby ju doopatrovala 

a tam prichádza aj so svojou mladšou 

dcérou. Avšak dcéry nemôžu žiť spolu  

v jednom dome a veci  

začínajú byť horšie.

HRAJÚ / Caiati Michele Palazzo, 

Dario Lamorgese Giuseppe
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NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„DAMASK“
SOuLDAnCE / SR

Píše sa rok 1922 - príbeh pojednáva o 

záhadnom stretnutí muža a koňa. Pohyb 

koňa ho inšpiruje tak veľmi, že nadviaže 

vzťah so zvieraťom.

HRAJÚ / Dalibor Gajdoš, Edy Bernardo

NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„CHAOS 
In THETHEATER“ 
ERGO SuMSInGTHEATRE / Hu

Svetoznámy Mario vedie provinčné 

divadlo. Po jeho príchode však nastanú 

komplikácie. Podarí sa zrealizovať hru 

Othello, alebo divadlo skrachuje? Toto 

všetko sa dozvieme v romantickom 

a vzrušujúcom príbehu.

HRAJÚ / Turóczy Erika, Sáfrány Margit, 

Gergely József, Nagy Gábor, Takátsné 

Földi Zsuzsa, Méri Bálintné, Lőrincz 

József, Rimóczy Erika, Michelle Smith, 

Jancsek Zoltán, Balis Gabriella
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NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„STORYTELLInG“
RuTA MInGALATIE / Lv

Posunkový jazyk - poézia 

v posunkovom jazyku 

o živote nepočujúcich.

„nAPODOBňOvAnIE 
OSOBnOSTÍ“ 

BRAnISLAv MATuLA / SR

Vystúpenie sa zameria na 

napodobňovanie hercov a herečiek, 

známych osobností, politikov a iné
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NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE NESÚŤAŽNÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„SvET TICHA 
v OHROZEnÍ ?“ 
vEROnIKA vOJTECHOvSKá / SR

Storytelling - poézia v slovenskom 

posunkovom jazyku predstavuje pocit 

obavy nad budúcnosťou vo svete ticha. 

Bude to pravda alebo len sen?

„MY SME SvET“
DALIBOR GAJDOš / SR

Vystúpenie je venované chorým deťom 

a ľuďom s chorobou AIDS v deň 1. 12. - 

deň oslavy Svetového dňa 

boja proti AIDS.

HRAJÚ / Dalibor Gajdoš



VYSTÚPENIE ÚČASTNÍKOV wORKSHOPU STORY VYSTÚPENIE ÚČASTNÍKOV wORKSHOPU STORY
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KONFERENCIA A DISKUSIA S POLITIKMI

Realizované pod záštitou JAnY ŽITňAnSKEJ poslankyne národnej rady Slovenskej republiky

6. MEDZInáRODný FESTIvAL KuLTÚRY nEPOčuJÚCICH 
Sv. FRAnTIšKA SALESKéHO v nITRE
26/11/2012 - 02/12/2012

PIATOK / 30/11/2012
MIESTO / Hotel DITÚRIA
ČAS / 09.00 - 16.00 / Konferencia a diskusia s politikmi
TÉMA / „Prístup ku komunikácii a kinformáciám osôb so sluchovým postihnutím na Slovensku a v EÚ“

08.00 - 09.00 / Registrácia účastníkov
09.00 - 09.15 / Otvorenie konferencie
09.15 - 10.40 / Kľúčové prednášky / Ádám Kósa, Marinella Salami, Anna Šmehilová 

10.40 - 11.00 / Prestávka
11.00 - 12.30 / Okrúhly stôl - Diskusia s politikmi
Diskutujú / Ádám Kósa, Jana Žitňanská, Jozef Burian, Juraj Droba, Gergely Tapolczai, Lászlo A. Nagy
Moderujú / Gábor Grendel a Michal Hefty

12.30 - 14.00 / Prestávka
14.00 - 15.15 / Situácia tlmočenia  posunkového jazyka v štátoch EÚ / Roman Vojtechovský, Gergely Tapolczai, Radka Faltínová, Kateřina Pešková
15.15 - 16.00 / Diskusia, závery

PhDr. ANNA ŠMEHILOVÁ, PhD. 

vážené dámy a páni, vážení hostia,
Srdečne vás vítam na medzinárodnej konferencii organizovanej v rámci 6. Medzinárodného festivalu kultúry 
nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre, ktorý prebieha počas tohto týždňa tu v Nitre. Konferenciu 
v spolupráci pre vás pripravili hlavný organizátor podujatia EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského  
a ako spoluorganizátor MYSLíM – Centrum Kultúry Nepočujúcich.
Výber témy konferencie a to „Prístup ku komunikácii a k informáciám osôb so sluchovým postihnutím 
na Slovensku a v Európskej únii“ nebol náhodný. Komunikácia a informovanosť sú totiž oblasti, v ktorých 
nepočujúci vnímajú bariéry asi viac ako v iných oblastiach. I napriek tomu, že Európska únia koná kroky 
smerom k zlepšeniu prístupu ku komunikácii a prístupu k informáciám pre nepočujúcich, my na Slovensku 
akoby pociťujeme, že sa v tejto oblasti posúvame nesmierne pomaly oproti trendom, ktoré vidíme 
a vnímame v iných štátoch. A to nemusíme chodiť ani ďaleko a môžeme si brať príklad zo susediacej Českej 
republiky alebo z Maďarska. 
A preto som rada, že v priebehu dnešného dňa a troch blokov konferencie budeme môcť na túto tému 
intenzívne diskutovať nie len s pozvanými prednášateľmi a odborníkmi z Maďarska, Talianska, Českej 
republiky a Slovenska, ale aj so zástupcami politickej scény na Slovensku, v Maďarsku a v Európskej únii. 
Záštitu nad touto konferenciou prijala Jana Žitňanská poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá 
medzi nepočujúcimi nie je neznámou osobnosťou. Svoju politickú aktivitu smeruje k presadzovaniu práv  
n/Nepočujúcich na Slovensku v rôznych oblastiach veľmi výrazným spôsobom. Je to politička, pre ktorú sú 
jej politické sľuby reálnym záväzkom, ktorý sa snaží presadzovať v reálne skutky. Preto som nesmierne rada, 
že záštitu nad týmto odborným podujatím prijala.
Verím, že počas dnešného dňa sa navzájom odborne ale i ľudsky obohatíme. Súčasne si osobne želám,  
aby sa dnešok niesol v duchu výmeny a zdieľania vzácnych teoretických a praktických poznatkov, ktoré 
prinesú pozitívny posun v oblasti poskytovania tlmočenia pre ľudí so sluchovým postihnutím na Slovensku.
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ádám Kósa 
člen Európskeho parlamentu / prezident Disability Intergroup - neformálneho zoskupenia poslancov

Európskeho parlamentu so zameraním na problematiku zdravotného postihnutia 
Prednáška / Prezentácia / 30/11/2012 / Hotel Ditúria / Nitra

ZáKOnY POSunKOvéHO JAZYKA 

v EuRóPE A v MAďARSKu

STAv POSunKOvéHO JAZYKA v EÚ

O EuRóPSKEJ ÚnII

 posunkový jazyk je uvedený v ústavách štátov
 Rakúsko, Fínsko, Maďarsko, Portugalsko
 posunkový jazyk je uvedený v jazykom zákone o  alebo v inom zákone podobného charakteru 
 Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Lotyšsko, Slovensko, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko
 Posunkový jazyk uvedený v iných zákonoch alebo v právnych dokumentoch
 Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, írsko, Litva, Holandsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia
 Posunkový jazyk formálne uznaný vládou alebo parlamentom
 Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Maďarsko, Litva, Rumunsko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia

 Od roku 1952 bolo mnoho zmlúv uzatváraných v rámci širšej európskej spolupráce v oblastiach 
ekonomických, sociálnych a politických záležitostí  
 Od roku 1992 (Maastrichská zmluva) nazývame túto spoluprácu Európskou úniou
 Dnes: EÚ je čiastočne medzivládna spolupráca, čiastočne vytvárajúca integráciu  medzi Európskymi 
národmi
 Európska únia má 27 členských štátov, Island a Chorvátsko sú vstupujúce krajiny (pozn. platné pre 
november 2012)

ádám

kósa

zákony

posunkového

jazyka

v európe

a v maďarsku

O InšTITÚCIáCH v EÚ

EuRóPSKA ÚnIA A POSunKOvý JAZYK

Európska komisia
Európska rada (nie! Rada Európy)
Európsky parlament
Európsky súdny dvor
Európsky dvor audítorov

Uznesenie Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch pre nepočujúcich (1988)
„6. vyzýva inštitúcie Európskeho Spoločenstva, aby išli príkladom tým, že zabezpečia tlmočenie 
posunkového jazyka na stretnutiach a toto tlmočenie bude organizované nepočujúcimi a tiež bude 
vedené pod ich záštitou a za ich účasti“
Uznesenie Európskeho parlamentu o posunkových jazykoch (1998)
„8. vyzýva Euróspku komisiu a Členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že verejné schôdze organizované 
inštitúciami EÚ budú prístupné nepočujúcim na vyžiadanie prostredníctvom tlmočníckej služby 
posunkového jazyka“ 
„11. vyzýva Európsku komisiu k zavedeniu opatrení, ktoré zabezpečia univerzálny dizajn 
multimediálnych aplikácií tak, aby nepočujúci ľudia neboli vylúčení z ich používania“

EuRóPSKA
KOMISIA

Rozhodovacia 
funkcia

Poradná funkcia

Určovanie 
smerovania 

a priorít

InšTITÚCIE v EÚ

EuRóPSKY HOSPODáRSKY
A SOCIáLnY výBOR

RADA
EuRóPY

výBOR
REGIónOv

EuRóPSKA
RADA

EuRóPSKY
SÚDnY DvOR

EuRóPSKY
DvOR AuDITOROv

EuRóPSKY
PARLAMEnT



EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 114 115 /    6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

PREčO JE EuRóPSKY PARLAMEnT PRE náS DôLEŽITý?

čO EuRóPSKY PARLAMEnT uŽ uROBIL v PRávnEJ OBLASTI?

DOHOvOR OSn O PRávACH OSôB SO ZDRAvOTnýM 

POSTIHnuTÍM / vO všEOBECnOSTI ...

 Môžeme byť účastní legislatívy EÚ
 Veľká pozornosť verejnosti a nové kontakty
 Zvýšenie aktivity Európskej komisie
 Pripravovanie sa na prijatie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, 
   rovnako ako Dohovoru o  posunkových jazykoch
 Politická správa: “nič o nás, bez nás”

 dve uznesenia o posunkovom jazyku v roku 1988 a 1998 (už bolo spomenuté)
 uznesenie z roku 1995 o ľudských právach osôb so zdravotným postihnutím,
 uznesenie v roku 1996 o právach osôb so zdravotným postihnutím,
 uznesenie z roku 1997 o rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím,
 uznesenie z 23. júna 2003 o možnostiach Organizácie Spojených národov   podporovať a ochraňovať 
práva a dôstojnosť osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom právne záväzného nástroja
 uznesenie o EÚ 2020 s dôraznou referenciou pracovníkov so zdravotným postihnutím

článok 8 - Zvyšovanie povedomia
1. štáty, Zmluvné strany sa zaväzujú prijať okamžité, účinné a primerané opatrenia:
a) zvýšiť povedomie v celej spoločnosti, aj na úrovni rodín, o situácii osôb so zdravotným postihnutím, 
a podporovať rešpektovanie práv a dôstojnosti osôb so zdravotným postihnutím;
Do opatrení na tento účel patria:
b) Podpora na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, vrátane všetkých detí od útleho veku, je 
potrebné zabezpečiť postoj k rešpektovaniu práv osôb so zdravotným postihnutím;
d) Podpora školiacich programov zameraných na formovanie povedomia v oblasti osôb so zdravotným 
postihnutím a ich práv 

čO  DOHOvOR OSn O PRávACH OSôB SO ZDRAvOTnýM 

POSTIHnuTÍM HOvORÍ O PRÍSTuPnOSTI?

čO  DOHOvOR OSn O PRávACH OSôB SO ZDRAvOTnýM 

POSTIHnuTÍM HOvORÍ O PRÍSTuPE K InFORMáCIáM?

PREčO JE ŤAŽKé ROZvÍJAŤ SA A HARMOnIZOvAŤ?

článok 9 - Prístupnosť
2. štáty, Zmluvné strany prijímajú aj príslušné opatrenia, aby:
e) zabezpečili rôzne formy asistencie a sprostredkovania, vrátane sprievodcov, asistentov na čítanie, 
profesionálnych tlmočníkov posunkového jazyka, aby uľahčili prístupnosť budov a ďalších zariadení, 
ktoré sú určené pre verejnosť;
A tiež sú tu aj články o prítupnosti v oblasti vzdelania, športu, voľného času...

článok 21 - Sloboda vyjadrovania a názorov, prístup k informáciám
b) uznávanie a umožňovanie používania posunkových jazykov, Braillovho písma, augmentatívnej a 
alternatívnej komunikácie a všetkých iných dostupných prostriedkov, spôsobov a foriem komunikácie 
podľa vlastného výberu osôb so zdravotným postihnutím v kontakte s úradmi
článok 2 - Definícia: “jazyk” zahŕňa hovorené formy jazyka aj posunkové formy jazyka a tiež zahŕňa 
aj iné nehovorené formy jazyka  

 Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje a porovnateľné časti informácií o vnútroštátnych 
postupoch a štruktúrach;
 Nie sú k dispozícií vzdelávacie výmeny  v rámci národných posunkových jazykov,  ktoré sa od seba 
líšia
 Neexistuje žiadne formálne uznané vzdelávanie tlmočníkov medzinárodných posunkov 

ádám

kósa

zákony

posunkového

jazyka

v európe

a v maďarsku
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MAďARSKO JE DOBRýM PRÍKLADOM v LEGISLATÍvE

2009 ZáKOn O MAďARSKOM POSunKOvOM JAZYKu 

A JEHO uPLATňOvAnIE

nOvá EuRóPSKA STRATéGIA 

PRE OBLASŤ ZDRAvOTnéHO POSTIHnuTIA 

1. Nový zákon o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré majú komunikačné bariéry, je 
zameraný na posunkový jazyk a služby tlmočníkov posunkového jazyka. Tento zákon má význam aj 
z toho hľadiska, že prináša nový a dôležitý impulz;
2. Úzka spolupráca a silné partnerstvo medzi občianskymi organizáciami, politickými stranami, 
poskytovateľmi služieb a médiami;
3. Základné kurzy posunkového jazyka sú poskytované v rámci sebaobhajovacích organizácií;
4. Od kedy organizácia SINOSZ sama udržuje 12 centier pre tlmočníkov posunkového jazyka v krajine, 
v mnohých regiónoch sú tzv. sebaobhajovacie aktivity a služby v rovnováhe

 je to najkomplexnejší zákon o posunkovom jazyku na svete
 Posunkový jazyk uznaný ako jazyk v jeho vlastnej forme
 Zaručuje tlmočnícke služby
 Zabezpečuje povinné vzdelávanie nepočujúcich detí v posunkovom jazyku alebo dvojjazyčne
 Zabezpečuje rovnaký prístup k verejným službám
 Tlmočníka posunkového jazyka je potrebné poskytnúť v priebehu trestného konania
 Pozmeňuje Zákon o rozhlasovom a televíznom vysielaní a stanovuje koľko hodín je potrebné tlmočiť 
posunkovým jazykom (napr. 4 hodiny za deň to bolo v roku 2011)

 Prijatá dňa 15. 11. 2010
 Je to doplňujúca stratégia
 Nateraz je prijatý akčný program do roku 2015
 Založená na  kompetenciách Členských štátov EÚ

DOBRé PRÍKLADY InvESTOvAnIA PRACOvnEJ SILY

O CIEľOCH EuRóPSKEJ STRATéGIE PRE OBLASŤ 

ZDRAvOTnéHO POSTIHnuTIA

Organizácia SInOSZ spolupracuje s vysokými školami ELTE (Budapešť) a Miskolc vo výskume 
lingvistiky posunkového jazyka a tiež vo výskume v oblasti vzdelávania
Hlavné výstupy:
1. Príprava na bilingválne vzdelávanie
2. Položenie základu na inštitucionálnej úrovni pre “študijné odbory nepočujúcich”
3. Zadefinovanie pracovnej náplne certifikovaných tlmočníkov posunkového jazyka 
ďalšie výstupy:
1. Vzdelávanie tzv. mentorov posunkového jazyka (Univerzita v Miskolci)
2. V rámci štruktúry EÚ projektov – bola podaná žiadosť o finančnú podporu prostredníctvom 
programu Grundtvig - zapojené krajiny Slovinsko, Rakúsko, Nemecko a Maďarsko preložili známych 
literárnych klasikov do posunkového jazyka   

 8 priorít:
 Bezbariérovosť
 Zapojenie
 Rovnosť
 Zamestnanosť
 Vzdelávanie a odborná príprava
 Sociálna ochrana
 Zdravie
 Vonkajšia činnosť
 „Európsky akt o prístupnosti 2011 – 2012“

ádám

kósa

zákony
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v európe
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5. PRIORITA / vZDELávAnIE A ODBORná PRÍPRAvA

SPRávA O MOBILITE A InKLÚZIÍ OSôB 

SO ZDRAvOTnýM POSTIHnuTÍM 1/2

 “nárast vedomostí na úrovni vzdelávacích procesov a tiež rozšíriť príležitosti pre osoby so 
zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania”
 “Podporovať politické procesy, ktoré vedú k rozvoju a sú zacielené na inklúziu, kvalitné vzdelávanie 
a odbornú prípravu prostredníctvom iniciatívy „Mládež v pohybe”
 “Zvýšiť mobilitu osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom skvalitnenia ich participácie na 
Programe celoživotného vzdelávania a tiež na programe Mládež v akcii”

(v RáMCI PROCEDÚRY KOnAnIA Z vLASTnéHO PODnETu)
 Občianske a ľudské práva
 Dôležitosť zberu dát a konzultácií so zainteresovanými stranami 
 Demografické zmeny a bezbariérové   prostredie
 Voľný pohyb a bezbariérové   služby
 Rovnosť príležitostí
 Investovanie do osôb so zdravotným postihnutím 
 Životný štýl
 Boj proti chudobe

SPRávA O MOBILITE A InKLÚZIÍ OSôB 

SO ZDRAvOTnýM POSTIHnuTÍM 2/2

(v RáMCI PROCEDÚRY KOnAnIA Z vLASTnéHO PODnETu)
niektoré nové a inovatívne ciele:
 správa zdôrazňuje dôležitosť výskumu nových liečebných metód, ktoré ešte viac uľahčia integráciu 
osôb so zdravotným postihnutím do majoritnej spoločnosti;
 vyzýva Európsku komisiu a Členské štáty EÚ, aby garantovali práva osôb so zdravotným postihnutím 
a prijali opatrenia na zlepšenie kvality ich života tým, že, okrem iného,   vytvoria prístup k praktickým 
informáciám o každodenných problémoch, vrátane zoznamovanie sa so zručnosťami vytvárania 
procesov a služieb, ktoré majú vplyv na rodinný život
 naliehavo žiada Európsku komisiu, aby prijala potrebné opatrenia na uľahčenie  osobám so zrakovým 
postihnutím realizovať obchodné transakcie;
 vyzýva Európsku komisiu, aby zvýšila úsilie o zabezpečenie individuálne prispôsobených navigačných 
služieb pre nevidiacich a pre osoby s ťažkým zrakovým postihnutím;
 vyzýva Európsku komisiu a Radu EÚ, aby pre osoby so zdravotným postihnutím skvalitnili prístup 
k všetkým informáciím v oblasti autorských práv;
 vyzýva Európsku komisiu, aby vypracovala štúdiu spolu s osobami so zrakovým postihnutím a pritom 
pamätala aj na analizovanie vlastností digitálnych displejov (a rôznych používateľských rozhraní) 
priemyselných, domácich a iných alternatívnych produktov, ktoré by zabezpečovali rovnocenné 
informačné riešenia pre nevidiacich;
 vyzýva členské štáty EÚ a Európsku komisiu, aby uznali posunkový jazyk ako oficiálny jazyk v 
členských štátoch EÚ; oznamuje, že Členské štáty EÚ by z uvedených dôvodov mali pracovať na 
možnostiach uznania takých opatrení, ktoré budú v súlade s Bruselskou deklaráciou zo dňa 19. 
novembra 2010

ádám

kósa

zákony

posunkového

jazyka

v európe

a v maďarsku
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všEOBECné ZávERY

 Poslanci Európskeho parlamentu by sa mali zamerať na Európsku stratégiu zamestnanosti a tiež na 
veľmi dôležitú iniciatívu EÚ 2020;
 Poslanci Európskeho parlamentu by sa mali riadiť odporúčaniami Národných reformných programov 
s osobitným zreteľom na osoby so zdravotným postihnutím
 Poslanci Európskeho parlamentu by sa mali starať o osoby so zdravotným postihnutím bez nárokov 
na zručnosti, ktoré vyžaduje moderný svet, čo je pokladané za nevýhodu globalizácie  
 Väčšia pozornosť by sa mala venovať  programom, ktoré budú v nadväznosti na  Európsky sociálny 
fond a Fond európskeho regionálneho rozvoja 

SAMOSTATnE ALEBO SPOLOčnE?

ZávEREčné POZnáMKY

 Nedostatok povedomia o právach, je rysom nepočujúcich a nedoslýchavých?
 Vysvetluje to komunikačná bariéra v pozadí?
 Odpoveď je jasná: JEDInE SPOLOčnE!
 Väčšina osôb so zdravotným postihnutím sa nevie postaviť za svoje práva
 Môže byť obhajoba práv úspešná bez partcipácie iných strán alebo do akej miery je úspešná ak 
v procese obhajoby zostane len sám iniciátor?

ďalšie úsilie by sa malo vynaložiť v oblastiach...
 výskumov a dát o nepočujúcich, nedoslýchavých a o ich potrebách
 spoločnej stratégie pre lobby
 promo aktivít zameraných na tlmočníkov posunkového jazyka so zvláštnym zreteľom na verejných a 
súkromných poskytovateľov služieb
 organizovaných dialógov prostredníctvom odborných a tematických podujatí medzi klientmi a 
tlmočníkmi
 prostriedkov na posilnenie organizačnej, profesijnej identity (programy)
 možností podpory väčšieho úsilia pre IT investície v Štrukturálnych fondoch
 realizovania kultúrnych akcií ako lobby opatrení pre lepšie porozumenie potrebám klientov, 
tlmočníkov a tiež aj samotným službám

marinella

salami

tlmočenie

posunkového

jazyka

v európe

Marinella Salami / marinella.salami@efsli.org
EFSLI prezident / Európske fórum tlmočníkov posunkového jazyka (EFSLI) / www.efsli.org

Prednáška / Prezentácia / 30/11/2012 / Hotel Ditúria / Nitra

TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

 Zdieľanie informácií a skúseností
 Zlepšovanie úrovne
 Poskytovanie poradenstva a podpory
 Súčasné trendy

EFSLI - čLEnOvIA
 28  riadnych členov: národné asociácie tlmočníkov posunkového jazyka
 24 / pridružených členov: organizácie, napríklad programy odbornej prípravy tlmočníkov
 viac ako 300 individuálnych členov: tlmočníci alebo jednotlivci
EFSLI RIADnI čLEnOvIA: 28
 Rakúsko, Belgicko - Flámsko, Belgicko - Francúzske, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Anglicko, 
Wales a Severné írsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko - ANIOS, Taliansko - 
ANIMU, írsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Škótsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko - BGD (nemecké), Švajčiarsko - ARILS (francúzske), Švajčiarsko - ILISSI 
(talianské)

EFSLI - SPOLuPRáCA
 Euróspska únia nepočujúcich
 Európska únia nepočujúcej mládeže
 Európska únia hluchoslepých
 Svetové fórum tlmočníkov posunkového jazyka
 Medzinárodná asociácia konferenčných tlmočníkov
 Asociácia európskych súdnych prekladateľov a tlmočníkov



EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 122 123 /    6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

marinella

salami

tlmočenie

posunkového

jazyka

v európe

POŽÍvATELIA POSunKOvéHO JAZYKA & TLMOčnÍCI POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE
 10.000 tlmočníkov posunkového jazyka
 750.000 používateľov posunkového jazyka

EFSLI 20. výROčIE
 EFSLI bola založená na konci roka 1992
 Formálne zverejnená štátnym dokumentom v Belgicku v roku 1993

TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE
 Model ako odborne pripravovať tlmočníkov posunkového jazyka
 Ideálne pracovné podmienky
 Vzdelávanie na strane klientov

TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE
 Existuje viac ako 50 vzdelávacích programov v Európe (De Wit, 2008)
 Odborný profil pre tlmočníkov posunkového jazyka v Európe
 Záruka vysokého štandardu tlmočenia posunkového jazyka v Európe
 Nové zručnosti a odborné aspekty požadované pre tlmočníkov posunkového jazyka v celej Európe
 Tlmočenie v medzinárodnom prostredí
 Tlmočenie do tretieho jazyka
 Tlmočenie na diaľku 
 Nepočujúci tlmočníci
 Tlmočenie v medzinárodnom prostredí
školenie: 29,4%
 Tlmočenie do tretieho jazyka
školenie: 23,5%
 Tlmočenie na diaľku
školenie: menej ako 30%
 Nepočujúci tlmočníci
školenie: 23,5%

EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

ODBORná PRÍPRAvA nEPOčuJÚCICH TLMOčnÍKOv
vzdelávacie programy 23,5% (Anglicko, Fínsko, Francúzsko a Nemecko)
vs. 70,6% nepočujúci tlmočníci, ktorí pracujú bez formálneho vzdelánia
88,2% si myslí, že je potreba kvalifikovaných nepočujúcich tlmočníkov a ďalšieho vzdelávania

ZAMESTnAnIE nEPOčuJÚCICH TLMOčnÍKOv

PROFESIOnALITA A nEPOčuJÚCI TLMOčnÍCI
Registrované subjekty iba 25% z krajín, v ktorých sa môžu 
nepočujúci tlmočníci stať registrovaným subjektom

PROFESIOnALITA A nEPOčuJÚCI TLMOčnÍCI II
 Národné asociácie tlmočníkov posunkového jazyka 
 Jedna tretina neumožňuje nepočujúcim tlmočníkom, aby sa stali členmi
 Iba jedna Národná asociácia tlmočníkov posunkového jazyka, a to Národná asociácia tlmočníkov 
   v Poľsku má nepočujúceho tlmočníka vo výbore
 Iba 2 Národné asociácie tlmočníkov posunkového jazyka majú vo svojom etickom kódexe 
   zmienku o špecifickej úlohe nepočujúcich tlmočníkov

EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

1 2 3 4 5 6

Medzinárodné nastavenia

Spoločnosť tlmočenia

Právne nastavenia

Tlmočenie pre hlucho-slepých

Televízie

Divadlá a opery 1

1

1

3

3

6

Webové stránky 1
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EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

ďALšIE uKAZuJÚCE SA OBLASTI, KTORé vYŽADuJÚ PROFESIOnáLnE TLMOčEnIE
 Právne odvetvie
 Preklad z hovorenej formy jazyka do písanej formy
 Médiá
 Hudba a umenie
 Tlmočenie v kresťanskom prostredí
 Deti 
 Osoby s postihnutím, ktoré sú vysoko inteligentné
 Tlmočenie z posunkového jazyka to hovorenej formy jazyka
 Zahraniční nepočujúci
 Osoby postihnuté hluchoslepotou
 Duševné zdravie

PRIESKuM - nAšE DáTA
Celkom 94 respondentov
 Tlmočnící posunkového jazyka (67%)
 Národné asociácie (16%)
 Programy odbornej prípravy  (10%)
 Agentúry (3%)
 Ostatné (5%)

PRIESKuM - RESPOnDEnTI
najviac respondentov bolo z krajín: Anglicko, Nórsko a Holandsko
Ale respondenti boli aj nasledujúcich krajín: Rakúsko, Albánsko, Belgicko, Chorvátsko, Cyprus, 
Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, írsko, Taliansko, 
Lotyšsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.

EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

PRIESKuM - nAšE OTáZKY
Európska smernica 2010/64/Eu
 Článok 2 - Právo na tlmočenie
 Článok 3 - Právo na preklad základných dokumentov
 Článok 4 - Náklady na tlmočenie a preklad
 Článok 5 - Kvalita tlmočenia a prekladu
 Článok 6 – Odborná príprava
 Článok 7 - Vedenie záznamov

PRávA
Práva užívateľov posunkového jazyka
 Vnútroštátne práva a zákony
 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (2007)
 Charta základných práv (2010)

PRávO nA TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA / SÚčASný STAv

”Hovoria, že právo na tlmočenie posunkového jazyka máme, ale v skutočnosti je veľmi zriedkavo 
zabezpečené tlmočenie počas súdnych pojednávaní“.  
”Právo na tlmočenie posunkového jazyka je stanovené zákonom, ale nie vždy sa používa v súlade so 
zákonom”.
”Právo na tlmočenie posunkového jazyka je stanovené zákonom, ale v praxi sa neuplatňuje”.
”Neexistuje žiadny zákon, ktorý by zabezpečoval tlmočenie posunkového jazyka, ale tlmočníci 
posunkového jazyka sa v prípade potreby zúčastňujú súdnych pojednávaní”.

 Áno  Nie  Neviem 

         9%                   14%                                     77% 100%0%
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EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

PRávO nA TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA / SÚčASný STAv 
”Nemyslím si, že tlmočenie je zabezpečované právnym predpisom, ale v 90% prípadoch je 
zabezpečený tlmočník posunkového jazyka. To je následok toho, že  vo Flámsku bol uznaný posunkový 
jazyk ako oficiálny štátny jazyk v roku 2005”.
”Neviem, či je tlmočenie zabezpečované zákonom, ale v trestnom konaní súdov/ polície atď. sa vždy 
snažia zaistiť tlmočníka posunkového jazyka”.
”Tlmočenie nie je v trestnom konaní zabezpečované automaticky, ale niektorí sudcovia a právnici 
vedia, že existujú tlmočníci posunkového jazyka a snažia sa zabezpečiť niekoho, kto je k dispozícii”.
”Niektorí hovoria, že majú právo na tlmočníka, iní zasa hovoria, že nie. A dokonca ak aj získajú 
[Nepočujúci ľudia] súhlas mať tlmočníka posunkového jazyka, v proce nie je zabezpečený žiadny 
spôsob, ako sa s tlmočníkom dohodnúť, aby prišiel tam, kde bude potrebné tlmočiť. Celý proces 
zabezpečenia tlmočníka je nejasný, je vždy iný, a zahŕňa nespočetné množstvo telefonátov... 

PRávO nA TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA
 Predbežné súdne vyšetrovanie
 Policajné výsluchy
 Súdne konania
 Súkromné stretnutia s právnikmi

PREKLADY DOKuMEnTOv
 Nazretie na preklad k dispozícií na vyžiadanie
 Nepočujúci prekladatelia majú zmluvy, ktorých náplň činnosti je preklad dokumentov 
 Preklad dokumentov je spojený so schopnosťou čítať s porozumením u nepočujúcich osôb

                      26%                        29%                              30% 100%15%

EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

JE TLMOčEnIE vYšETROvAnIA ALEBO výSLuCHu, KTORé vYKOnávA vYšETROvACÍ 
ALEBO SÚDnY ORGán nAHRávAné nA vIDEO ZáZnAM? 

POuŽÍvATE nOvé TECHnOLOGICKé PROSTRIEDKY v SÚvISLOSTI 
S TLMOčEnÍM v PRávnOM ODvETvÍ? 

výHODY TECHnOLóGIE
 Lepší prístup k tlmočníkom
 Efektívne využitie času (menej cestovania, viac služieb za kratší čas)
 Tlmočníci môžu pracovať z akéhokoľvek miesta
 Nízkorozpočtové riešenie
 Možnosť overenia prostredníctvom video nahrávky

výZvY nA RIEšEnIE v SÚvISLOSTI S POŽITÍM TECHnOLóGIE 
 3D tlmočenie osobného kontaktu je nahradené 2D tlmočením
 Žiadny priamy kontakt, ktorý je rozhodujúci v posunkovom jazyku (obmedzený priestor pre 
posunkovanie, nie sú viditeľné všetky potrebné zóny na človeku a okolo človeka, ktorý posunkuje)
 Málo tlmočníkov, ktorí majú potrebné zručnosti (potreba školenia)
 Povedomie a vedomosti o používaní technológie (tlmočníci posunkového jazyka a tiež ďalší pracovníci 
v právnom prostredí), Nároky na dostupnosť technológie, rýchle pripojenie, dobrý zvuk, atď.

 Áno  Nie, k dispozícií na vyžiadanie je iba prepis 

                    30%                                               70% 100%0%

 Áno  Nie

        13%                                                 87% 100%0%
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EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

BuDÚCnOSŤ TECHnOLóGIE
 Je nepoznaná - ťažko predvídateľná
 Je vzdialená
 Je tu však potreba urgentne riešiť situáciu s tlmočením v právnom odvetví (ak nie je možné 
zabezpečiť tlmočenie v osobnom kontakte)
 Tlmočiť prostredníctvom technológie len špecifické situácie, napríklad konzultácie alebo aj súdne 
pojednávania? 

ZáLEŽITOSTI SÚvISIACE S PROBLEMATIKOu / nIE SÚ ŽIADnE náRODné REGISTROvAné 
ORGánY PRE TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v PRávnOM ODvETvÍ, ALE...
 sú tlmočnícke agentúry
 sú asociácie nepočujúcich
 tlmočníci posunkového jazyka sú objednávaní priamo bez zastrešujúcich inštitúcií
 sú k dispozícií zoznamy zazmluvnených tlmočníkov / kvalifikovaných tlmočníkov
 Na nadviazanie komunikácie s nepočujúcimi sú kontaktovaní príbuzní, ktorí počujú 

náKLADY nA TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA
v závislosti od kompetentných orgánov:
 Vláda
 Polícia
 Súd

AKO JE KvALITA TLMOčEnIA POSunKOvéHO JAZYKA ZABEZPEčEná v PRávnOM ODvETvÍ 
vO vAšEJ KRAJInE?
 Národné registre
 Národná asociácia tlmočníkov
 Rôzne školenia a ad-hoc semináre poskytované skúsenými súdnymi tlmočníkmi
 Niektoré súdy sú otvorené pre takú možnosť, že účastníci konania si sami môžu vybrať, kto bude 
tlmočiť. Z toho dôvodu je možné mať “tlmočníka” bez akejkoľvek kvalifikácie alebo certifikácie
 Žiadne hodnotenie kvality

EFSLI – REPREZEnTuJE 

TLMOčnÍKOv POSunKOvéHO JAZYKA v EuRóPE

náKLADY nA TLMOčEnIE POSunKOvýM JAZYKOM
 “Aj napriek neustálemu znižovaniu finančných prostriedkov sa ozvali ďalšie hlasy, ktoré navrhli 
významne znížiť platby pre tlmočníkov posunkového jazyka v právnom odvetví. Dané opatrenie by 
viedlo k úplnému cenovému „pádu na dno“, čo by malo dopad na kvalitu ponúkaných tlmočníckych 
služieb - kto je ochotný študovať 4 roky a pracovať za € 12 na hodinu bez preplatenia cestovných 
nákladov? Spätosť s kvalitou sa zdá byť viac závislá na ekonomických podmienkach, ako na povinnosti 
poskytovať tlmočnícku službu rovnako kvalitne všetkým klientom, ktorá vyplýva so zákona”.

CEnY ZA HODInu
 Cena za hodinu je odlišná v jednotlivých krajinách
 V právnom odvetví je cena tlmočenia za hodinu nižšia ako v iných odvetviach  
 náhrada / Súvisiace výdavky? Čas strávený cestovaním?

ZávERY - I
 Tlmočenie posunkového jazyka je mladá profesia
 Je dopyt po ďalších tlmočníkoch posunkového jazyka 
 Odborný profil tlmočníka posunkového jazyka v Európe je nutnosť
 Adekvátne odmeňovanie tlmočníkov je nutnosť
ZávERY - II
 Prieskum: Potreba vzdelávania tlmočníkov posunkového jazyka
 Kvalifikovaní a školení tlmočníci posunkového jazyka: 
Ochrana ľudských práv používateľov posunkového jazyka
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PhDr. Anna šmehilová PhD. 
effeta@effeta.sk

Prednáška / Prezentácia / 30/11/2012 / Hotel Ditúria / Nitra

TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA nA SLOvEnSKu  

Zákon č. 447/2008 Z. z.
o peňažných 
príspevkoch

na kompenzáciu
ťažkého zdravotného 

postihnutia... 

Zákon č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách
a o zmene a doplnení

zákona č. 445/1991 Zb.
o živnostenskom 

podnikaní...

Zákon č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb...
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch... (vrátane vyhlášok)

vYBRAné DEFInÍCIE v SÚčASnEJ LEGISLATÍvE 
obsahujúce úkon tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím:

TLMOčnÍCKA SLuŽBA =/≠ OSOBná ASISTEnCIA

anna

Šmehilová

tlmočenie

posunkového

jazyka

na slovensku

DEMOGRAFICKé ÚDAJE 
Presný počet občanov so sluchovým postihnutím žijúcich na Slovensku 

nie je možné presne zadefinovať, nakoľko neexistuje presná špecifická štatistika 
podľa jednotlivých druhov zdravotného postihnutia. 

v našej spoločnosti žije približne 3 - 5 % osôb so sluchovým postihnutím. 
Osôb, ktoré majú stratu sluchu vyššiu ako 61 dB, je 0,9 % 

z celkovej populácie (Haualand - Allen, 2009, s. 14) - 49,5 tisíc Slovákov. 
Osôb so sluchovým postihnutím používajúcich vo svojej komunikácií posunkový jazyk je približne 

0,1 - 0,2 % (Dotter, 2007, s. 54) - 5,5 – 11 tisíc Slovákov.

TLMOčnÍCKA SLuŽBA            OSOBná ASISTEnCIA 

DEFInÍCIE 
v ZáKOnE

KvALIFIKAčné 
PREDPOKLADY

FInAnCOvAnIE

ÚKOn TLMOčEnIA v ZáKOnOCH 

§ 44 Tlmočnícka služba 
TS je sociálna služba poskytovaná FO odkázanej 
na tlmočenie (obsahuje obmedzenie - TS 
nemožno poskytnúť popri poskytovaní OA a 
opatrovateľskej služby). Tlmočnícka služba sa 
poskytuje formou tlmočenia do posunkovej 
reči, artikulačného tlmočenia alebo taktilného 
tlmočenia. 
Samospráva - vyšší územný celok 

§ 20 - 23 Osobná asistencia 
OA je zameraná na aktivizáciu, podporu sociálneho 
začlenenia FO s ťZP a podporu jej nezávislosti a 
možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie 
rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, 
vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít 
Príloha č. 3 - úkony v oblasti dorozumievania 
sa - tlmočenie (artikulačné, v posunkovej reči, 
taktilné) a sprostredkovanie komunikácie pre 
sluchovo postihnuté osoby a hluchoslepé osoby.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Zákony nezohľadňujú ďalšie komunikačné formy osôb so SP 
(písomný záznam hovorenej reči, daktylografika, taktilné odzeranie a iné) a typy tlmočenia 

(tímové, komunitné, umelecké a iné tlmočenie).
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TLMOčnÍCKA SLuŽBA            OSOBná ASISTEnCIA 

TLMOčnÍCKA SLuŽBA 
Profesionálna činnosť 

Osobná asistencia (základné atribúty) 
1. Osobná asistencia je služba osobám so zdravotným postihnutím, 
ktorá zvyšuje mieru ich nezávislého života (nezávislosti). 
2. Osobná asistencia sa poskytuje na základe individuálnych (osobných) 
požiadaviek a potrieb vlastných a definovaných osobou so zdravotným 
postihnutím. 
3. Ide o delegovanie úloh na iné osoby, ktoré osoba so zdravotným 
postihnutím nie je schopná zvládnuť sama, alebo nie je v tom úplne 
dobrá (schopná). 
4. O úlohách osobnej asistencie rozhoduje osoba so zdravotným 
postihnutím (užívateľ) zásadne sama. 
5. Osobný asistent je laik a nemala by sa od neho požadovať žiadna 
špeciálna kvalifikácia, vzdelanie ani kurz či školenie. 

POčTY tlmočníkov a asistentov v roku 2012

OA TPR
OA AT
OA SK
TS poskytovateľ

nRSK
15
1
1
2

POSK
16
10
40
1

ZASK
27
3
11
3

BBSK
18
7
20
0

TTSK
3
1
2
1

KESK
23
2
16
3

TnSK
6
2
8
0

BASK
47
8
14
1
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TLMOčnÍCKA SLuŽBA            OSOBná ASISTEnCIA

KvALIFIKAčné PREDPOKLADY

Tlmočnícka služba 
Tlmočník je povinný preukázať svoju kvalifikáciu 
absolvovaním tlmočníckeho minima, ktoré v 
zmysle § 84 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. 
preukazuje „certifikátom vydaným subjektom, 
ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky na vzdelávanie tlmočníkov. 
Na základe § 84 ods. 12 zákona č. 448/2008 Z. z. je 
tlmočník povinný zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania 
najmenej raz za dva roky. 

Tlmočnícka služba
 13 vo výkone 
 Získané certifikáty na konci roku 2010 - 37 

Tlmočnícka služba 
§ 75 Finančný príspevok na prevádzku podľa 
určenia ekonomicky oprávnených nákladov 
vyššieho územného celku (bez rozdielu na druh 
tlmočenia, regionálna rozdielnosť).

OA – sprostredkovanie komunikácie 
Nepožaduje sa vzdelanie.
OA - tlmočenie 
§ 23 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. OA 
vykonávajúci úkon tlmočenia je povinný 
preukázať znalosť komunikácie s FO so 
sluchovým postihnutím potvrdením, 
osvedčením alebo certifikátom vydaným 
osobou, ktorá má akreditáciu na 
vzdelávanie tlmočníkov.

OA – sprostredkovanie komunikácie
 112 osôb vo výkone 
OA - tlmočenie 
 PJ - 155 osôb vo výkone 
 AT - 34 osôb vo výkone 

Osobná asistencia 
Sprostredkovanie komunikácie
Tlmočenie 
§ 22 odsek 10 Sadzba na jednu hodinu 
OA na účely výpočtu výšky peňažného 
príspevku na OA je 1,39% sumy životného 
minima pre jednu plnoletú FO.

CERTIFIKáTY A vZDELávAnIE 

FInAnCOvAnIE  



EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 134 135 /    6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

2,64

FInAnCOvAnIE v roku 2012 €/hod.

TLMOčnÍCKA SLuŽBA v roku 2012 

nRSK POSK ZASK BBSK TTSK KESK TnSK BASK

nRSK POSK ZASK BBSK TTSK KESK TnSK BASK
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TLMOčnÍCKA SLuŽBA            OSOBná ASISTEnCIA 

Zazmluvnení klienti  Počet hodín TS spolu

TS OA
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TLMOčnÍCKA SLuŽBA v roku 2012 

nRSK POSK ZASK BBSK TTSK KESK TnSK BASK
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Priemer hodín na 1 klienta na 1 mesiac

17

8 7,5

9

3,5 1,5
00

KRITICKá REFLEXIA 
na (ne)dodržiavanie základných atribútov OSOBnEJ ASISTEnCIE 

Osobná asistencia je služba osobám so zdravotným postihnutím, ktorá zvyšuje mieru ich nezávislého 
života (nezávislosti). Tento atribút je plne realizovaný. Filozofický prístup 1 = Legislatíva SR. Osobná 
asistencia sa poskytuje na základe individuálnych (osobných) požiadaviek a potrieb vlastných a 
definovaných osobou so zdravotným postihnutím. Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s 
ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4. Z uvedeného vyplýva, že 
činnosti osobnej asistencie sú striktne dané menovanou prílohou. Filozofický prístup 2 ≠ Legislatíva 
SR. Ide o delegovanie úloh na iné osoby, ktoré osoba so zdravotným postihnutím nie je schopná 
zvládnuť sama, alebo nie je v tom úplne dobrá (schopná).
Slobodný výber osoby, ktorá bude OA vykonávať, ale súčasne obmedzenie, že OA pre úkon tlmočenia 
musí disponovať certifikátom. Filozofický prístup 3 = ≠ Legislatíva SR. O úlohách osobnej asistencie 
rozhoduje osoba so zdravotným postihnutím (užívateľ) zásadne sama. 
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KRITICKá REFLEXIA 
na (ne)dodržiavanie základných atribútov OSOBnEJ ASISTEnCIE 

TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA nA SLOvEnSKu

návRHY OPTIMALIZáCIE 

Odporúčania pre oblasť osobnej asistencie 

Odporúčania pre oblasť tlmočníckej služby 

Odporúčania pre oblasť vzdelávania a prípravy tlmočníkov

Práva a povinnosti OAa FO s ťZP pri výkone osobnej asistencie definované na základe zmluvy a 
tak v rámci priznaných činností (úkonov OA) v zmysle spomínanej Prílohy č. 4 k zákonu si osoba so 
sluchovým postihnutím môže jednotlivé úlohy osobnej asistencie v zmluve zadefinovať. Filozofický 
prístup 4 = Legislatíva SR. Osobný asistent je laik a nemala by sa od neho požadovať žiadna špeciálna 
kvalifikácia, vzdelanie ani kurz či školenie.
Potreba certifikátu na úkon tlmočenia a bez certifikátu na úkon sprostredkovania komunikácie. 
Filozofický prístup 5 = ≠ Legislatíva SR. 

Roman

VojtechoVský

situácia

tlmočenia

pRe

nepočujúcich

V obzeRaní

PaedDr. et Bc. Roman vojtechovský
vojtechovsky.roman@gmail.com

Prednáška / Prezentácia / 30/11/2012 / Hotel Ditúria / Nitra

SITuáCIA TLMOčEnIA PRE nEPOčuJÚCICH v OBZRETÍ

SÚčASná SITuáCIA

ÚSKALIA?

 podľa zákona 447/2008 a 448/2008 Nepočujúci alebo osoba s poruchou sluchu má právo vybrať 
tlmočníka alebo osobného asistenta vykonávajúci úkon tlmočenia 
 Nepočujúci či osoby s poruchou sluchu nie sú aktívnymi klientmi tlmočníckych služieb 
 Nepočujúci či osoby s poruchou sluchu častejšie využívajú službu osobnej asistencie – bežné situácie 
každodenného života

1. úkon tlmočenia 
 tlmočník 
 osobný asistent / ? 
 sprostredkovanie kontaktu/komunikácie 
2. kvalifikačné predpoklady tlmočníka a osobného asistenta 
 tlmočník – certifikát a zúčastňuje sa ďalšieho vzdelávania najmenej raz za dva roky 
 dostatočné vzdelávanie / ? 
 osobný asistent vykonávajúci tlmočenie – certifikát 
 vzdelávanie / ? 

Úskalia? / Pokračovanie na ďalšej strane ...
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ÚSKALIA?

3. jazyk 
 väčšina tlmočníkov si (ne)uvedomuje rozdiel medzi slovenským posunkovým jazykom ako 
prirodzeným jazykom slovenskej komunity Nepočujúcich a posunkovanou slovenčinou ako umelým 
jazykom, ktorý zviditeľňuje gramatiku i slovnú zásobu slovenského jazyka prostredníctvom posunkov 
 pri tlmočení u nás väčšina tlmočníkov preferuje posunkovanú slovenčinu 
 tlmočník osobne ovláda slovenský posunkový jazyk, avšak pri tlmočení mení do posunkovanej slovenčiny 
 väčšina tlmočníkov má problém s adekvátnym prekladom zo slovenského posunkového jazyka 
do slovenčiny 
 problém je v tom, že drvivá väčšina tlmočníkov nemá ani základné informácie o lingvistike 
posunkového jazyka – to je z pohľadu tlmočenia iných jazykov celkom neprípustné 
 Effeta – stredisko sv. Fr. Saleského - školenie 
 Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich – kurz: „Lektorské minimum pre lektorov slovenského 
posunkového jazyka“ 
 používanie slovenského posunkového jazyka tlmočníkmi – ide o uznanie svojbytnosti a prirodzenosti 
národného posunkového jazyka 
4. prístup k tlmočeniu 
 tlmočník je ten, kto pomáha – osobný asistent? 
 tlmočník je ako stroj 
 tlmočník je ten, kto uľahčuje komunikáciu – osobný asistent? 
 tlmočník je ten, kto reprezentuje bilingválno-bikultúrny prístup 
5. etický kódex pre tlmočníkov 
 určuje základné povinnosti a práva ich tlmočníkov tlmočníckej profesie 
 zatiaľ na Slovensku neexistuje 
 tlmočníkom staršej generácie „vnucovať“ už skôr nie 
6. typy nepočujúcich klientov 
 staršia generácia 
 nemala žiadnu predstavu, nemala požiadavky - chcela sa len dohovoriť 
 na tlmočníkov nemá veľké nároky, ani na výkon 
 tlmočník je príjemný pomocník, pomáha vysvetliť všetko, čomu nepočujúci nerozumie 
 mladšia generácia 
 má predstavu i jasné požiadavky 
 má veľké jazykové nároky – tlmočník musí veľmi dobre ovládať posunkový jazyk 
 má veľké nároky na presnosť tlmočenia – tlmočník nesmie vynechávať ani pozmeňovať informácie 

Roman

VojtechoVský

situácia

tlmočenia

pRe

nepočujúcich

V obzeRaní

SPOLuPRáCA 

PRIAnIA nEPOčuJÚCICH 
(a osôb s poruchou sluchu)

 niekoľko občianskych združení Nepočujúcich, osôb s poruchou sluchu a pre osoby s poruchou sluchu 
by sa mali intenzívne stretávať a komunikovať najmenej raz mesačne a navzájom si vyriešiť problémy, 
ktoré sa týkajú Nepočujúcich a osôb s poruchou sluchu 
 občianske združenia ako jednota by si mohla rozdeliť konkrétne úlohy a podieľať sa na: 
 tvorbe etického kódexu 
 vzdelávaní tlmočníkov 
 predávaní informácií Nepočujúcim, osobám s poruchou sluchu o pravidlách tlmočenia 

 väčšie množstvo kvalitných tlmočníkov 
 väčší výber kvalitných tlmočníkov 
 dostatočné jazykové kompetencie tlmočníkov – hlavne slovenského posunkového jazyka ako 
prirodzeného jazyka slovenskej komunity Nepočujúcich – recepcia a produkcia 
 zvýšená znalosť tlmočníkov v rôznych oblastiach, ktoré majú tlmočiť 
 dobré finančné hodnotenie tlmočníkom (hlavný pracovný pomer) 
 vybudovať službu – systém pre výber a objednanie tlmočníkov 
 dostatočné vzdelávanie tlmočníkov 
 schopnosť tlmočníkov dodržať etický kódex 
 vytvorenie expertnej komisie pre riešenie otázok tlmočenia
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dr. Tapolczai Gergely
gergely.tapolczai@parlament.hu

Prednáška / Prezentácia / 30/11/2012 / Hotel Ditúria / Nitra

TLMOčnÍCKE SLuŽBY

POSunKOvéHO JAZYKA v MAďARSKu

PRávnY RáMEC

PODPORA A AKO všETKO FunGąuJE

 1998. XXvI. Zákon – Zákon o právach osôb so zdravotným postihnutím a  rovnakých príležitostiach 
 národný program  pre oblasť zdravotného postihnutia a Strednodobý akčný plán (2000-2007) 
 2009. CXXv. Zákon – Zákon o maďarskom posunkovom jazyku a používaní maďarského 
posunkového jazyka
 Zákon o právach osôb so zdravotným postihnutím a  rovnakých príležitostiach - právo na 
komunikáciu, rovnaký prístup, rovnaké príležitosti
 národný program  pre oblasť zdravotného postihnutia a Strednodobý akčný plán - tlmočnícke 
služby posunkového jazyka od roku 2003
 Zákon o posunkovom jazyku
 Uznanie posunkového jazyka
 Právo na používanie posunkového jazyka
 Právo na tlmočnícku službu
 Tlmočnícka služba posunkového jazyka musí byť podporovaná
 Zoznam mien tlmočníkov posunkového jazyka

 Finančné prostriedky sú poskytované Ministerstvom
 1 rok 36.000 hodín
 1 osoba max 120 hodín
 verejná nadácia pre rovnaké príležitosti osôb so zdravotným postihnutím ponúka výzvy na 
predloženie žiadostí o finančnú podporu

tapolczai

gergely

tlmočnícke

služby

posunkového

jazyka

v maďarsku

PODPORA A AKO všETKO FunGąuJE

TLMOčnÍCKA SLuŽBA POSunKOvéHO JAZYKA

 Od roku 2003 – 7 regiónov  
 3-4 územnosamosprávne jednotky / 1 poskytovateľ tlmočníckej služby
 Od roku 2006 bola štruktúra územnosamosprávnych jednotiek takáto  - jed nasamosprávna oblasť 
/ 1 poskytovateľ tlmočníckej služby posunkového jazyka
 19 územnosamosprávnych jednotiek : 19 poskytovateľov tlmočníckych služieb posunkového jazyka
 Budapešť: 4 poskytovatelia tlmočníckych služieb posunkového jazyka
 Cyklus predkladania žiadostí - jednoročný - problémy s financovaním
 rok 2012 → 3-ročný cyklus predkladania žiadostí
 01. jún 2012 - 31. marec 2015
 Rozpočet pre prvý rok: 328717000 HUF ~ 1.150.000 €
 19  poskytovateľov tlmočníckej služby posunkového jazyka v rámci územnosamosprávnych jednotiek
 Budapešť: 3 poskytovatelia tlmočníckej služby posunkového jazyka
 1 poskytovateľ tlmočníckej služby posunkového jazyka/ max. 10 350000 HUF ~ 36 340 €
 Polročné zúčtovanie

 Personálne zabezpečenie (stanovené mzdy)
 profesionálny tlmočník posunkového jazyka – vedúci pracovník
 tlmočník posunkového jazyka
 dispečer
 nezávislí pracovníci - „na voľnej nohe“
 Materiálovo – technické zabezpečenie
 Kancelária, čakáreň, ďalšie potrebné služby pre zákazníkov 
 Zariadenia (počítač, webkamera, mobil, fax, indukčná slučka, atď.)
 Iné náležitosti
 homepage - vlastná webová stránka
 proces objednávania zákazníkov
 pracovná doba
 pracovný harmonogram
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ZáKAZnÍCI, KTORÍ PRIJÍMAJÚ 

TLMOčnÍCKu SLuŽBu ZDARMA 

výBER InFORMáCIÍ 

 Osoby s praktickou hluchotou a s ťažkou stratou sluchu / hluchoslepé osoby
 Rodinné prídavky
 Podpora v postihnutí
 40 db - 60 db
- MKCH 10 (Medzinárodná klasifikácia chorôb)  - H54 a H90
 1 rok / 120 hodín (podľa želania zákazníka)
 v rámci stredoškolského vzdelávania: 1 rok / 120 hodín
 v rámci vysokoškolského vzdelávania: 1 semester/60 hodín
 vzdelávanie dospelých: 20% z počtu hodín vzdelávacieho programu

 od 30. júna 2009 - do 31. mája 2010
 Celkom objednávok: 30 434
 Podporené: 29 493
 Celkový počet hodín tlmočenia: 40 629 hodín
 Podporených bolo: 38016,25 hodín (tlmočenie 65%)
 Počet zákazníkov: 2317 (Osoby so sluchovým postihnutím 76,9%)
 od 1. februára 2011 - do 31. marca 2012
 Celkom objednávok: 35 154
 Celkový počet hodín tlmočenia: 44 590 hodín
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Radka Faltínová / Kateřina Pešková
Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka

Prednáška / Prezentácia / 30/11/2012 / Hotel Ditúria / Nitra

TLMOčnÍK POSunKOvéHO JAZYKA v čESKEJ REPuBLIKE

LEGISLATÍvA / všEOBECnE

OTáZKY TýKAJÚCE SA TLMOčEnIA 
posunkového jazyka v českej republike (čR)

Medzinárodný rámec
 EÚ: 1988, 1998 - Dve uznesenia o posunkovom jazyku
 EÚ: 1995, 1996 - Práva osôb so zdravotným postihnutím
 EÚ: Smernica 2012/64/EU
 OSN: Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
čR
 Charta základných ľudských práv a slobôd
 1998 – Zákon o „posunkovom jazyku“ (Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči)
 2008 - Novelizácia: Zákon o komunikačných systémoch (Zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních 
systémech neslyšících a hluchoslepých osôb)

 Sú k dispozícii dostatočné a kvalitné právne predpisy vzťahujúce sa na tlmočenie posunkového jazyka?
 Je postavenie tlmočenia posunkového jazyka jasne definované? (vzdelanie, kvalifikácia, pravidlá pre 
prácu atď.)
 Je dosť možností pre tlmočníkov posunkového jazyka získať dobré vzdelanie v oblasti tlmočenia 
posunkového jazyka?
 Sú v ČR tlmočnícke služby posunkového jazyka k dispozícii pre nepočujúcich? 
(s ohľadom na počet tlmočníkov posunkového jazyka a zabezpečením informácií o tlmočení ako/kde 
získať tlmočnícku službu posunkového jazyka)
 Finančné podmienky (efektivita, dostatočnosť)
 Sú klienti spokojní s tlmočníckymi službami? (dostupnosť, kvalita a pod.)
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KLIEnTI A TLMOčnÍCI POSunKOvéHO JAZYKA

LEGISLATÍvA / šPECIFICKé OBLASTI

vZDELávAnIE / PRIMáRnE A SEKunDáRnE

 Koľko klientov je v ČR? (= potenciálni klienti)?
 Koľko tlmočníkov posunkového jazyka je v ČR?
 Aký typ kvalifikácie majú tlmočníci posunkového jazyka?
 Podľa akých pravidiel tlmočníci posunkového jazyka pracujú? (Existujú nejaké normy a/alebo 
pravidlá pre tlmočníkov posunkového jazyka?)
 Aké vzdelávacie možnosti majú súčasní tlmočníci posunkového jazyka?
 Aké vzdelávacie možnosti majú začiatočníci v tlmočení posunkového jazyka?
 Kto platí za tlmočníka? Sadzby za tlmočenie 

Legislatíva týkajúca sa jednotlivých oblastí tlmočenia posunkového jazyka: Ako sú právne predpisy 
uplatňované. Ako je nastavená oblasť tlmočenia posunkového jazyka z hľadiska finančného 
zabezpečenia. Aké sú požiadavky jednotlivých častí legislatívy na tlmočníkov posunkového jazyka, 
aké pravidlá to určujú
 Tlmočenie vo vzdelávacom procese
 Komunitné tlmočenie
 Tlmočenie v právnom odvetví
 Tlmočenie v médiách

 Školský zákon (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon)
 Nešpecifikovať pozíciu tlmočníka/tlmočníkov posunkového jazyka ako asistentov učiteľa
 Financovanie podľa vnútorných predpisov školy
 Vzdelávanie a pravidlá (štandardy práce, podmienky, etický kódex atď.) závisí od vnútorných 
predpisov
 Problémy: Mnohé školy majú problémy platiť tlmočenie posunkového jazyka. Školy nemajú žiadne 
pravidlá pre vzdelanie tlmočníkov ani pre správanie sa tlmočníkov v súvislosti s vyučovacím procesom.
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vZDELávAnIE (TERCIáRnE)

KOMunITA

SÚDY / POLÍCIA

 Zákon o vzdelávaní na vysokých školách (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
 Zákon prináša inštrukciu, aby univerzity mali možnosť získať peniaze od vlády na tlmočenie 
posunkového jazyka
 Problémy: Nikto o tomto nariadení nevie a osoby so sluchovým postihnutím sa často vôbec 
nedomáhajú ich práv. Takže dostupnosť tlmočníckych služieb posunkového jazyka závisí od 
rozhodnutia a znalosti konkrétneho vysokoškolského zamestnanca

 Zákon o sociálnych službách (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 
 Financované Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR a samosprávnymi úradmi
 Registrovaní “poskytovatelia sociálnych služieb” (buď jednotlivci alebo organizácie) sú financovaní
 Poskytovatelia musia spĺňať požiadavky Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR (kvalifikácia, 
vzdelanie, atď.) Tieto požiadavky sú všeobecné „pre poskytovateľov sociálnych služieb“, nie sú 
definované zvlášť pre profesiu tlmočenia posunkového jazyka.
 Problémy: Každý poskytovateľ určuje svoje vlastné ceny a pravidlá. Nevieme, koľko tlmočníkov 
posunkového jazyka existuje celkovo, pretože tlmočenie posunkového jazyka môže byť registrované 
na viacerých poskytovateľov. Nie je dostatok finančných prostriedkov na pokrytie všetkých potrieb 
klientov.

 Zákon o znalcoch a tlmočníkoch (Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících)
 Financovanie súdom
 Pravidlá a požiadavky pre výkon povolania boli nejasné, záviselo na konkrétnom súde. Teraz sa 
situácia mení a požiadavky sú prísnejšie, ale nie sú štandardné.
 Problémy: Nejasná kvalifikácia. Žiadna kontrola. Žiadna osobitná príprava. Nedostatok tlmočníkov 
posunkového jazyka.
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MéDIA

ZHRnuTIE

ALE !

 Zákon o Českej televízii (Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi)
 Česká verejnoprávna televízia musí mať 2% z vysielania v českom posunkovom jazyku
 Žiadne štandardizované kvalifikačné požiadavky na tlmočenie posunkového jazyka, výber tlmočníka 
a následného tlmočenia usmerňuje len regulérna súťaž

 Nedostatok tlmočníkov posunkového jazyka, nedostatok vzdelaných tlmočníkov posunkového jazyka
 Nedostatok presných počtov: Nevieme, koľko klientov a tlmočníkov posunkového jazyka je “vonku”
Dôsledky:
 Rokovania s orgánmi štátnej správy je náročné (boj o peniaze, ukotvenie profesie, atď.)
 Nastavenie všeobecných štandardov profesie je náročné (vzdelávanie a požiadavky na kvalitu, atď.)

Situácia sa zlepšuje od roku 2000
 Zvýšenie vzdelávacích možností pre tlmočníkov posunkového jazyka (Karlova Univerzita v Prahe: 
študijné odbory pre nepočujúcich, Česká komora tlumočníků znakového jazyka: Kontinuálne  
vzdelávacie programy a kurzy ponúkané inými organizáciami)
 Nárast informácií o danej problematike v súvislosti s verejnou mienkou
 Štandardy sú neustále diskutovanou témou, je potrebné vysvetľovať prečo sú dôležité
 A ďalšie ...
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PhDr. Anna šmehilová PhD. / EFFETA / SR
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TLMOčEnIE POSunKOvéHO JAZYKA 

nA SLOvEnSKu

ABSTRAKT / Potreba presnej diferenciácie osobnej asistencie a tlmočníckej 
služby v súvislosti s tlmočením pre osoby so sluchovým postihnutím je v súčasnosti 
nesmierne potrebná, nakoľko každá jedna táto služba má pre jej užívateľov 
sosluchovým postihnutím nesmierny prínos v oblasti zvyšovania kvality ich života 
a procesu ich integrácie a inklúzie. Článok poukazuje na existenciu dichotómie 
v poskytovaní úkonu tlmočenia v zmysle dvoch legislatívnych opatrení zákona 
č. 447/2008 Z. z. a zákona č. 448/2008 Z. z., na základe čoho je nutné zamyslenie 
sa, či je vôbec potrebné riešiť úkon tlmočenia na troch miestach v rámci dvoch 
legislatívnych rámcov zo sociálnej oblasti. Našim zámerom je upozorniť na určitú 
všeobecne spoločenskú dezinterpretáciu a ambivalenciu legislatívnych zámerov 
v súvislosti s úkonom tlmočenia a so špecifikami osobnej asistencie a tlmočníckej 
služby pre osoby so sluchovým postihnutím.

KľÚčOvé SLOvá / osobná asistencia, tlmočnícka služba, ľudia so sluchovým 
postihnutím, definície, kvalifikačné predpoklady, financovanie, samosprávne 
kraje, poskytovatelia, asistenti.

V roku 2008 Slovenská republika prijala nové legislatívne rámce sociálnej politiky 
v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č. 447/2008 Z. z. 
o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov) a sociálnych služieb (zákon č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). 
Plnenie paragrafových znení u spomínaných zákonov nastalo v roku 2009. Avšak 
oba legislatívne rámce vo svojom obsahu implementovali úkony tlmočenia pre 
osoby so sluchovým postihnutím, ktoré tu doposiaľ (do roku 2009) boli len 
v rámci kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia v rámci úkonov osobnej 
asistencie. 

Súčasne sa do zákona o sociálnych službách dostala pre osoby so sluchovým 
postihnutím v nadväznosti na tlmočenie podmienka, že tlmočnícku službu 

nemožno priznať osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú 
asistenciu podľa osobitného predpisu a ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby 
poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti III písmeno c). To v praxi spôsobilo, 
že osoby so sluchovým postihnutím, ktoré od roku 1995 do roku 2009 mali 
možnosť poberať a aj poberali peňažný príspevok na osobnú asistenciu (v zmysle 
zákona č. 447/2008 Z. z.) na úkon tlmočenia, nemohli bez vzdania sa osobnej 
asistencie požiadať a tým ani využívať tlmočnícku službu (v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z. z.). 

Súčasne zákonmi bola stanovená povinnosť pre osobných asistentov 
preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať s fyzickou osobou so 
sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením alebo certifikátom 
a pre tlmočníkov pre osoby so sluchovým postihnutím preukázať absolvovanie 
tlmočníckeho minima certifikátom a súčasne zákon tlmočníkom uložil povinnosť 
zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania najmenej raz za dva roky. Zákon pre 
osobných asistentov, ktorí už poskytovali osobnú asistenciu pred platnosťou 
tohto zákona, ale aj pre nových osobných asistentov poskytujúcich úkon 
tlmočenia v zmysle nového zákona, uložil spomínanú povinnosť preukázať sa 
potvrdením o znalosti komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím 
najneskôr do 31. decembra 2010, čo sa však zákonom č. 181/2011 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov nakoniec pod spoločenským tlakom a nespokojnosťou konečných 
prijímateľov osobnej asistencie so sluchovým postihnutím posunulo až do 31. 
decembra 2011. Súčasne sa touto novelou dostal do prílohy č. 4 tohto zákona 
nový úkon osobnej asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím v oblasti 
dorozumievania – sprostredkovanie komunikácie pre osoby so sluchovým 
postihnutím, kde však osobný asistent už potvrdenie, osvedčenie alebo certifikát 
preukazujúci znalosť komunikovať s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím 
preukazovať príslušnému úradu nemusí. 

Nové zmeny týkajúce sa osôb so sluchovým postihnutím a ich komunikácie 
spôsobili značný informačný chaos. Osoby so sluchovým postihnutím, ktoré pre 
svoje potreby využívali osobnú asistenciu, pochopili, že pokiaľ im ich osobný 
asistent má poskytovať i naďalej osobnú asistenciu na „úkon tlmočenia“, 
potrebuje absolvovať školenie a certifikačné skúšky, aby preukázali svoje 
komunikačné zručnosti s osobami so sluchovým postihnutím. A s tým väčšina 
osôb so sluchovým postihnutím súhlasiť nemohla, nakoľko súčasná situácia 

komunikačných zručností osobných asistentov pre potreby osôb so sluchovým 
postihnutím je naozaj mizivá najmä v prípadoch tlmočenia posunkového 
jazyka alebo taktilného tlmočenia. Súčasne sa začali ozývať hlasy samotných 
užívateľov osobnej asistencie na úkon tlmočenia, že predsa oni sami vedia 
najlepšie posúdiť, či osobnému asistentovi v komunikácii rozumejú alebo nie 
a nepotrebujú k tomu posúdenie akreditovanej inštitúcie, že oni sami majú právo 
vybrať si osobného asistenta podľa vlastných kritérií na základe ich vlastných 
individuálnych potrieb a preto nepovažujú za potrebné, aby ich osobný asistent 
disponoval potvrdením preukazujúcim znalosť komunikovať s fyzickou osobou 
so sluchovým postihnutím. 

Súčasne nové zmeny priniesli, že osobní asistenti na úkon tlmočenia pre osoby 
so sluchovým postihnutím (zákon č. 447/2008 Z. z.) a tlmočníci pre osoby so 
sluchovým postihnutím (zákon č. 448/2008 Z. z.) boli postavení na rovnakú 
úroveň v oblasti požadovaného vzdelania a získania potvrdenia, osvedčenia 
alebo certifikátu. Avšak na druhej strane vyskočila úroveň finančného 
ohodnotenia. Požiadavky na úroveň tlmočenia sa zákonom č. 447/2008 Z. 
z. pre osobného asistenta rapídne zvýšili, požaduje sa rovnaká úroveň ako 
u tlmočníka v zmysle zákona č. 448/2008, ale suma za poskytovanie osobnej 
asistencie na úkon tlmočenia sa oproti iným druhom výkonov osobnej asistencie 
nenavýšila. A tak sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie vrátane úkonu 
„profesionálneho“ tlmočenia (v zmysle profesionálneho tlmočníka pre osoby 
so sluchovým postihnutím, čo je v prípade v prípade posunkového jazyka 
a taktilného tlmočenia porovnateľné s tlmočením každého iného cudzieho 
jazyka) zostala na úrovni 1, 39 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. To v čase publikovania tohto 
článku predstavuje sumu 2,75 € na hodinu pre všetky úkony osobnej asistencie, 
medzi ktoré sa radí „profesionálne“ tlmočenie (v zmysle legislatívou určených 
požiadaviek), ale aj „jednoduché“ sprostredkovanie komunikácie pre osoby so 
sluchovým postihnutím, a u iných druhov zdravotného postihnutia česanie, 
kúpanie, premiestňovanie a ďalšie (v zmysle prílohy č. 4 zákona č. 447/2008 
Z. z.). Z uvedenej hodinovej sumy je každý osobný asistent ešte povinný 
odviesť štátu daň. Z uvedených dôvodov sa súčasne zdvihla nevôľa samotných 
profesionálnych tlmočníkov z hľadiska výkonu ich profesie, aby boli zákonom 
definovaní rovnako ako osobní asistenti a aby na základe uvedených skutočností 
vôbec bol úkon tlmočenia súčasťou úkonov osobnej asistencie.

Paralelne sa ponechalo rozhodnutie o výške financovania tlmočníckej služby 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. na samosprávnych krajoch. Keďže išlo pre nich 
o novú kompetenciu a poskytovanie (respektíve zabezpečovanie) novej sociálnej 
služby, zaujali rozmanité stanoviská, ktoré neboli po chuti ani prijímateľom 
tlmočníckej služby a ani registrovaným tlmočníkom. Dôvody boli nasledovné 
– v roku 2009 ani jeden samosprávny kraj nezabezpečil a nefinancoval 
poskytovanie tlmočníckej služby osobám so sluchovým postihnutím, ktorí 
o túto službu v zmysle platnej legislatívy v roku 2009 požiadali a súčasne 
proces nastavovania ekonomicky oprávnených nákladov na hodinu tlmočenia 
bol zo strany samosprávnych krajov extrémne poddimenzovaný. A tak sa stalo, 
že samosprávne kraje začali presadzovať a stanovovať finančné ohodnotenie 
hodiny tlmočenia na úroveň 3€ v prípade registrovaného subjektu fyzickej osoby 
alebo právnickej osoby a bez ohľadu na to, že osoba vykonávajúca tlmočnícku 
službu musí z danej sumy odviesť štátu daň a uhradiť si z tejto sumy hodinovú 
mzdu tlmočníka, cestovné výdavky, ktoré vznikajú v rámci vycestovania 
za klientom, nakoľko ide o terénnu službu a v prípade právnickej osoby aj 
financovania alikvotnej časti pre stravovanie zamestnanca, nadčasových hodín, 
hodín vykonaných počas pracovného voľna a pokoja a podobne. To spôsobilo, 
že z toho malého počtu registrovaných poskytovateľov tlmočníckej služby, 
mnohí pozastavili poskytovanie tejto sociálnej služby, nakoľko sa im nepodarilo 
vybojovať navýšenie hodinovej sumy za poskytovanie tlmočníckej služby. 
Výnimkou sa stali v tom čase Nitriansky samosprávny kraj a Banskobystrický 
samosprávny kraj, ktoré nastavili hodinovú sadzbu za poskytovanie tlmočníckej 
služby na úroveň okolo 8€, čo pre danú situáciu bolo nesmiernym úspechom.

Súčasne zazneli podnety a výzvy z pôdy ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny, aby jednotlivé role a tým aj obsahové náplne osobnej asistencie 
pre potreby osôb so sluchovým postihnutím a tlmočníckej služby pre osoby 
so sluchovým postihnutím boli jasne zadefinované a súčasne preukázané 
prienikové a diferencujúce dimenzie oboch foriem sociálnej starostlivosti 
o osoby so sluchovým postihnutím. Taktiež zo všetkých strán zaznievala 
a zaznieva v tejto súvislosti aj otázka (ne)dostupnosti tlmočníkov, ich vzdelávania 
a profesionalizácie.

Keďže spoločenská diskusia na túto tému stále neutícha, tak v zmysle 
načrtnutých tém sa otvorila najmä nosná a fundamentálna rovina a tým aj 
zásadná otázka, aký je vlastný esenciálny rozdiel medzi osobnou asistenciou na 
úkon tlmočenia a tlmočníckou službou. 
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Presný počet občanov so sluchovým postihnutím žijúcich na Slovensku nie je 
možné presne zadefinovať, nakoľko neexistuje presná špecifická štatistika podľa 
jednotlivých druhov zdravotného postihnutia. Na nedostatok údajom poukazujú 
aj Haualand a Allen (2009, s. 10) zo Svetovej federácie nepočujúcich a Švédskej 
národnej asociácie nepočujúcich. Podľa uvádzaných delení Leonhardt (2001, s. 
58 – 65) žije v našej spoločnosti odhadom 3 – 5 % detí a mládeže so sluchovým 
postihnutím na školách a 4 – 6 % dospelých osôb so sluchovým postihnutím. 
Z tohto vychádza priemerný odhad, že v našej spoločnosti žije približne 5 % 
osôb so sluchovým postihnutím. Iné delenie percentuálneho odhadu občanov 
so sluchovým postihnutím uvádza Novosad (2000, s. 16), ktorý odhaduje 2 % 
sluchovo postihnutých z celkovej populácie. Z dôvodu rozmanitosti a variability 
odhadovaných percentuálnych ukazovateľov populácie so sluchovým 
postihnutím môžeme teda definovať priemerný prepočet na celkový počet 
obyvateľov a aplikovať tento model na podmienky Slovenskej republiky, kde 
podľa uvedených percentuálnych odhadov žije 110 – 275 tisíc občanov so 
sluchovým postihnutím. V priemere to činí odhadom okolo 200 tisíc občanov 
so sluchovým postihnutím všetkých stupňov sluchového postihnutia. V ďalších 
percentuálnych odhadoch sa však spomína ďalší numerický odhad, ktorý tvrdí, 
že osôb, ktoré majú stratu sluchu vyššiu ako 61 dB, je 0,9 %  z celkovej populácie 
(Haualand - Allen, 2009, s. 14). Z tohto ukazovateľa vyplýva, že na Slovensku by 
potom odhadom žilo 49,5 tisíc osôb so stratou vyššou ako 61 dB. Ďalší expertný 
odhad definuje, že z celkovej populácie je približne 0,1 - 0,2 % osôb so sluchovým 
postihnutím používajúcich vo svojej komunikácií posunkový jazyk (Dotter, 2007, 
s. 54). Z tohto odhadu nám vyplýva ďalší relevantný indikátor, ktorý vypovedá 
o tom, že na Slovensku komunikuje posunkovým jazykom približne 5,5 – 11 tisíc 
osôb so sluchovým postihnutím.

Úkon tlmočenia a súčasne komunikácia jednotlivými komunikačnými 
systé mami ľudí so sluchovým postihnutím sa na Slovensku realizuje 
prostredníctvom štyroch reálne existujúcich foriem definovaných v troch 
zákonoch - zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Spomenuté zákony určujú za 
„poskytovateľa úkonu tlmočenia“  a tým aj za „komunikátora v komunikačných 

systémoch“ určených pre osoby so sluchovým postihnutím – osobu súdneho 
tlmočníka (zákon č. 382/2004), osobného asistenta (zákon č. 447/2008), 
tlmočníka (zákon č. 448/2008) a opatrovateľa (zákon č. 448/2008). Ako 
v úvode spomíname od roku 2009 vošli do platnosti nové legislatívne rámce 
upravujúce tlmočenie a tým aj komunikačné systémy osôb so sluchovým 
postihnutím a to v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia (zákon 
č. 447/2008) a sociálnych služieb (zákon č. 448/2008). To spôsobilo v komunite 
osôb so sluchovým postihnutím značný informačný zmätok. Oba zákony totiž 
pojednávajú o poskytovaní rovnakých úkonov tlmočenia pre osoby so sluchovým 
postihnutím a vzájomne sa podmieňujú. Pokiaľ však osoby so sluchovým 
postihnutím majú priznanú osobnú asistenciu, nemajú právo na poskytovanie 
tlmočníckej služby a naopak. Úroveň a kvalita tlmočenia sú v praxi pri osobnom 
asistentovi a tlmočníkovi odlišné, avšak v legislatíve ide o ten istý úkon tlmočenia 
pre osoby so sluchovým postihnutím len s tým rozdielom, podľa ktorého zákona 
sa úkon tlmočenia realizuje. Preto sme sa rozhodli v ďalších kapitolách poukázať 
na rozdielnosť vo filozofických prístupoch, definovať legislatívne vymedzenie, 
kvalifikačné predpoklady a špecifiká  pri poskytovaní osobnej asistencie 
a tlmočníckej služby pre osoby so sluchovým postihnutím.

OSOBná ASISTEnCIA
Základné filozofické prístupy osobnej asistencie pre osoby so zdravotným 

postihnutím: 
 osobná asistencia je služba osobám so zdravotným postihnutím, ktorá 

zvyšuje mieru ich nezávislého života (nezávislosti),
 poskytuje sa na základe individuálnych (osobných) požiadaviek a potrieb 

vlastných a definovaných osobou so zdravotným postihnutím, 
 ide o delegovanie úloh na iné osoby, ktoré osoba so zdravotným postihnutím 

nie je schopná zvládnuť sama, alebo nie je v tom úplne dobrá (schopná),
 o úlohách osobnej asistencie rozhoduje osoba so zdravotným postihnutím 

(užívateľ) zásadne sama,
 osobný asistent je laik a nemala by sa od neho požadovať žiadna špeciálna 

kvalifikácia, vzdelanie ani kurz či školenie.
V citovaných filozofických prístupoch osobnej asistencie môžeme sledovať 

značnú protichodnú dichotómiu v nadväznosti na legislatívne vymedzenie najmä 
kvalifikačných požiadaviek osobných asistentov na úkon tlmočenia pre osoby so 
sluchovým postihnutím na Slovensku. V našom článku sa preto ďalej zameriame 

na legislatívne vymedzenie špecifických aspektov osobnej asistencie pre osoby 
so sluchovým postihnutím. Prieniky, kde sa stretá inštitút osobnej asistencie 
spolu s osobami so sluchovým postihnutím, treba hľadať už v spomínanej 
legislatíve uvádzanej nižšie.

Osobnú asistenciu upravuje zákon č. 447/2008 Z. z. a zákon č. 180/2011 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. Osobnú asistenciu definuje 
spomínaná legislatíva v §§ 20 – 23 ako pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím pri činnostiach uvedených v prílohe č. 4 (Zoznam činností na účely 
určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie tohto zákona). Účelom osobnej 
asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a 
ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích 
aktivít a voľnočasových aktivít. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie 
podľa § 22 ods. 10 je 1,39 % sumy životného minima, čo v súčasnosti činí 2,75 
€ na odmenu jednej hodiny výkonu osobnej asistencie pre osobného asistenta. 
V prílohe č. 4 zákona č. 447/2008 Z. z. sú uvedené rôzne činnosti úkonov osobnej 
asistencie, ktoré môže osobný asistent vykonávať. Podľa platnej legislatívy je 
dôležité spomenúť, že pri úkone tlmočenia sa vyžaduje odborná spôsobilosť. 
„Podľa § 23 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. osobný asistent vykonávajúci 
úkon tlmočenia je povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikácie 
s fyzickou osobou so sluchovým postihnutím potvrdením, osvedčením alebo 
certifikátom vydaným osobou, ktorá má akreditáciu na vzdelávanie tlmočníkov 
vydanú podľa zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení 
zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre lepšie pochopenie 
rozdielov medzi úkonom tlmočenia a úkonom sprostredkovania komunikácie 
uvádza príklady činností pre pochopenie rozdielov týchto dvoch úkonov osobnej 
asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím ATLPRENES, ktoré publikuje na 
svojej internetovej stránke:

„Osobná asistencia - sprostredkovanie komunikácie: oprava chladničky, 
návšteva autoservisu, domová schôdza, nákup nábytku, ide o vybavenie 
jednoduchých každodenných činností.

Osobná asistencia - tlmočenie: v úradnom styku (nie právne záležitosti), 
návšteva lekára, vybavovanie vo finančnej inštitúcii (jednoduché informačné 
záležitosti), tlmočenie bohoslužby (individuálne), spoločenské podujatie, 
autoškola (individuálne), prednáška na vysokej škole (individuálne), rekvalifikačný 

kurz (individuálne), pohovor s učiteľom dieťaťa, rodičovské združenie a pod.“ 
(ATLPRENES, 2012).

Podľa Tarcsiovej (2010) bolo v rámci ATLPRENES ku dňu 25.9.2010 udelených 
spolu 55 osvedčení pre osobných asistentov z toho 11 bolo pre úkon 
artikulačného tlmočenia a 44 pre úkon tlmočenia v posunkovej reči. V roku 
2012 sa situácia zmenila, nakoľko počet osobných asistentov podľa informácií 
z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR narástol. Celkový počet osobných 
asistentov, ktorí reálne vykonávajú osobnú asistenciu na úkon tlmočenia 
v posunkovej reči a artikulačného tlmočenia (pričom je potrebné osvedčenie) 
je 189 a počet osobných asistentov, ktorí reálne vykonávajú osobnú asistenciu 
na úkon sprostredkovania komunikácie (pričom nie je potrebné osvedčenie) je 
112. Podrobnejší rozpis podľa jednotlivých okresov a počtu osobných asistentov 
v roku 2012 uvádzame v tabuľke č. 1 (na str. 120).

Kritická reflexia základných (všeobecných) filozofických prístupov osobnej 
asistencie pre osoby so zdravotným postihnutím v interakcii s existujúcimi 
legislatívnymi rámcami nastavení osobnej asistencie pre osoby so sluchovým 
postihnutím na Slovensku:

Osobná asistencia je služba osobám so zdravotným postihnutím, ktorá zvyšuje 
mieru ich nezávislého života (nezávislosti).

Tento atribút je plne realizovaný v rámci určenia účelu osobnej asistencie /
pre osoby so zdravotným (sluchovým) postihnutím v zákone č. 447/2008 Z. z. vo 
vyššie citovanom § 20.

Filozofický prístup 1 = Legislatíva SR
Osobná asistencia sa poskytuje na základe individuálnych (osobných) 

požiadaviek a potrieb vlastných a definovaných osobou so zdravotným 
postihnutím. 

V zmysle spomínaného zákona a jeho § 20 ods. 1 osobná asistencia je pomoc 
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri činnostiach uvedených 
v prílohe č. 4. Z uvedeného vyplýva, že činnosti osobnej asistencie sú striktne 
dané menovanou prílohou a osobnú asistenciu možno poskytovať jedine 
v intenciách činností úkonov osobnej asistencie, ktoré sa v Zoznam činností na 
účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie tohto zákona spomínajú. 
V nadväznosti na našu cieľovú skupinu osôb so sluchovým postihnutím ide 
v prevažnej miere o činnosti a úkony v oblasti dorozumievania sa (bod 13 Prílohy 
č. 4), ktorá obsahuje podkategórie 13.4 – 13.7 (artikulačné tlmočenie, tlmočenie 
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ÚRADY PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECí A 
RODINY SR

Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Humenné
Kežmarok
Komárno
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Námestovo
Nitra
Nové mesto n/V
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany

POČET OSOBNÝCH 
ASISTENTOV PRE ÚKON 
TLMOčEnIE 
v POSunKOvEJ REčI 
PODľA ZÁKONA 
Č. 447/2008 Z. Z. 
A PODľA
POZMEŇOVACIEHO 
ZÁKONA 
Č. 180/2011 Z. Z. 

3
4
0

45
1
1
3
0
0
0
1
0

16
0
3
3
0
8
2
4

11
0
2
0
2
0

POČET OSOBNÝCH 
ASISTENTOV PRE 
ÚKON TLMOčEnIE 
ARTIKuLAčné 
PODľA ZÁKONA Č. 
447/2008 Z. Z. A PODľA 
POZMEŇOVACIEHO 
ZÁKONA 
Č. 180/2011 Z. Z. 

1
0
0
7
1
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0

POČET OSOBNÝCH 
ASISTENTOV PRE ÚKON 
SPROSTREDKOvAnIE 
KOMunIKáCIE PODľA 
ZÁKONA Č. 447/2008 
Z. Z. A PODľA 
POZMEŇOVACIEHO 
ZÁKONA 
Č. 180/2011 Z. Z. 

0
0
0
9
2
0
0
1
0

11
0
0

10
0
1
1
0
7
2
1
0
0
0
0
5
1

ÚRADY PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECí A 
RODINY SR

Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Revúca
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Spišská Nová Ves
Stará Lubovňa
Stropkov
Topoľčany 
Trebišov 
Trenčín
Trnava
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľov
Zvolen 
Žilina

SPOLu

POČET OSOBNÝCH 
ASISTENTOV PRE ÚKON 
TLMOčEnIE 
v POSunKOvEJ REčI 
PODľA ZÁKONA 
Č. 447/2008 Z. Z. 
A PODľA
POZMEŇOVACIEHO 
ZÁKONA 
Č. 180/2011 Z. Z. 

3
3
8
0
0
2
0
5
0
5
0
0
2
0
3
3
3
4
2
3

155

POČET OSOBNÝCH 
ASISTENTOV PRE 
ÚKON TLMOčEnIE 
ARTIKuLAčné 
PODľA ZÁKONA Č. 
447/2008 Z. Z. A PODľA 
POZMEŇOVACIEHO 
ZÁKONA 
Č. 180/2011 Z. Z. 

6
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0

34

POČET OSOBNÝCH 
ASISTENTOV PRE ÚKON 
SPROSTREDKOvAnIE 
KOMunIKáCIE PODľA 
ZÁKONA Č. 447/2008 
Z. Z. A PODľA 
POZMEŇOVACIEHO 
ZÁKONA 
Č. 180/2011 Z. Z. 

20
4
6
0

16
0
0
0
0
2
0
0
1
2
4
0
0
3
1
2

112

Tab č. 1 Počet osobných asistentov pre osoby so sluchovým postihnutím v roku 2012 v posunkovej reči, taktilné tlmočenie pre hluchoslepé osoby a sprostredkovanie 
komunikácie pre sluchovo postihnuté  osoby a hluchoslepé osoby). Tento fakt má 
zjavný obmedzujúci charakter. 

Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa vypracovaného  
komplexného posudku odkázaná na osobnú asistenciu, možno poskytovať 
peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Posúdenie na účely kompenzácie, 
určenie odkázanosti na osobnú asistenciu, priznanie peňažného príspevku na 
osobnú asistenciu, výber činností a úkonov osobnej asistencie a určenie rozsahu 
hodín osobnej asistencie pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím definuje 
vecne a miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to na základe 
vlastnej posudkovej činnosti a písomného rozhodnutia. Individuálne (osobné) 
požiadavky a potreby definuje osoba so sluchovým postihnutím počas procesu 
posúdenia. Do akej miery Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto požiadavkám 
a potrebám vyhovie, to závisí na jeho konečnom rozhodnutí. Z tohto pohľadu tu 
taktiež badáme určité obmedzenie.

Filozofický prístup 2 ≠ Legislatíva SR
Ide o delegovanie úloh na iné osoby, ktoré osoba so zdravotným postihnutím 

nie je schopná zvládnuť sama, alebo nie je v tom úplne dobrá (schopná).
Osobnú asistenciu vykonáva v zmysle legislatívy osobný asistent, ktorým môže 

byť len fyzická osoba, osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov života a je spôsobilá na právne 
úkony, osobnú asistenciu nemôže vykonávať fyzická osoba, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby v činnosti, ktoré by chcela robiť ako osobný asistent. 
Osobnú asistenciu môže s účinnosťou novely zákona č. 447/2008 Z. z. od roku 
2011 vykonávať aj príbuzná osoba ako rodič, manžel, manželka, deti, vnuci, 
súrodenci, starý rodič, nevesta, zať, svokor, svokra okrem rodiča dieťaťa od 6 roku 
veku do dosiahnutia jeho plnoletosti, avšak v prípade uvedených oprávnených 
príbuzenských vzťahov pre realizáciu osobnej asistencie môže byť najviac rozsah 
hodín poskytovania osobnej asistencie 1.460 hodín ročne. Osobného asistenta si 
osoba so sluchovým postihnutím vyberá sama. Spomínaný všeobecný filozofický 
prístup osobnej asistencie sa v slovenskej legislatíve priamo vyskytuje a nie je 
nijako zásadne obmedzený. 

Filozofický prístup 3.1 = Legislatíva SR
Jediné možné obmedzenie sa nachádza pri osobnom asistentovi, ktorý 

vykonáva úkon tlmočenia, kde osobný asistent je podľa § 23 ods. 6 zákona 
č. 447/2008 Z. z. povinný preukázať príslušnému úradu znalosť komunikácie 
s  yzickou osobou so sluchovým postihnutím potvrdením, osvedčením alebo 

certifikátom, čo je protichodné aj s ďalším všeobecným filozofickým prístupom 
uvádzaným nižšie.

Filozofický prístup 3.2 ≠ Legislatíva SR
O úlohách osobnej asistencie rozhoduje osoba so zdravotným postihnutím 

(užívateľ) zásadne sama.
V zmysle § 23 spomínaného zákona sú  práva a povinnosti osobného asistenta 

a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pri výkone osobnej asistencie 
definované na základe zmluvy a tak v rámci priznaných činností (úkonov osobnej 
asistencie) v zmysle spomínanej Prílohy č. 4 k zákonu si osoba so sluchovým 
postihnutím môže jednotlivé úlohy osobnej asistencie v zmluve zadefinovať. 
Takže aj tento princíp je do značnej miery zo strany legislatívy zapracovaný.

Filozofický prístup 4 = Legislatíva SR
Osobný asistent je laik a nemala by sa od neho požadovať žiadna špeciálna 

kvalifikácia, vzdelanie ani kurz či školenie.
Tento filozofický prístup v nadväznosti na osobnú asistenciu v prípade osobnej 

asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím na úkony tlmočenia nie je 
dodržaný vôbec (ako uvádzame vyššie v nadväznosti na § 23 ods. 6 zákona) a tak 
má obmedzujúci charakter. 

Filozofický prístup 5.1 ≠ Legislatíva SR
Pri úkone sprostredkovania komunikácie pre osoby so sluchovým postihnutím 

a hluchoslepé osoby je tento princíp plne rešpektovaný a tým sa tu obmedzenie 
nenachádza vôbec.

Filozofický prístup 5.2 = Legislatíva SR
V rámci hodnotenia piatich všeobecne platných filozofických princípov 

osobnej asistencie špecificky určenej pre osoby so sluchovým postihnutím 
sú v legislatíve plne zapracované dva prístupy uvádzajúce charakter „bez 
obmedzenia“ (filozofický prístup 1 a 4),  čiastočne sú zapracované dva prístupy, 
ktoré sú sčasti „bez obmedzenia“ a sčasti „s obmedzením“ (filozofický prístup 
3 a 5) a jeden prístup nie je vôbec zapracovaný (filozofický prístup 2). Do 
prijatia novely č. 180/2011 Z. z., ktorým sa menil zákon č. 447/2008 Z. z. dňa 
27.5.2011 s účinnosťou od 1.7.2011, kedy sa do Prílohy č. 4 zákona dostal 
úkon 13.7 sprostredkovanie komunikácie pre osoby so sluchovým postihnutím 
a hluchoslepé osoby, zákon do tohto času nezohľadňoval z celkového počtu 
piatich základných filozofických princípov až tri filozofické princípy z pohľadu osôb 
so sluchovým postihnutím ako užívateľov osobnej asistencie (išlo o filozofické 
princípy 2, 3, 5). K tejto pozitívnej zmene došlo až po dva a pol ročnom období 
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platnosti zákona č. 447/2008 Z. z., nakoľko tento zákon bol účinný už od 1.1.2009 
a k spomínanej zmene došlo až novelou účinnou 1.7.2011.     

Na základe daných poznatkov chceme poukázať na ďalšie špecifiká vyvolávajúce 
diskusiu spojenú s inštitútom osobnej asistencie pre osoby so sluchovým 
postihnutím na Slovensku. V krajinách Európskej Únie podľa odborníkov 
Wheatley a Pabsch (2010) okrem troch krajín nie sú explicitne osobná asistencia 
respektíve asistenčné služby spojené s posunkovým jazykom a ani v jednej krajine 
Európskej únie mimo Slovenskej republiky sa úkon tlmočenia v rámci osobnej 
asistencie nevykonáva. Skôr krajiny vytvárajú možnosti pre osoby so sluchovým 
postihnutím (alebo iným druhom zdravotného postihnutia) na sprostredkovaní 
kontaktu so spoločnosťou, s rodinou, so spoločenským prostredím alebo 
dokonca osobnú asistenciu pre osoby so sluchovým postihnutím nemajú 
vôbec zadefinovanú ako je nami uvádzaný príklad Švédsko. Vo Švédsku osobná 
asistencia nie je pre osoby so sluchovým postihnutím určená, je zadefinovaná 
pre iné druhy zdravotného postihnutia, čo nám naznačuje, že primárne je 
osobná asistencia určená skôr pre iné druhy zdravotného postihnutia a nie 
pre osoby so sluchovým postihnutím. Tie v oblasti dorozumievania využívajú 
primárne tlmočnícku službu a nie osobnú asistenciu. Súčasne sa domnievame, 
že úkon tlmočenia v osobnej asistencii a úkon tlmočenia prostredníctvom 
tlmočníckej služby sú skôr duplicitné, pričom existencia úkonu tlmočenia v rámci 
činností osobnej asistencie súčasne znižuje úroveň inštitútu tlmočníckej služby. 
Oceňujeme možnosť výkonu sprostredkovania komunikácie pre osobného 
asistenta pre osoby so sluchovým postihnutím, nakoľko tento úkon je naozaj 
oddelený od tlmočníckej služby v zmysle náplne práce osobného asistenta a 
taktiež tento úkon nevyžaduje preukazovať odbornú spôsobilosť.

Sme si vedomí, že zakotvenie inštitútu osobnej asistencie v slovenskej 
legislatíve v roku 1998 bolo veľkým úspechom a prinieslo to veľa pozitívnych 
zmien nie len pre osoby so sluchovým postihnutím ale aj pre samotných 
tlmočníkov. Po prvýkrát sa totiž úkon tlmočenia objavil v legislatíve a tlmočníci, 
ktorí doposiaľ tlmočili zväčša bez finančného ohodnotenia, charitatívne, zdarma, 
dobrovoľne, získali spoločenský status a svoje prvé finančné ohodnotenie. Práve 
v tomto roku veľa „dobrovoľných osobných asistentov“ našlo svoju podporu 
a ukotvenie v legislatíve. No zároveň sa súčasne domnievame, že je potrebné 
urobiť ďalšie kroky vpred v súvislosti s osobnou asistenciou pre osoby so 
sluchovým postihnutím a zohľadniť novodobé faktory podložené teoretickými 
a empirickými zisteniami, ktoré s určitosťou ovplyvnia špecifiká osobnej 

asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím a transformujú vnímanie 
a poňatie osobnej asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím v slovenskej 
legislatíve. Je preto bytostne potrebné jasne odlíšiť a definovať inštitút osobnej 
asistencie a inštitút tlmočníckej služby pre osoby so sluchovým postihnutím.

TLMOčnÍCKA SLuŽBA
Tlmočenie sa ako nová sociálna služba dostala do novodobej legislatívy vďaka 

zákonu č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 448/2008 Z. z.“) ako tlmočnícka služby 
definovaná v § 44 tohto zákona. Tlmočnícka služba sa poskytuje fyzickej osobe 
odkázanej na tlmočenie. Tlmočnícka služba sa v zmysle platnej legislatívy podľa 
§ 44 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. nemôže poskytovať osobe, ktorej sa poskytuje 
peňažný príspevok na osobnú asistenciu, alebo sa jej v rámci opatrovateľskej 
služby poskytuje úkon tlmočenia. Osoba so sluchovým postihnutím má 
právo výberu registrovaného poskytovateľa tlmočníckej služby. Poskytovanie 
tlmočníckej služby kompetenčne prináleží samosprávnym krajom, ktoré 
tlmočnícku službu od roku 2010 zabezpečujú prostredníctvom registrovaných 
neverejných poskytovateľov tlmočníckej služby. Nastavenie výšky financovania 
tlmočníckej služby závisí na rozhodnutí zastupiteľstiev samosprávnych krajov. 
To by sa však malo odvíjať od reálnych ekonomicky oprávnených nákladov 
samostných poskytovateľov. Tento fakt sa však v praxi reálne neuplatňuje 
a samosprávne kraje nastavujú financovanie na základe svojich ekonomických 
možností. To spôsobuje značné regionálne rozdiely po celom Slovensku. V zmysle 
zákona je tlmočnícka služba na Slovensku poskytovaná a financovaná v rámci 
vecne a miestne príslušného samosprávneho kraja, v ktorom je registrovaný 
daný tlmočník respektíve poskytovateľ tlmočníckej služby. Na území Slovenskej 
republiky sa nachádazjú len neverejní poskytovatelia tlmočníckej služby. 
Verejní poskytovatelia tlmočníckej služby na území Slovenskej republiky nie sú. 
Samosprávne kraje majú  teda vo  svojej evidencii jednotlivých poskytovateľov 
tlmočníckej služby, ktorých počet je stále nepostačujúci a tým nie je možné 
zabezpečiť tlmočnícku službu v plnom rozsahu podľa potrieb osôb so sluchovým 
postihnutím. 

Z dôvodu priblíženia situácie v poskytovaní tlmočníckej služby na Slovensku 
predkladáme jednotlivé tabuľky, ktoré odzrkadľujú regionálne rozdiely 
v poskytovaní tlmočníckej služby na Slovensku:

Tab č. 2 Registrovaní poskytovatelia tlmočníckej služby v roku 2013

Tab č. 4 Počet zazmluvnených klientov so sluchovým postihnutím  v roku 2012

Tab č. 3 Financovanie 1 hodiny tlmočníckej služby v roku 2012

Tab č. 5 Počet poskytnutých hodín tlmočníckej služby  v roku 2012

Tab č. 6 Priemerný počet hodín tlmočníckej služby  na jedného klienta v roku 2012
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POSK
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1

0

2,64 €

0

0

1

131

5,00 €

5 760

3,5

-

0

-

0

0

2

13

8,50 €

2 655

17

1

9

8,00 €

960

9

3

15

3,99 €

1 355

7,5

1

406

5,54 €

6 500

1,5

1

27

8,50 €

1 580

8

Zdroj / Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2013

Zdroj / Informácie zo samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky / 2012

Zdroj / Informácie zo samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky / 2012

Zdroj / Informácie zo samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky / 2012

Zdroj / Informácie zo samosprávnych krajov na území Slovenskej republiky / 2012



EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO    / 156 157 /    6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO

Kvalifikačné predpoklady pre vykonávanie tlmočníckej služby sú definované 
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v § 84 ods. 10, podľa ktorého tlmočnícku 
službu podľa tohto zákona vykonáva:

-  „tlmočník posunkovej reči,
-  artikulačný tlmočník, ktorý využívaním svojich špecifických schopností, 

zručností a skúseností umožňuje za upravených podmienok jednosmernú 
komunikáciu alebo obojsmernú komunikáciu pre sluchovo postihnutú fyzickú 
osobu, ktorá nepočuje hovorenú reč a má záujem o túto formu tlmočenia,

-  tlmočník pre hluchoslepé osoby, ktorý využívaním svojich špecifických 
schopností, zručností a skúseností umožňuje komunikáciu s fyzickou osobou, 
ktorá má kombinované postihnutie zraku a sluchu.“ 

Tlmočník je povinný preukázať svoju kvalifikáciu absolvovaním tlmočníckeho 
minima, ktoré v zmysle § 84 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. preukazuje 
„certifikátom vydaným subjektom, ktorý má oprávnenie Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky na vzdelávanie tlmočníkov posunkovej reči, artikulačných 
tlmočníkov alebo tlmočníkov pre hluchoslepé osoby.“  Na základe § 84 ods. 12 
zákona č. 448/2008 Z. z. je tlmočník povinný zúčastniť sa ďalšieho vzdelávania 
najmenej raz za dva roky.

Podľa Vojtechovského (In: Infonep, 2008, s. 6) sa súčasný stav tlmočníkov 
nezhoduje s očakávaním mladej nepočujúcej generácie. Vojtechovský uvádza tie 
základné okruhy, ktorým je potrebné sa venovať. Jedná sa o:

 „zvyšovanie znalosti slovenského / českého posunkového jazyka ako 
prirodzeného jazyka (uvedomenie si rozdielu medzi slovenským / českým 
posunkovým jazykom a posunkovanou slovenčinou / češtinou a ich používanie 
v praxi), 

zvyšovanie uvedomelosti mimiky v slovenskom / českom posunkovom jazyku 
(mimika je dôležitá pre vetnú skladbu slovenského / českého posunkového 
jazyka, rozlišuje jednotlivé typy viet – doplňovacie otázky (kto?, čo?, prečo?,...), 
zisťovacie otázky (odpoveď na otázky – áno alebo nie), záporné vety, 
podmieňovacie vety. Bez produkcie mimiky by boli vety v posunkovom jazyku 
agramatické, aj keby bol slovosled správny) 

používanie striedania rolí u tlmočníkov slovenského / českého posunkového 
jazyka (striedanie rolí – presun od rozprávača k jednajúcej osobe, alebo od 
jednej postavy k ďalšej postave, tzn. dej je ďalej vyrozprávaný z perspektívy 
tejto osoby. Hovoriaci sa obvykle prenesie do postáv, jeho telo sa stáva telom 
jednajúcej postavy a hovoriaci/posunkujúci, ako by bola tá postava. Zmena 

rolí býva charakterizovaná zmenou pozície tela, zmenou výrazu tváre, zmenou 
pozície hlavy, zmenou pozície pohľadu).“ 

Podľa názoru Riga (2010, s. 42) problémom pri poskytovaní tlmočenia 
respektíve pri jeho celkovom zabezpečení, v zmysle záujmu vykonávať 
tlmočnícku službu, je aj to, že práca tlmočníkov „ je spoločensky aj finančne dosť 
podcenená (vďaka súčasnému systému našej vlády). Tým pádom mám problém 
so zháňaním tlmočníkov a takých je u nás čím ďalej, tým menej.“ 

Na základe hodnotenia našich teoretických a empirických zistení sa nám 
vynára veľké množstvo otázok, ktoré s určitosťou u čitateľa vyvolá širokú diskusiu 
a obohatí optiku nazerania na nami skúmané sociálne služby – osobnú asistenciu 
a tlmočnícku službu. Zámerom nášho teoretického a empirického skúmania 
nebolo poukázať na to, že osobná asistencia (ako taká) pre osoby so sluchovým 
postihnutím je nevhodná, nedostatočne legislatívne definovaná alebo pre osoby 
so sluchovým postihnutím nepotrebná. Práve naopak. Chceme poukázať na 
potrebu presnej diferenciácie osobnej asistencie a tlmočníckej služby v súvislosti 
s tlmočením pre osoby so sluchovým postihnutím, nakoľko každá jedna táto 
služba má pre jej užívateľov so sluchovým postihnutím nesmierny prínos v oblasti 
zvyšovania kvality ich života a procesu ich integrácie a inklúzie. Týmto článkom 
sme chceli poukázať na existenciu možno zbytočnej dichotómie poskytovania 
úkonu tlmočenia v zmysle dvoch legislatívnych opatrení zákona č. 447/2008 Z. 
z. a zákona č. 448/2008 Z. z., na základe čoho si kladieme otázky, či je vôbec 
potrebné riešiť úkon tlmočenia na troch miestach v rámci spomínaných dvoch 
zákonov zo sociálnej oblasti. Našim zámerom bolo skôr upozorniť na určitú 
všeobecne spoločenskú dezinterpretáciu a ambivalenciu legislatívnych zámerov 
v súvislosti s úkonom tlmočenia a so špecifikami osobnej asistencie pre osoby 
so sluchovým postihnutím. Bolo by dobré zamyslieť sa, do akej miery súčasná 
forma a obsah osobnej asistencie v oblasti dorozumievania sa osôb so sluchovým 
postihnutím v sebe zahŕňa základné filozofické princípy osobnej asistencie. 
Našimi analytickými zisteniami sme dospeli k záverom, že v legislatívnej úprave 
osobnej asistencie ide o mnohé odchýlky, nezrovnalosti v princípoch osobnej 
asistencie pre osoby so sluchovým postihnutím so základnými všeobecne danými 
filozofickými prístupmi osobnej asistencie ako takej. Zdá sa nám diskutabilné, 
že osobní asistenti pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorí poskytujú úkon 
tlmočenia, musia spĺňať iné požiadavky (odborné, kvalifikačné) oproti osobným 
asistentom, ktorí poskytujú iné („neodborné“) činnosti. Súčasne chceme 

poukázať na fakt, že odborne zdatní osobní asistenti so získaným vzdelaním 
pre vykonávanie odbornej činnosti na úkon tlmočenia majú rovnaké finančné 
ohodnotenie ako osobní asistenti – laici, neodborníci, čím však nechceme 
potierať potrebnosť a dôležitosť osobných asistentov pre osoby s iným druhom 
zdravotného postihnutia na iné činnosti. Súčasne nám vzniká otázka, či 
súčasní „certifikovaní“ osobní asistenti a poskytovatelia tlmočníckej služby sú 
profesionálne vôbec dostatočne pripravení na úkon tlmočenia v nadväznosti na 
získané vzdelanie a či ich počet je v súvislosti s dopytom po danej službe určenej 
na úkon tlmočenia postačujúci a vo všetkých krajoch dostupný. Sme si vedomí, 
že zakotvenie inštitútu osobnej asistencie v slovenskej legislatíve v roku 1998 
bolo veľkým úspechom a prelomovým medzníkom. Inštitút osobnej asistencie 
na úkon tlmočenia v tom období priniesol veľa pozitívnych zmien nie len pre 
osoby so sluchovým postihnutím ale aj pre samotných tlmočníkov. Po prvýkrát 
sa totiž úkon tlmočenia objavil v legislatíve a tlmočníci, ktorí doposiaľ tlmočili 
zväčša bez finančného ohodnotenia, charitatívne, zdarma, dobrovoľne, získali 
prvý svoj spoločenský status a svoje prvé finančné ohodnotenie. Práve v tomto 
roku veľa „dobrovoľných osobných asistentov“ našlo svoju podporu a ukotvenie 
v legislatíve. Osobná asistencia na úkon sprostredkovania komunikácie sa do 
legislatívy dostala až v roku 2011 novelou zákona č. 447/2008 Z. z., ako v našom 
článku uvádzame, kedy už silnel tlak zo strany samotných osôb so sluchovým 
postihnutím a odborníkov v danej oblasti, že nie je potreba, aby osobný 
asistent disponoval osvedčením alebo certifikátom (ako tomu bolo od roku 
2010 u osobných asistentov na úkon tlmočenia potrebné), nakoľko dôvodmi 
boli najmä tvrdenia a výsledky prieskumov verejnej mienky medzi osobami 
so sluchovým postihnutím, že osobný asistent u väčšiny osôb so sluchovým 
postihnutím, ktorí poberajú osobnú asistenciu netlmočí, ale len sprostredkúva 
komunikáciu pri jednoduchých životných situáciách. A tak tvorcovia zákona 
č. 447/2008 Z. z. a iniciátori, ktorí boli za zrušenie novozavedenej podmienky pre 
osobných asistentov na úkon tlmočenia, našli kompromis a do Prílohy č. 4 zákona 
č. 447/2008 Z. z. vložili novú činnosť pre oblasť dorozumievania, ktorou bolo 
sprostredkovanie komunikácie pre osoby so sluchovým postihnutím, pri ktorej 
osobný asistent pre tento úkon osvedčenie alebo certifikát už nepotreboval. Išlo 
o vzájomný kompromis, ktorý bol rešpektovaný oboma stranami. V praxi sa však 
spustil proces preposudzovania osôb so sluchovým postihnutím prijímateľov, 
ktorí mali priznanú osobnú asistenciu na úkon tlmočenia, ktorým mohli zmeniť 
úkon tlmočenia na úkon sprostredkovania komunikácie. A tak sa mnohí osobní 

asistenti vyhli absolvovaniu zákonom požadovanej skúšky s cieľom získania 
osvedčenia pre vykonávanie úkonu tlmočenia. V súčasnosti tak existuje pre 
osoby so sluchovým postihnutím v rámci osobnej asistencie možnosť voľby medzi 
úkonom tlmočenia, kde pre osobného asistenta pre tento úkon osvedčenie alebo 
certifikát je nevyhnutnosťou, alebo úkonom sprostredkovania komunikácie, kde 
osobný asistent pre tento úkon osvedčenie alebo certifikát nepotrebuje.

Ďalším pozitívnym prelomovým obdobím a krokom vpred v oblasti 
legislatívneho ukotvenia a profesionalizácie tlmočenia pre osoby so sluchovým 
postihnutím bol rok 2008, kedy sa po prvýkrát do legislatívy Slovenskej 
republiky dostala nová sociálna služba – tlmočnícka služba, ktorú bolo možné 
poskytovať už od roku 2009 a súčasne sa definovali kvalifikačné požiadavky na 
osobných asistentov na úkon tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím. 
To však spôsobilo vznik a koexistenciu dvoch sociálnych služieb určených na 
úkon tlmočenia pre osoby so sluchovým postihnutím. Zákonom č. 447/2008 
Z. z. bola tendencia zaviesť pre osobného asistenta vykonávajúceho úkon 
tlmočenia povinnosť preukázať príslušnému úradu znalosť komunikovať 
s osobou so sluchovým postihnutím osobitným potvrdením, osvedčením 
alebo certifikátom. To však v praxi vyvolalo veľkú vlnu nespokojnosti zo strany 
užívateľov osobnej asistencie so sluchovým postihnutím, nakoľko podľa 
vtedajších názorov a tvrdení osôb so sluchovým postihnutím osobný asistent 
pre túto cieľovú skupinu nevykonáva úkon profesionálneho tlmočenia (na to 
má slúžiť tlmočnícka služba), ale len sprostredkovanie komunikáciu. Súčasne sa 
úkon tlmočenia prostredníctvom spomínaných zákonov dostal pod tri inštitúty 
– osobná asistencia, tlmočnícka služba a opatrovateľská služba. Vo všetkých 
troch spomínaných inštitútoch sa jednalo a jedná o ten istý úkon tlmočenia 
(podľa legislatívcov ide o rovnakú úroveň tlmočenia), ale pri týchto inštitútoch 
sú buď určené kvalifikačné podmienky (osobná asistencia, tlmočnícka služba) 
respektíve nie sú určené vôbec kvalifikačné podmienky v súvislosti s tlmočením 
(opatrovateľská služba). Taktiež ten istý úkon tlmočenia je diferentne finančne 
ohodnotený – v zmysle variabilnosti inštitútov, pod ktoré spadá a ktorý zákon 
ich rieši. Súčasne osoba so sluchovým postihnutím nemá možnosť kombinovať 
a poberať tieto inštitúty súčasne (zákon to explicitne zakazuje). Musí voliť len 
jednu možnosť, keďže vo všetkých troch ide o rovnaký úkon tlmočenia. V praxi 
však získavanie odbornej spôsobilosti na výkon osobnej asistencie na úkon 
tlmočenia a tlmočníckej služby je kategoricky odlíšený v zmysle teoretických 
zistení z inštitúcie, ktorá má akreditáciu na vzdelávanie tlmočníkov vydanú podľa 
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osobitných predpisov. Požiadavky na osobného asistenta na úkon tlmočenia 
sú oveľa nižšie ako na poskytovateľa tlmočníckej služby. Prax však ukázala, že 
osobný asistent pre osoby so sluchovým postihnutím nie je a ani nemusí spĺňať 
odbornú spôsobilosť úrovne profesionálneho tlmočníka. Je postačujúce, keď 
bude robiť len sprostredkovateľa komunikácie pri bežných a jednoduchých 
komunikačných situáciách, čo však nie je a ani nebude na úrovni profesionálneho 
tlmočenia. V tom prípade nie je potrebné, aby osobný asistent pre osoby so 
sluchovým postihnutím musel disponovať s osvedčením respektíve jeho 
mutáciou, ktorá sa týka úkonov tlmočenia. Tak osoba so sluchovým postihnutím 
dostáva právo na výber osobného asistenta, ktorý mu vyhovuje po všetkých 
stránkach bez ohľadu na jeho komunikačné kompetencie a zostáva na úrovni 
sprostredkovateľa komunikácie. Súčasne by osoba so sluchovým postihnutím 
mohla využívať osobnú asistenciu pre každodenný život (pri bežných úkonoch) 
a v prípade potreby aj tlmočnícku službu (pre profesionálne tlmočenie 
zložitejších komunikačných situácií). Pokiaľ by sme však mali vnímať osobného 
asistenta ako tlmočníka, v takom prípade v zmysle odbornej spôsobilosti by 
takýto osobný asistent osvedčenie rozhodne mal mať a na základe toho by mal 
byť aj vyššie finančne ohodnotený v porovnaní s osobnými asistentmi na iné 
úkony, ktorí žiadnu odbornú spôsobilosť nepotrebujú. Preto pokiaľ budeme 
považovať osobného asistenta pre osoby so sluchovým postihnutím len za 
sprostredkovateľa komunikácie, tak si myslíme, že nie je osvedčenie alebo 
certifikát potrebný. 

Tlmočnícka služba definovaná v novej legislatívnej forme v zákone č. 448/2008 
Z. z. sa vo svojej podstate začala črtať v rysoch reálnej tlmočníckej služby 
v pravom zmysle slova, ako je tomu vo vyspelých krajinách sveta. Zákon jasne 
definuje, komu je tlmočnícka služba určená a za akých podmienok ju žiadateľ 
so sluchovým postihnutím môže získať a užívať, zákon jasne definuje formy 
tlmočníckej služby a jej poskytovateľov (vrátane požadovaných kvalifikačných 
podmienok a predpokladov, registrácie a podobne), avšak nereflektuje na 
všetky existujúce komunikačné formy, ktoré sa viažu na osoby so sluchovým 
postihnutím. Mnohé aspekty súvisiace s tlmočníckou službou definuje zákon 
vágne, čo v praxi spôsobilo rôznorodé vysvetľovania paragrafových znení 
upravujúcich tlmočnícku službu. Zákon vo svojom obsahu jasne nedefinuje právo 
osoby so sluchovým postihnutím na výber komunikačnej formy, ktorou sa bude 
tlmočenie realizovať. Súčasne je vágne nastavenie finančného ohodnotenia 
za jednu hodinu poskytovania tlmočníckej služby, kedy za súčasne platnej 

legislatívnej úpravy každý vyšší územný celok definuje vlastné ekonomicky 
oprávnené náklady spojené s poskytovaním tlmočníckej služby, čím na 
Slovensku v jednotlivých krajoch vzniká cenová diferenciácia hodinovej sadzby 
za poskytovanie tlmočníckej služby i napriek tomu, že ide o poskytovateľa, ktorý 
všade na Slovensku musí spĺňať rovnaké podmienky určené pre poskytovanie 
tejto sociálnej služby a súčasne i napriek tomu, že ide o terénnu sociálnu službu, 
v rámci ktorej sa nezohľadňujú prevádzkové náklady (ktoré by v závislosti od kraja 
mohli byť diferentné). Takže všetky aspekty poskytovania tlmočníckej služby pre 
výpočet ekonomicky oprávnených nákladov smerujú k faktu, že ide o rovnaké 
podmienky totožné pre každý samosprávny kraj a diferenciácia v sadzbe za 
hodinu poskytovania tlmočníckej služby nie je prípustná. Taktiež problematickou 
oblasťou, ktorá vznikla na základe platnosti zákona č. 448/2008 Z. z., je garancia 
poskytovania tlmočníckej služby vyššími územnými celkami z dôvodu (ne)
dostatočnosti finančných zdrojov na pokrytie potrieb zo strany osôb so sluchovým 
postihnutím na tlmočnícku službu. So vznikom nových kompetencií pre vyššie 
územné celky nebolo doriešené finančné navýšenie podielových daní pre vyššie 
územné celky, ako primárneho zdroja ich financovania. A tak sa v praxi stáva, 
že vyššie územné celky určujú horný limit finančných prostriedkov vyčlenených 
v ich rozpočtoch na poskytovanie tlmočníckej služby. Z uvedeného vyplýva, že 
rozsah poskytovania tlmočníckej služby je limitovaný konečným rozhodnutím 
zastupiteľstiev samosprávnych krajov, čím nie je garantované základne právo 
osôb so sluchovým postihnutím na komunikáciu. 

Z uvedených dôvodov je potrebné navrhnúť relevantnú optimalizáciu 
osobnej asistencie a tlmočníckej služby pre osoby so sluchovým postihnutím 
v podmienkach Slovenskej republiky.
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SITuáCIA TLMOčEnIA 

PRE nEPOčuJÚCICH v OBZRETÍ

ABSTRAKT / Vo svojom príspevku autor zmieňuje špecifiká slovenského 
posunkového jazyka, poukazuje na situácie tlmočníckej služby a služby osobnej 
asistencie na Slovensku. Akcentuje rolu tlmočníka a objasňuje prehľad prístupov 
k tlmočeniu tlmočníkmi posunkového jazyka a ich vykonávania na Slovensku. 
Autor vymenoval priania Nepočujúcich o kvalite tlmočníckej služby v budúcnosti. 

KľÚčOvé SLOvá / slovenský posunkový jazyk, Nepočujúci, tlmočnícka služba, 
služba osobnej asistencie, tlmočník, prístupy k tlmočeniu

Európska charta regionálnych a menšinových jazykov v článku 1 písmeno 
c) definuje pojem jazyky bez územia, ktoré „rozumejú jazyky používané 
štátnymi príslušníkmi štátu, ktoré sú odlišné od jazyka alebo jazykov ostatnej 
časti obyvateľstva štátu, ale ktoré nemožno spájať s konkrétnou geografickou 
oblasťou napriek ich tradičnému používaniu na území štátu.“

Medzi občanmi slovenského štátu sa vyskytujú občania, ktorí používajú 
neteritoriálny, ale tradične používaný jazyk na území Slovenska a to slovenský 
posunkový jazyk. Používa ho menšina Nepočujúcich na Slovensku. Používateľmi 
slovenského posunkového jazyka sú prevažne prelingválne nepočujúci. Okrem 
nich sú používateľmi aj malá skupina postlingválne nepočujúcich, nedoslýchavých, 
osôb s kochleárnym implantátom, počujúcich detí nepočujúcich rodičov 
a počujúcich priateľov. V tomto príspevku sa venujeme výlučne príslušníkom 
menšiny Nepočujúcich, ktorí majú (veľkú) stratu sluchu a to Nepočujúcim. 

Slovenský posunkový jazyk je autonómny, prirodzený jazyk slovenskej 
komunity Nepočujúcich a plnohodnotný komunikačný systém. Je to jazyk 
s vlastnou posunkovou zásobou a vlastnou gramatikou, ktorá nie je závislá 
na gramatike slovenského jazyka. O ňom môžeme teraz obšírnejšie popísať. 
Používatelia slovenského posunkového jazyka vo svojej komunikácii produkujú 
svoj slovník posunkov. Uvedieme aspoň tri kontrastné príklady medzi slovníkom 
slovenského posunkového jazyka a slovenského jazyka: (1) význam slovenského 
posunku DôVOD alebo KVôLI pre slovenský jazyk môže byť napr. pretože, preto, 
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lebo, prečo, aby (pozn. pri slovenskom výraze aby pre význam slovenského 
posunku DôVOD/KVôLI sa vyskytuje v podraďovacích vetách zameraných na 
príčinu a účel); (2) význam slovenského posunku NAPRíKLAD alebo PRíPAD pre 
slovenský jazyk je keby; (3) význam slovenského posunku MIMO pre slovenský 
jazyk je napr. pre (pri slovenskom výraze pre pre význam slovenského posunku, 
ktorý vyjadruje ako prospech napr. ubytovanie pre zamestnancov, parkovisko pre 
invalidov), určené, vyhradené (napr. miesto pre čestných hostí, plocha vyhradená 
na parkovanie) (Vojtechovská – Vojtechovský, 2012). 

V slovenskej gramatike v slovesnej gramatickej kategórii sa čas (minulý, 
prítomný a budúci) vyjadruje prevažne gramaticky, avšak v slovenskom 
posunkovom jazyku výhradne lexikálne pomocou časových výrazov (napr. 
včera, zajtra, pred 2 rokmi, o týždeň). Opätovne pri mnohosti (množných čísel) 
sa v slovenčine vyjadruje gramaticky a pri slovenskom posunkovom jazyku 
lexikálne a to rôznymi spôsobmi napr. pridaním posunku VEľA alebo posunku 
nepriameho pomenovania BOHATÝ, opakovaním totožného artikulujúceho 
posunku, pridaním klasifikátoru, pridaním špecifikátoru tvaru a rozmeru. Príklad 
jednej vety v slovenskom jazyku: Pod stolom sa schovali mačiatka. – a jej preklad 
do slovenského posunkového jazyka: STôL + MAČKA + MALÁ + MALÁ + MALÁ 
+ BOLO + STôL (pasívna ruka) a SCHOVAť POD STOLOM (aktívna dominantná 
ruka) + STôL (pasívna ruka) a klasifikátor zvieraťa ako celého objektu (aktívna 
dominantná ruka, opakovaný pohyb po priestore). Z týchto 2 viet je bádať 
odlišné používanie slov a ich posunkových ekvivalentov a iné postavenie slov/
posunkov vo vete, pričom zdieľajú rovnaký význam.    

Ako sme stručne spomenuli o slovníku a gramatike slovenského posunkového 
jazyka, pre väčšinu nepočujúcich je slovenský jazyk, hoci sú občanmi 
slovenského štátu, cudzím jazykom. Nepočujúci sú heterogénni a s nimi 
súvisiace faktory, do akej miery poznajú slovnú zásobu slovenčiny, do akej miery 
ovládajú gramatiku slovenčiny, do akej miery porozumejú písanému textu a do 
akej miery dokážu napísať text. 

Nepočujúci používatelia slovenského posunkového jazyka musia mať rovnaký 
prístup k verejnému životu, vzdelávaniu a zamestnaní. Plné zapojenie musí byť 
podporované a chránené právnymi predpismi. Jedným zo spôsobov, ako pomôcť 
Nepočujúcim používateľom slovenského posunkového jazyka získať plný prístup, 
sú, podľa nás, tlmočníci slovenského posunkového jazyka. 

Na Slovensku pre Nepočujúcich sa poskytujú služby osobnej asistencie 
a tlmočnícke služby. Rovnomerne v oboch službách osobný asistent a tlmočník 

vykonávajú úkon tlmočenia. Podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách (ďalej 
len 448/2008) Nepočujúci majú možnosť si vybrať tlmočníka alebo osobného 
asistenta. V praxi sa ukazuje tak, že Nepočujúci nie sú aktívnymi klientmi 
tlmočníckych služieb, naopak častejšie si využívajú službu osobnej asistencie, 
hlavne pri bežných situáciách každodenného života.

Avšak tieto zákony 448/2008 a 447/2007 o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len 447/2008) dobre 
nepoukazujú na rozdiely práce a kvalifikácie medzi osobným asistentom 
vykonávajúcim úkon tlmočenia a tlmočníkom. Podľa nás majú, však, zlý dopad 
na verejnosť i samotných nepočujúcich. neberú ohľad na nepočujúcich ako 
na svojbytných príslušníkov menšiny nepočujúcich používajúcich svoj jazyk 
odlišný od majority slovenského štátu a neberú ohľad na uznanie svojbytnosti 
a prirodzenosti národného posunkového jazyka. 

Musíme si uvedomiť a súhlasíme s názorom nepočujúceho europoslanca 
ádáma Kósu (2011), že nepočujúci sú príslušníkmi jazykovej a kultúrnej 
menšiny nepočujúcich a zároveň osobami so zdravotným postihnutím, keďže 
pre svoju stratu sluchu narážajú na rôzne bariéry v spoločnosti. 

Zmienili sme, že Nepočujúci sú príslušníkmi jazykovej a kultúrnej menšiny, 
tak v plnohodnotnom komunikačnom styku s majoritou a v získaní komplexnej 
prístupnosti informácií potrebujú tlmočníkov slovenského posunkového jazyka. 
Prv by sme mohli bližšie špecifikovať pozíciu tlmočníka. Dingová (2010) definuje 
tlmočníka ako osobu, „která vykonává tlumočnickou nebo překladatelskou 
činnost (pozn. autora: úkon prekladateľskej činnosti sa vykonáva len písomne, 
avšak v tejto pozícii tlmočník prekladá z písanej podoby jazyka do posunkového 
jazyka a naopak, jedná sa o prekladateľskú činnosť). Předpokladem pro 
úspěšný výkon povolání tlumočníka je dokonalá znalost příslušných jazyků, 
mezi kterými tlumočí/překládá, včetně znalostí kulturních daných společenství, 
dobrá paměť, kultivovaný zjev a vystupování, trpělivost, přesnost.“ Podľa § 
20 zákona 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch „tlmočník 
vykonáva tlmočnícku činnosť využívaním svojho jazykového vzdelania a ďalšieho 
odborného vzdelania, špecifických schopností, zručností, skúseností, jazykových 
prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok; výsledok tejto činnosti je 
určený najmä na jednorazové vnímanie konkrétnej situácie z hľadiska používania 
rôznych jazykov a umožňuje priamu komunikáciu medzi osobami používajúcimi 
odlišné jazyky.“ V rámci svojej pozície tlmočník je osoba, ktorá sprevádza zmysel 
zdieľania z východiskového (zdrojového) jazyka do cieľového jazyka, tlmočí 

verne a presne obsah zdieľania, význam alebo myšlienkový obsah výpovede 
hovoriaceho z jedného jazyka do druhého jazyka vrátane kultúrnych odlišností. 
Môžeme akcentovať, že tlmočník je mostom komunikácie medzi nepočujúcim 
a počujúcim účastníkom komunikácie a ich dvoma odlišnými jazykmi 
a kultúrami.

Podľa § 20 zákona 447/2008 osobný asistent vykonáva osobnú asistenciu a jej 
účelom je „aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a 
ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích 
aktivít a voľnočasových aktivít.“ V tomto prípade v našom ponímaní osobný 
asistent pre Nepočujúcu osobu je osoba, ktorá pomáha, podporuje Nepočujúcej 
osobe sprostredkúvať informácie, komunikáciu; zdieľať svoje osobné názory 
a postoje; hovoriť, prípadne argumentovať v rôznych situáciách; robí korektúru 
rôznych písomných textov; vykonáva činností za ňu napr. písanie formálnych 
písomností (žiadosť, životopis, reklamáciu, splnomocnenie, dôležitú správu 
pre niekoho...), telefonovanie, zapisovanie poznámok a pod. V tejto súvislosti 
osobný asistent nevykonáva alebo by nemal vykonávať úkon tlmočenia, je to 
práca tlmočníka. Je to aj logickejšie, slovesný výraz tlmočiť sa odvodzuje od 
podstatného mena tlmočník.   

Súhlasíme s odporúčaním kolektívu Šmehilová, Prekopová a Morávek (2012): 
(1) vyňať úkon tlmočenia z činností uvádzaných v Prílohe č. 4 zákona č. 448/2008 
a ponechať úkon sprostredkovania komunikácie pre osoby so sluchovým 
postihnutím a (2) umožniť legislatívnou zmenou možnosť využívať tlmočnícku 
službu a osobnú asistenciu pre osoby so sluchovým postihnutím súčasne, pokiaľ 
sa úkon tlmočenia z činností osobnej asistencie vypustí. 

ďalšou druhou problematikou, ktorou sa venujeme, je oblasť tlmočníckej 
služby na Slovensku. Zdôrazňujeme, že je nutné tlmočnícku službu posilniť 
a skvalitniť. Jedným z dvoch faktorov tlmočníckej služby je adekvátne 
používanie jazyka tlmočníkmi. Väčšina tlmočníkov si (ne)uvedomuje rozdiel 
medzi slovenským posunkovým jazykom ako prirodzeným jazykom slovenskej 
komunity Nepočujúcich a posunkovanou slovenčinou ako umelým jazykom, 
ktorý zviditeľňuje gramatiku i slovnú zásobu slovenského jazyka prostredníctvom 
posunkov. Pri tlmočení väčšina tlmočníkov preferuje posunkovanú slovenčinu, 
i keď Nepočujúci preferuje slovenský posunkový jazyk. Avšak je nám známe, 
že tlmočník osobne ovláda slovenský posunkový jazyk, ale pri tlmočení mení 
do posunkovanej slovenčiny. Pri tejto forme jazyka u Nepočujúcich často 

dochádza k nepochopeniu informácií tlmočených tlmočníkmi, potom sa nevedia 
rozhodnúť, nespýtajú sa, majú dezinformácie. Názor na postavenie tlmočníkov 
a ich tlmočenie mal pred takmer 30 rokmi Nepočujúci Birka (1985, s. 127), 
ktorý môžeme povedať, že platí dodnes. V časopise Gong zmieňoval o tom, že 
„ďalším problémom sú tlmočníci. Kritika sa akosi nesnaží dať si ich do parády. 
Ani nemôže, pretože kritizovať tlmočníkov môžu iba nepočujúci. Ale keďže písané 
slovo neovládajú, tak nekritizujú. Nám sa potom zdá, že je všetko v poriadku. 
Opak je pravda. Je to závažný problém a nikto ho nesmie podceňovať. Od toho 
problému vo veľmi veľkej miere závisí integrovanosť nepočujúcich. [...] Stačí, aby 
tlmočník ovládal posunkovú reč, aby tlmočil hovorenú reč? Nie, nestačí! Tlmočník 
pri tlmočení musí posunkovať tak ako typická nepočujúca osoba. Nesmie sa 
hanbiť použiť aj typické pre nepočujúcich grimasy a mimiku. Musí do posunkov 
vložiť srdce nepočujúceho. Musí sa pretvoriť na nepočujúceho – inak nie je dobrý 
tlmočník.“ 

Problém je v tom, že drvivá väčšina tlmočníkov nemá ani základné informácie  
o lingvistike posunkového jazyka – to je z pohľadu tlmočenia iných jazykov 
celkom neprípustné. Tlmočníci od nitrianskeho občianskeho združenia Effeta – 
stredisko sv. Fr. Saleského z ich vlastnej iniciatívy organizovali školenie a povolali 
lingvisticky vzdelaného Nepočujúceho, tým pádom získali dostatočné informácie 
o lingvistike posunkového jazyka a tlmočení. Môžeme spomenúť, že občianske 
združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich usporadúva kurz s názvom 
Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka. Tohto kurzu 
sa zúčastnilo 27 Nepočujúcich záujemcov, z nich tvorili 8 Nepočujúcich záujemcov 
nepočujúcich rodičov a 2 Nepočujúci záujemcovia počujúcich rodičov, avšak majú 
Nepočujúceho súrodenca. Je to chvályhodné, že práve títo Nepočujúci, ktorí 
každodenne používajú slovenský posunkový jazyk a z teórie posunkového jazyka 
prakticky nič nepoznali a odvážili sa na ňom prihlásiť. Boli by sme veľmi radi, keby 
sa tohto kurzu či podobného kurzu, školenia mohli zúčastniť aj ostatní tlmočníci, 
potom by sa ich sebauvedomenie o posunkovom jazyku i kvalita tlmočenia 
zvýšila. Takisto je potrebné vycvičiť u väčšiny tlmočníkov adekvátny preklad zo 
slovenského posunkového jazyka do slovenčiny, u ktorých sa prejavuje ako ďalší 
problém.

Druhým z dvoch faktorov tlmočníckej služby je adekvátny prístup 
k tlmočeniu. Existuje niekoľko prístupov k výkonu tlmočníckej profesie. Môžeme 
vychádzať podľa autorov Humphrey a Alcorn (2001, citované podľa Šebkovej, 
2010), ktorí rozlišujú štyri hlavné prístupy, každý z nich má svoje špecifiká a 
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bol v priebehu histórie tlmočenia po nejakú dobu preferovaný: (1) Tlmočník je 
ten, kto pomáha - prístup je založený na predpoklade, že Nepočujúci sú ľudia 
hendikepovaní, majú obmedzené schopnosti a nezvládnu si sami obstarať svoje 
vlastné záležitosti. Potrebujú teda tlmočníka nielen k tomu, aby im tlmočil, ale 
tiež preto, aby im pomáhal (napr. vyplniť zloženku, napísať list), poradil (napr. pre 
aké riešenie sa majú rozhodnúť), alebo za nich niektoré záležitosti dokonca sám 
vybavoval. Prístup vedie k nerovnomernému rozloženiu síl medzi tlmočníkom 
a jeho nepočujúcim klientom - tlmočník je vždy ten schopnejší, vždy vie viac a 
vždy pozná odpovede na všetky otázky, zatiaľ čo nepočujúci človek je ten, kto 
to iste nedokáže, nevie a kto potrebuje pomôcť a poradiť; (2) Tlmočník je stroj - 
podstatou tohto prístupu je, že tlmočník je iba strojom, ktorý nemá žiadny vplyv 
na prebiehajúcu komunikáciu alebo jej dynamiku. Analógia k tomuto prístupu 
je predstava tlmočníka ako telefónneho drôtu, ktorý len prenáša informáciu 
medzi dvoma účastníkmi. Tlmočník hľadá skôr na kvantitu/objem prenášaných 
informácií než na ich obsah; (3) Tlmočník je ten, kto uľahčuje komunikáciu - 
tento prístup sa zameriava na prehnaný dôraz na konkrétne okolnosti tlmočenej 
situácie, t.j. vhodné rozmiestnenie jednotlivých účastníkov tlmočenej situácie, 
osvetlenie, pozadia, oblečenie tlmočníka a jeho celkový vzhľad. Nič, čo do 
komunikácie nepatrí, by ju nemalo rušiť (vrátane okolitého hluku, príliš výrazného 
oblečenia tlmočníka, jeho nápadných ozdôb, nápadného make-up či fúzov 
zakrývajúcich ústa), naopak, všetko by malo prispieť k tomu, aby komunikácia 
bola čo najpríjemnejšia a bez akýchkoľvek bariér. Tlmočník už si je vedomý 
komunikačnej dynamiky tlmočenej situácie a pracuje s ňou; (4) Tlmočník je 
ten, kto reprezentuje bilingválno-bikultúrny prístup - tento prístup sa vyvinul 
v súvislosti s poznatkom, že posunkový jazyk je prirodzený a plnohodnotný jazyk 
komunity Nepočujúcich a tiež dôležitou súčasťou kultúry Nepočujúcich. Jedná 
sa o prístup z historického hľadiska najnovší a v súčasnosti vo vyspelých štátoch 
najviac preferovaný. Predstavuje akýsi kompromis či zlatú strednú cestu medzi 
dvoma extrémami, z ktorých jeden predstavuje tlmočníka ako toho, kto pomáha, 
a druhý tlmočníka ako stroj. Tlmočník si uvedomuje komunikačnú dynamiku 
tlmočenej situácie, citlivo na ňu reaguje a volí najvhodnejšie umiestnenie seba 
samého vzhľadom k tlmočenej situácie. Okrem toho si je vedomý toho, že sa 
pohybuje nielen medzi dvoma odlišnými jazykmi, ale aj medzi dvoma odlišnými 
kultúrami, z ktorých každá má svoje vlastné pravidlá, normy sociálnej interakcie 
a pod. Pri vlastnom preklade tlmočí len obsah oznámenia, ale sprostredkúva ho 
navyše medzi dvoma kultúrami, pričom musí poznať ich normy a dodržiavať ich a 

zachovávať komunikačný cieľ hovorcu a adekvátny vplyv oznámenia na adresáta. 
V rámci tohto prístupu tlmočník nezastiera skutočnosť, že je ľudská bytosť (nie 
teda len stroj) a uvedomuje si tiež, v čom spočíva jeho úloha tlmočníka.

Vzhľadom k štyrom prístupu k tlmočeniu sa môžeme domnievať, že na 
Slovensku prevládajú prvé dva (tri) prístupy k tlmočeniu. Môžeme opätovne 
poukázať na názor Nepočujúceho Birku (1985, s. 127), ktorý spomenul vo svojom 
totožnom článku takto: „Väčšina tlmočníkov sa snaží posunkovať „na úrovni“. 
To znamená formálne, neživo, mechanicky, nudne, bez šťavy. Je potrebné si 
uvedomiť, že posunková reč je špecifická. Je určená pre nepočujúcich, ktorým 
zatiaľ bežné slová robia problémy. Z tohto dôvodu musí byť pri tlmočení hlavná 
postava tlmočník a nie hovoriaci, ako je to pri cudzích rečiach. [...] Tlmočník taktiež 
musí vedieť, kedy nepočujúcim treba tlmočiť ináč, ako prednáša hovoriaci.“ 

Natíska sa nám otázka, aký prístup tlmočenia by mal byť poskytnutý na 
Slovensku? Musíme si skôr uvedomiť, že staršia generácia Nepočujúcich klientov 
nemala/nemá žiadnu predstavu, nemala/nemá požiadavky o tlmočníckej službe, 
chcela/chce sa len dohovoriť s niektorou počujúcou osobou prostredníctvom 
tlmočníka alebo inej osoby sprostredkujúcej informácie. Na tlmočníkov nemala/
nemá veľké nároky, ani na výkon, dôležité je, aby sa dohovorili/dohovoria. Pre 
staršiu generáciu je tlmočník príjemným pomocníkom, pomáha vysvetliť všetko, 
čomu Nepočujúci nerozumie. Ale necelá mladšia generácia Nepočujúcich 
klientov má predstavu i jasné požiadavky o tlmočníckej službe, niektorí z nich sa 
dokonca zúčastnili na rôznych akciách Nepočujúcich vyspelých štátov a videli na 
vlastné oči, ako vyzerá postavenie tlmočníkov vo svete a ich tlmočnícka práca. 
Mladšia generácia má veľké jazykové nároky, tlmočník musí veľmi dobre ovládať 
posunkový jazyk ako prirodzený jazyk komunity Nepočujúcich, tiež má veľké 
nároky na presnosť tlmočenia – tlmočník nesmie vynechávať ani pozmeňovať 
informácie. Faktom zostáva tak, že na Slovensku je viac tlmočníkov staršej 
generácie, ktorá si zvykla na takýto spôsob tlmočenia podľa prvých dvoch hore 
uvedených prístupov. Mladšia generácia tlmočníkov, ktorá je tak málo, žiaľ, 
kráča po šľapajach tlmočníkov staršej generácie. Mladšia generácia tlmočníkov 
nemá ani predstavu a, skôr povedané, nechápe požiadavky mladšej generácie 
Nepočujúcich klientov, ktorá si želá týchto tlmočníkov, ktorí reprezentujú 
bilingválno-bikultúrny prístup k tlmočeniu. 

na záver je potrebné akcentovať, že k vyriešeniu celkovej situácie tlmočníckej 
služby a služby osobnej asistencie by sa mala podieľať nie jedna, či zopár 
občianskych združení nepočujúcich a osôb s poruchou sluchu na Slovensku, 

ale viaceré občianske združenia nepočujúcich, osôb  s  poruchou sluchu a pre 
osoby s poruchou sluchu, ktoré by sa mali intenzívne stretávať a komunikovať 
najmenej raz mesačne pri okrúhlom stole a navzájom si vyriešiť problémy, ktoré 
sa týkajú Nepočujúcich a osôb s poruchou sluchu. Občianske združenia ako 
jednota by si mohla nájsť spoločnú reč, dohodnúť sa na rozdeľovaní konkrétnych 
úloh a podieľať sa na: (1) tvorbe etického kódexu (etický kódex určuje základné 
povinnosti a práva ich tlmočníkov svojej profesie a tento na Slovensku neexistuje), 
(2) vzdelávaní tlmočníkov a (3) predávaní informácií o pravidlách tlmočenia 
Nepočujúcim, osobám s poruchou sluchu, orgánom verejnej správy a počujúcej 
verejnosti. 

Zároveň spoločnými silami je čas splniť priania nepočujúcich, osôb s poruchou 
sluchu i tlmočníkov o kvalite tlmočníckej služby. Sú to: (1) väčšie množstvo 
a väčší výber kvalitných tlmočníkov, (2) dostatočné jazykové kompetencie 
tlmočníkov hlavne slovenského posunkového jazyka ako prirodzeného jazyka 
slovenskej komunity Nepočujúcich (pri recepcii a produkcii jazyka), (3) zvýšená 
znalosť tlmočníkov v rôznych oblastiach, ktoré majú tlmočiť (napr. prírodovedné, 
spoločenskovedné, ekonomické, humanitné, filozofické), (4) dobré finančné 
hodnotenie tlmočníkom (za svoju činnosť tlmočníci by mali dostať primeranú 
odmenu, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času), (5) vybudovať 
celoštátnu tlmočnícku službu (systém pre výber a objednanie tlmočníkov), (6) 
dostatočné vzdelávanie tlmočníkov (z oblasti lingvistiky posunkového jazyka a 
tlmočenia), (7) schopnosť tlmočníkov dodržať etický kódex a (8) vytvorenie 
expertnej komisie pre riešenie otázok tlmočenia.

Ak sa tlmočnícka služba dostane na požadovanú úroveň, Nepočujúci sa stanú 
plnohodnotnými a právoplatnými občanmi našej spoločnosti. 
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Radka Faltínová / Kateřina Pešková / CZ
Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka

SOučASnOST TLuMOčEnÍ PRO nESLYšÍCÍ A JEHO 

LEGISLATIvnÍ uKOTvEnÍ v čESKé REPuBLICE

ABSTRAKT / Článek pojednává o současné situaci v poskytování tlumočnických 
služeb pro neslyšící v České republice a o jejich legislativním ukotvení v rámci 
českého legislativního systému. V textu jsou postupně probrány jednotlivé 
oblasti legislativy, které dohromady tvoří základní rámec pro poskytování 
tlumočnických služeb v ČR. Nejprve je věnována pozornost zákonům obecného 
charakteru, z nichž nejdůležitější je Zákon o znakové řeči č. 155/1998 Sb. Dále 
jsou popsány tyto čtyři oblasti, v nichž působí tlumočníci pro neslyšící: tlumočení 
ve vzdělávání, komunitní tlumočení, tlumočení u soudu a tlumočení v médiích. 
Ke všem těmto oblastem se vztahují konkrétní zákony, jimž se text podrobně 
věnuje. V závěru je pak problematika shrnuta zodpovězení úvodních otázek.

KLÍčOvé SLOvA / klient, komunitní tlumočení, legislativní ukotvení 
tlumočnických služeb, nepedagogický pracovník, neslyšící, pedagogický 
pracovník, poskytovatel sociálních služeb, pracovník v sociálních službách, 
sociální pracovník, standardy, tlumočení, tlumočení u soudu/soudní tlumočení, 
tlumočení v médiích, tlumočení ve vzdělávání, tlumočnické služby pro neslyšící, 
tlumočník pro neslyšící, tlumočník znakového jazyka, vzdělávání tlumočníků.

 
Od dob, kdy se tlumočníci znakového jazyka rekrutovali povětšinou jen 

z příslušníků rodin s neslyšícími členy, se v České republice mnohé změnilo. Je 
snad již možné prohlásit, že se v posledních deseti letech v české společnosti 
více méně ustálil názor, že tlumočení pro neslyšící je službou potřebnou a právo 
neslyšících na tlumočníka nezpochybnitelné. K tomu došlo zejména díky aktivitám 
organizací neslyšících, tlumočníků i jiných. V našem příspěvku si klademe otázku, 
zda jsou tlumočnické služby takto vnímány i z pohledu české legislativy a zda je 
v tomto kontextu situace v tlumočnických službách uspokojivá. 

V následujícím textu se budeme postupně věnovat jednotlivým oblastem 
legislativy, které dohromady tvoří základní rámec pro poskytování tlumočnické 
služby. 

Nejprve bychom se měli zastavit u českých zákonů obecného charakteru, 

které se týkají práv handicapovaných osob, tedy i osob neslyšících. Lidská práva 
včetně práv osob se zdravotním postižením a jazykových menšin určuje již 
Listina základních práv a svobod. Ovšem prvním významným zákonem z hlediska 
uživatelů znakového jazyka byl i přes terminologické ústupky Zákon o znakové 
řeči č. 155/1998 Sb. Ten uznává znakový jazyk – zahrnutý pod soborný pojem 
„znaková řeč“ – jako jazyk přirozený a jako plnohodnotný komunikační prostředek 
menšiny Neslyšících. Poprvé byl tento zákon vydán v roce 1998 díky součinnosti 
několika organizací neslyšících, pracovníků vysokých škol i jednotlivců. Měla po 
něm následovat prováděcí vyhláška, která by ošetřovala praktické záležitosti, 
např. objednávání a proplácení tlumočnických služeb. Vyhláška bohužel ani 
po patnácti letech není k dispozici – ani po novelizaci tohoto zákona, která 
proběhla v roce 2008. Nicméně novelizace přinesla kýženou úpravu názvu. Nový 
název tohoto důležitého zákona zní: Zákon č. 384/2008 Sb., o komunikačních 
systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Název zákona i jeho obsah po této 
novelizaci lépe reflektuje komunikační potřeby jednotlivých skupin sluchově 
postižených. 

Než společně nahlédneme do dílčích oblastí legislativy, které upravují 
jednotlivé typy tumočení, položíme si několik otázek.

Je v české republice problematika tlumočení dostatečně ošetřena vhodnou 
legislativou?

Kolik je v čR potenciálních neslyšících klientů? Kolik je v čR tlumočníků a 
jakou mají tito tlumočníci kvalifikaci?

Je pozice tlumočníka jasně definována? Tj. jsou stanoveny standardy 
vzdělávání, kvalifikace, pravidla pro výkon profese, kodexy apod.? 

Mají tlumočníci dostatek možností získat kvalitní vzdělání? 
Jsou tlumočnické služby dostupné? Tj. je v čR dostatečný počet kvalitních 

tlumočníků? Probíhá osvěta směrem ke klientům - kde si tlumočníka objednat 
apod.?

Kdo hradí tlumočníka a jaké jsou sazby. Jak finanční podmínky ovlivňují 
efektivitu a dostatek tlumočnických služeb?

Jsou klienti spokojeni s tlumočením? Tj. např. dostupnost, kvalita atd.
V závěru tohoto příspěvku se k otázkám vrátíme a pokusíme se na ně 

odpovědět. 
U tlumočení do znakového jazyka si můžeme vymezit čtyři základní oblasti, 

v nichž tlumočení probíhá nejčastěji. Bude nás nyní zajímat, jak je legislativa 
aplikována, zda je v příslušném legislativním dokumentu ošetřeno finanční 

zajištění tlumočnické služby v dané oblasti, jaké nároky klade legislativa na 
tlumočníka, zda a jaká nastavuje pravidla pro výkon tlumočnické služby. Postupně 
si ted projdeme legislativní opatření týkající se tlumočení ve vzdělávání, 
komunitního tlumočení, tlumočení u soudu, tlumočení v médiích. 

TLuMOčEnÍ vE vZDěLávánÍ
Vzdělávání na prvním a druhém stupni základních škol i na středních 

školách upravuje v České republice Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon). 
Přestože zejména na středních školách pro sluchově postižené jsou tlumočníci 
zaměstnáváni stále častěji, pokud budeme ve školském zákoně hledat pozici 
tlumočníka, žádnou specifikaci této pracovní pozice nenajdeme. Na školách 
je tlumočník často veden jako nepedagogický pracovník, nejčastěji asistent 
pedagoga či osobní asistent. Finanční řešení je pak dáno pravidly dané školy. 
Totéž se týká i nutného vzdělání tlumočníka a pravidel (standardy, kodex), 
kterými se tlumočníci ve škole řídí, vše záleží na interních pravidlech školy. 
S touto diverzitou se pojí různé problémy. Profese tlumočníka není jasně 
vymezená. Tlumočnické profesi chybí standardy napříč školami. Mnoho škol má 
nesnáze najít finance na tlumočníka. 

Na vysoké školy se vztahuje Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
Zákonem je stanoveno, že univerzity mají právo získat peníze na své studenty 
s handicapem, metodický pokyn k tomuto zákonu se vztahuje i na tlumočnické 
služby. Problémem je, že nikdo o tomto ustanovení moc neví, ani neslyšící sami. 
Využívání tlumočnických služeb pro studenty závisí na pracovnících v centrech 
pro handicapované studenty při jednotlivých vysokých školách. Ovšem ne každá 
vysoká škola má takové centrum, a pokud ano, ne vždy mají jeho pracovníci plné 
informace. 

KOMunITnÍ TLuMOčEnÍ
Komunitní tlumočení v České republice spadá pod Zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách. V tomto zákoně je tlumočení vnímáno jako sociální služba a 
tlumočník řazen do kategorie pracovník v sociálních službách, případně sociální 
pracovník (profese zákonem definované zvlášť). Tlumočnická služba jako 
služba sociální je financováno Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a 
jednotlivými kraji. Tyto finanční prostředky získají tzv. poskytovatelé sociálních 
služeb (jednotlivci či organizace). Poskytovatelé musí splnit podmínky MPSV, ale 

ty jsou obecné pro všechny poskytovatele sociálních služeb, nikoli specifické pro 
tlumočníky. To znamená, že tlumočníci ani v této oblasti nemají žádné standardy 
dané zákonem. Každý poskytovatel má svá vlastní pravidla. Tlumočníci jsou 
registrováni u jednotlivých poskytovatelů, jejichž seznam lze nalézt na webu 
MPSV. Ovšem jeden tlumočník může být registrován u více poskytovatelů. Tedy 
stále nevíme, kolik tlumočníků je v ČR. Přestože zákon stanoví, že na sociální 
služby včetně tlumočnických má klient nárok v neomezeném množství a 
zadarmo, stále není dost finančních prostředků na pokrytí všech potřeb klientů. 
Dotace jednotlivých poskytovatelů nejsou stabilní a dochází k výpadkům ve 
financování, na což doplácejí klienti, případně obětaví tlumočníci, kteří vykrývají 
potřeby klientů i bez nároku na honorář.  Sporný je i výklad bodu zákona, který 
stanovuje, že neslyšící klienti mají právo na tlumočení bez omezení a zcela 
zdarma. Zákon totiž v podstatě zakazuje tlumočníkům brát si mzdu za tlumočení 
v sociálních službách přímo od klientů, ovšem již neradí, co dělat v případě 
zmíněného výpadku financování.

SOuDnÍ TLuMOčEnÍ 
Pozici soudních tlumočníků včetně tlumočníků znakového jazyka upravuje 

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Zákon obsahuje i pravidla 
pro stanovení žadatele soudním tlumočníkem. Pravidla jsou ovšem vágní, 
jejich uchopení a konkretizace závisí na krajském soudu, ke kterému žadatel o 
ustanovení soudním tlumočníkem přísluší svým bydlištěm. V současné chvíli 
zákon požaduje vysokoškolské vzdělání a u tlumočníků, kteří toto vzdělání 
nemají, pak doporučení profesionální organizace. Díky aktivitám České komory 
tlumočníků znakového jazyka v minulých letech se nyní soudci často obrací 
při jmenování nových tlumočníků i na tuto organizaci a žádají doporučení. 
Situace se mění a požadavky na nové tlumočníky jsou přísnější než v minulosti, 
avšak stále nejsou standardizovány. Kvalifikace soudních tlumočníků je stále 
nejednotná a kontrola jejich výkonu je nulová. Neexistuje specifické vzdělávání 
pro tlumočníky znakového jazyka specializující se na tuto oblast. Nejen kvůli 
tomu je jich stále nedostatek. Podle zákona klientovi pro dané soudní řízení 
tlumočníka stanoví soud. Klient se může odvolat, ale ne vždy mu musí být 
vyhověno. Zákon byl novelizován v roce 2011, ale úpravy nepřinesly výrazné 
posílení pozice tlumočníků znakového jazyka a standardizaci výkonu profese 
soudního tlumočníka. 
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TLuMOčEnÍ v MéDIÍCH
Poslední oblastí tlumočení pro neslyšící, k níž se vztahuje legislativní 

dokument, je tlumočení v médiích. Jde o Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. 
Podle tohoto zákona musí mít veřejnoprávní médium – Česká televize - 2% 
vysílání v českém znakovém jazyce. Toto ustanovení je naplňováno pravidelným 
Televizním klubem neslyšících, Zprávami ve znakovém jazyce a tlumočením 
vybraných pořadů do českého znakového jazyka. Ovšem ani v této oblasti 
neexistují standardní požadavky na tlumočníky, jen jednotlivé konkurzy, u nichž 
jsou sami neslyšící zastoupeni jen v některých případech. 

Shrnutí
Přestože v České republice existují výše uvedené zákony, tlumočnická profese 

se stále potýká s mnoha problémy. Od legislativy, která vymezuje oblast 
tlumočení do znakového jazyka, se vraťme k otázkám, které jsme si položili 
v úvodu této stati. 

Je v české republice problematika tlumočení dostatečně ošetřena vhodnou 
legislativou?

Prvním zásadním problémem je, že v některých zákonech je tlumočnická 
profese vymezena nedostatečně, případně tam tlumočník není zmíněn vůbec a 
tlumočnická služba je zahrnuta pod jiný druh služby (např. sociální). Řešením by 
bylo vytvoření prováděcí vyhlášky k Zákonu č. 384/2008 Sb., o komunikačních 
systémech neslyšících a hluchoslepých osob a výrazné úpravy zákonů vztahující 
se k dílčím oblastem, v nichž tlumočníci působí. Nejprve by ovšem musela být 
jasně definována profese tlumočníka. V současnosti se o takovou definici pokouší 
Česká komora tlumočníků znakového jazyka ve spolupráci s Asociací organizací 
neslyšících a jejich přátel. Cílem je zahrnutí této nové definice do připravované 
novely Zákona o sociálních službách.

Kolik je v čR potenciálních neslyšících klientů? Kolik je v čR tlumočníků a 
jakou mají tito tlumočníci kvalifikaci?

Dalším palčivým problémem je nedostatek jasných čísel. Nevíme, kolik je 
v České republice neslyšících klientů, ani kolik je tlumočníků. V návaznosti na tuto 
nejasnost je zde citelný nedostatek tlumočníků, zejména nedostatek vzdělaných 
tlumočníků. V důsledku toho je pak složité jednat se státními autoritami (kvůli 
financím, standardům, registru tlumočníků), když nemůžeme argumentovat 
jasnými čísly. Těžko lze v takové situaci řešit i například nastavení standardů 
(vzdělávání, kvalita, počet tlumočníků atd.). 

Je pozice tlumočníka jasně definována? Tj. jsou stanoveny standardy 

vzdělávání, kvalifikace, pravidla pro výkon profese, kodexy apod.? 
Standardy pro výkon tlumočnické profese, jdoucí napříč jednotlivými zákony a 

regiony, dnes v podstatě neexistují. 
Tyto problémy by se daly řešit vytvořením nezávislého registru tlumočníků, 

který by v optimálním případě spravoval stát. Registr by mohl v současné 
chvíli pouze mapovat situaci a poskytnout jasná čísla k vyjednávání se státními 
autoritami za účelem pokrytí všech potřeb neslyšících klientů tlumočnickou 
službou. V budoucnosti by pak mohl úřad spravující registr stanovit i standardy 
pro výkon tlumočnické profese a sjednotit způsob financování tlumočnických 
služeb. 

Mají tlumočníci dostatek možností získat kvalitní vzdělání? 
I když bychom to stěží mohli nazvat dostatkem, příležitosti ke vzdělávání tu již 

jsou, na rozdíl od doby cca před patnácti lety. Vzdělání pro tlumočníky se nabízí 
například v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, dále funguje tříapůlletý Certifikační vzdělávací program České 
komory tlumočníků znakového jazyka a vzdělávací kurzy dalších organizací. 
Citelně chybí vysokoškolský obor zaměřený pouze na vzdělávání tlumočníků 
znakového jazyka. 

Jsou tlumočnické služby dostupné? Tj. je v čR dostatečný počet kvalitních 
tlumočníků? Probíhá osvěta směrem ke klientům - kde si tlumočníka objednat 
apod.?

Jak vyplývá z výše uvedeného, v České republice nemáme přehled o 
pokrytí regionů tlumočnickými službami. Těmito čísly disponují jen jednotliví 
poskytovatelé a nejsou proto průkazná. Nicméně z každodenní reality je 
zřejmé, že v České republice stále není dostatek kvalitních tlumočníků, obzvlášť 
v některých regionech. Osvěta závisí opět na jednotlivých poskytovatelích, není 
plošná.

Kdo hradí tlumočníka a jaké jsou sazby. Jak finanční podmínky ovlivňují 
efektivitu a dostatek tlumočnických služeb?

Neslyšící mají v České republice uzákoněné právo na komunikaci i vzdělávání 
ve znakovém jazyce, tedy i na tlumočníka (viz výše zákony vztahující se 
k jednotlivým oblastem). Tlumočnické služby hradí stát přes jednotlivé 
poskytovatele sociálních služeb, školy, soudy apod. Sazby nejsou jednotné, 
přestože jednotlivé instituce zveřejňují doporučené tarify – např. soudy, Česká 
komora tlumočníků znakového jazyka, Centrum zprostředkování tlumočníků pro 
neslyšící apod. Stát určuje sazby zákonem pouze v jednom případě – u soudního 

tlumočení. V současné době se sazba za hodinu tlumočení pohybuje kolem 300 
Kč, u soudu 350 Kč. 

Jsou klienti spokojeni s tlumočením? Tj. např. dostupnost, kvalita atd.
Jelikož neexistuje centrální správa a monitoring tlumočnických služeb, 

neprovádějí se ani plošné výzkumy spokojenosti klientů. V minulých letech se 
tímto tématem zabývala Česká komora tlumočníků znakového jazyka v pilotním 
výzkumu. 

Na závěr optimisticky dodejme, že situace v České republice se za posledních 
deset let pohnula výrazně kupředu. Významným posunem je fakt, že již existují 
možnosti pro tlumočníky, kteří se chtějí vzdělávat. Počet tlumočníků vzrostl. 
Tlumočníci nyní přicházejí k profesi nejen proto, že mají v rodině neslyšícího 
člena, ale i proto, že považují tlumočení za zajímavou profesi s budoucností. 
Ačkoli odměny pro tlumočníky nejsou standardizované a často ani dostačující, 
přesto se pohybují v jistém daném rozmezí a profesí se lze uživit. I jednotliví 
poskytovatelé tlumočnických služeb se postupně snaží zvyšovat požadavky na 
tlumočnické služby. Lze jen doufat, že společným úsilím organizací neslyšících a 
organizací tlumočníků se časem podaří výše zmíněné problémy v jednotlivých 
oblastech eliminovat a nastolit funkční, jednotný a efektivní systém 
v tlumočnických službách pro neslyšící. 
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DISKUSIA S POLITIKMI

Realizované pod záštitou JAnY ŽITňAnSKEJ poslankyne národnej rady Slovenskej republiky

6. MEDZInáRODný FESTIvAL KuLTÚRY nEPOčuJÚCICH 
Sv. FRAnTIšKA SALESKéHO v nITRE
26/11/2012 - 02/12/2012

PIATOK / 30/11/2012
MIESTO / Hotel DITÚRIA
ČAS / 09.00 - 16.00 / Konferencia a diskusia s politikmi
TÉMA / „Prístup ku komunikácii a kinformáciám osôb so sluchovým postihnutím na Slovensku a v EÚ“

TéMA
„PRÍSTuP Ku KOMunIKáCII A K InFORMáCIáM OSôB SO SLuCHOvýM POSTIHnuTÍM nA SLOvEnSKu A v EuRóPSKEJ ÚnII“

DISKuTuJÚCI
áDáM KóSA / poslanec Európskeho parlamentu
JAnA ŽITňAnSKá / poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky
JuRAJ DROBA / poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
GERGELY TAPOLCZAI / poslanec Parlamentu Maďarskej republiky
IvAn KRIvOšÍK / riaditeľ Odboru integrácie osôb so zdravotným postihnutím, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky

MODERáTORI DISKuSIE
GáBOR GREnDEL A MICHAL HEFTY
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SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

SOBOTA / 01/12/2012
MIESTO / PIARISTICKÝ KOSTOL SV. LADISLAVA V NITRE
CELEBROvAL J. E. Mons. vILIAM JuDáK
ČAS / 08.30

SLávnOSTná SväTá OMšA 
SOBOTA 1/12/2012 čAS 8.30
MIESTO kostol sv. Ladislava v nitre 
CELEBROvAL J. E. Mons. viliam Judák

Koncelebrovali český kňaz, ktorý sa venuje nepočujúcim v Brne otec Leo Zerhau, a 
poľský kňaz z mesta Wroclav - otec Tomasz Filinowicz. Slávenia sa zúčastnili aj veriaci  
z Poľska, Českej republiky a nepočujúci zo Zariadenia sociálnych služieb „SVETLO“ 
Olichov okr. Zlaté Moravce. Sv.omšu do posunkového jazyka tlmočila PhDr. Šmehilová 
Anna, PhD, prosby tlmočila Mgr. Pašáková-Svoradová Linda.

MODLITBA DňA
Pán hovorí:
Odstránim z vášho tela srdce kamenné
a dám vám srdce jemnocitné.
Vložím do vás svojho ducha,
a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

LITuRGIA SLOvA
Prvé čítanie
Zjavenie apoštola Jána − Zjv 22, 1-7
Noci už nebude, lebo im bude žiariť Pán, Boh
Mne, Jánovi, anjel ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho
a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života,  
ktorý prináša dvanásť ráz ovocie: každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromu je na 
uzdravenie národov.
Už nikdy nebude nič prekliate. V ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu 
budú slúžiť; budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a 
nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh,  
a budú kraľovať na veky vekov.
Potom mi anjel povedal: „Tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov,
poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať.  
Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“
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ŽALM
Kniha žalmov − Ž 95, 1-2. 3-5. 6-7
Refrén: Príď, Pane Ježišu!
Poďte, plesajme v Pánovi,
oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár
a oslavujme ho žalmami. R.
Lebo Pán je veľký Boh
a nad všetkými bohmi veľký kráľ.
V jeho moci sú zemské hlbiny
a jemu patria aj nebotyčné šíty.
Jeho je more, veď on ho stvoril,
i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. R.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh
a my sme ľud jeho pastviny
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. R.

EvAnJELIuM
Mk 7, 31-37
Uzdravenie hluchonemého. – 31Znova opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku
Galilejskému moru do stredu dekapolského kraja. 32Tam priviedli k nemu hluchonemého
a prosili ho, aby naňho vložil ruku. 33On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší,
poslinil si ich a dotkol sa mu jazyka. 34Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu:
„Effeta,“ čo znamená: „Otvor sa!“ 35V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk
a správne rozprával. 36A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im
prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali 37a s tým väčším obdivom hovorili: 
„Dobre robí všetko: aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.“

PROSBY
* Pane Ježišu ďakujeme ti za tvoju ochranu a požehnanie pre Effetu a jej dobrodincov.
* Prosíme ťa Pane Ježišu za dar nepočujúceho kňaza a prosíme o požehnanie všetkých našich
kňazov, ktorí svoju službu zasvätili pre nepočujúcich
* Prosíme ťa Pane Ježišu za dar viery pre nepočujúcich na celom svete a požehnaj všetkých
tých , ktorí sa im evanjelium snažia sprostredkovať
* Prosíme ťa Pane Ježišu za manželov nepočujúcich ,aby mali dosť síl vychovávať svoje deti
podľa evanjelia
* Prosíme ťa Pane Ježišu za všetkých zamestnancov Effety a ich rodiny , aby si nás
požehnával a ochraňoval po celý náš život. Aby si nás viedol Duchom Svätým aby sme boli
dobrým príkladom pre našich nepočujúcich i pre všetkých našich bratov a sestry v Kristovi.
* Prosíme ťa Pane Ježišu o požehnanie pre našu tlačiareň a predajňu na tržnici, aby sme mali
dostatok práce objednávok a prosíme aj za ľudí o požehnanie pre ich srdiečka , aby boli
ochotní nás podporiť.
* Prosíme ťa Pane Ježišu o požehnanie pre našich politikov, ktorí bojujú za práva
nepočujúcich, aby mali dostatok síl v ich ťažkej misií . Prosíme ťa daj im svoju milosť za
všetko dobro aj pre ich rodiny , ktoré konajú pre najslabších .
* Prosíme ťa Pane Ježišu aj za našu Aničku, ktorá sa snaží bojovať medzi politikmi 
o požehnanie a dary Ducha Svätého aby si bol jej oporou pri presadzovaní práv nepočujúcich.
* Prosíme ťa Pane Ježišu za všetkých tu prítomných nepočujúcich z iných krajín a našich
dobrodincov aj za ich rodiny o požehnanie pre nich . Daruj im svoju lásku ochranu a milosť
za všetko to dobro, ktoré konajú pre nepočujúcich.
* Prosíme ťa Pane Ježišu aj za našich zosnulých nepočujúcich a dobrodincov Effety príjmy ich
k sebe a odpusť im všetko čo sa im v živote nepodarilo
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„TRI PRASIATKA“
vESELé HRDLIčKY / SR 

CENA za najlepšie divadelné predstavenie 
v kategórii Základná škola - mladší žiaci

DIPLOM za scénografiu divadelného predstavenia

„STRATEná LABuŤ“ 
FARBIčKY / SR 

DIPLOM za scénické vyjadrenie 
divadelného predstavenia

„čAROvný KuFOR“
DIKO / DIvadloKOceľova / SR

DIPLOM za tradičnú pantomímu 
divadelného predstavenia

„4 SESTRY“
DIKO / DIvadloKOceľova / SR

CENA za najlepšie divadelné predstavenie 
v kategórii Stredná škola

DIPLOM za tradičnú pantomímu 
divadelného predstavenia

„FRIDA KALHO“ 
EFFÍK / SR

CENA za najlepšie divadelné predstavenie 
v kategórii Základná škola - starší žiaci

DIPLOM za originálny scenár 
divadelného predstavenia

„METAMORFóZY“
ušKO / SR

DIPLOM za abstraktné spracovanie 
divadelného predstavenia

„OTvORÍM ŤA 
DOKORán“
DIKO / DIvadlo KOceľova / SR

DIPLOM za umelecké posunkovanie hudby 
v divadelnom predstavení

„PERInBABA“
vESELé HRDLIčKY / SR

DIPLOM za scénografiu divadelného predstavenia

„TÚLAvé DIEvčATá“
EFFÍK / SR

DIPLOM za herecký prejav v detskej tvorbe

„THE WALL“
ACTOR DuET OF CuLTuRE 

CEnTRE RITAuSMAS / Lv

DIPLOM za humorné divadelné predstavenie

VYHODNOTENIE DETSKÝCH 
SÚŤAŽNÝCH DIVADELNÝCH 
PREDSTAVENÍ / CENA POROTY

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

SOBOTA / 01/12/2012
MIESTO / STARÉ DIVADLO / Veľká sála
ČAS / 18.30 - 19.30

POROTA / Anna Šmehilová / riaditeľka festivalu / MgA. Peter Vrťo / predseda poroty

OCENENIA POROTY UDEľUJE EFFETA - STREDISKO SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO 
01. DECEMBRA 2012 V NITRE
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SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE FESTIVALU

6. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY NEPOČUJÚCICH 

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO V NITRE

26/11/2012 - 02/12/2012

SOBOTA / 01/12/2012
MIESTO / STARÉ DIVADLO / Veľká sála
ČAS / 18.30 - 21.00

18.30 - 19.30
Výber z vystúpení účastníkov festivalu
Príhovor predsedu poroty
Vyhodnotenie súťažných vystúpení
Ocenenia poroty
Réžia / Mgr. art. Martin Urban

19.30 - 20.30
InSCEnáCIA / RóMEO A ZuZAnA / TICHé ISKRY / SR 

SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA 
MIESTO / Hotel DITÚRIA / vstup na pozvánku
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DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

„RóMEO A ZuZAnA“
TICHé ISKRY / SR 

Táto pantomimická komédia je v poradí piatou 

inscenáciou. Zuzana je povolaním upratovačka, 

ktorá sa nečakane vybrala na cestu do Verony. 

Cestou stretla osudového Rómea, ale aj blízkych 

i nenávidených priateľovnepriateľov. Táto 

pantomimická komédia je zložená zo šiestich 

dejstiev sprevádzaných hudbou Petra Vanoučeka 

a v choreografii Štefana Martinoviča. „Rómeo a 

Zuzana“ je nonverbálne predstavenie s prvkami 

humoru a paródie, ktoré prináša divákom odlišný 

umelecký zážitok oproti klasickému stvárneniu tohto 

svetoznámeho diela. 

HRAJÚ / Zuzana Löbbová, Jozef Rigo, Peter Vrťo





„ČLOVEK NEŽIJE IBA Z LÁSKY, 

KTORÚ PRIJÍMA, 

ALE HLAVNE Z TEJ, 

KTORÚ DARUJE.“

MATKA TEREZA
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Program mládeže v akcii

HLAVNÝ
ORGANIZÁTOR

SPOLU
ORGANIZÁTORI

MEDIÁLNI
PARTNERI

PARTNERI




