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PhDr. Ján Richter  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

Špitálska 4, 6, 8  

816 43 Bratislava  

 

V Bratislave dňa 19. 9. 2017  

 

Vážený pán minister, 

 

ďakujeme Vám za spätnú väzbu, ktorú sme dostali od Vás pred necelým            

mesiacom pod číslom 16718/2017M_OSS/2017. 

Tento týždeň si pripomíname Medzinárodný týždeň nepočujúcich. Aj        

prostredníctvom tohto týždňa chceme poukázať verejnosti, že aj nepočujúci sú medzi           

nami. Väčšina z nich, kvôli postihnutiu sluchu, je izolovaná kvôli komunikačnej a            

informačnej bariére. Hoci si to nezapríčinili oni sami. Najlepším pomocníkom na           

odbúranie komunikačnej a informačnej bariéry je práve tlmočník posunkového jazyka,          

ktorý je mostom komunikácie a poskytovania informácií medzi dvoma sociálnymi          

skupinami, medzi majoritou počujúcich a minoritou nepočujúcich. Je potrebné zdôrazniť,          

že drvivá väčšina nepočujúcich je odkázaná na tlmočníka. Žiaľ, ak máme byť úprimní,             

Váš list nás sklamal. Je vhodné vypočuť si názory, postoje, dojmy od nepočujúcich             

prostredníctvom tlmočníkov, inak sa bez nich nedozvieme. Netvárme sa, že všetko je v             

poriadku, keďže nemôžeme zachytiť ich hlas, hlas komunity nepočujúcich.  

Aj nepočujúci sú plnoprávni občania, majú rovnaké práva a nárok na           

neodňateľnú dôstojnosť, rovnaké zaobchádzanie a plnohodnotné zapojenie sa do         

spoločnosti. Situácia tlmočníkov na Slovensku je naozaj veľmi zlá. Kvôli nízkej finančnej            

odmene rapídne klesá počet profesionálnych tlmočníkov. 

Mali by sme sa držať dôležitých dokumentov, kde sa spomína o právach            

nepočujúcich, napr. Rezolúcia Európskeho parlamentu o posunkovom jazyku a         

profesionálnych tlmočníkov posunkového jazyka (23. 11. 2016), Dohovor o právach          

osôb so zdravotným postihnutím (317/2010), Národný program rozvoja životných         

 



 

podmienok osôb so zdravotným postihnutím (2014 - 2020), Bruselská deklarácia o           

posunkových jazykoch v Európskej únii (19. 11. 2010) a pod., kde všetky dokumenty             

deklarujú o právach nepočujúcich používajúcich posunkový jazyk na tlmočníkov         

posunkového jazyka. 

Aj Výbor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím k Východiskovej           

správe Slovenskej republiky (18. 4. 2016) deklaruje, že “je znepokojený nedostatkom           

registrovaných tlmočníkov do posunkovej reči a nedostatočnou mierou tlmočenia do          

posunkového jazyka vo verejnoprávnej televízii, na súdoch a vo verejných službách, ako            

je vzdelávanie, zdravotná a sociálna staroslivosť” (bod 61) a “Výbor odporúča, aby            

zmluvný štát výrazne zvýšil počet kvalifikovaných tlmočníkov do posunkového jazyka,          

ktorí by poskytovali služby pre verejnoprávne vysielanie, súdy a iné verejné služby”            

(bod 62).  

Na záver je dôležité akcentovať, že pri osobnej asistencii má byť od 1. januára              

2018 zrušený úkon tlmočenia. Pokiaľ nebude presunutý do tlmočníckej služby, dôjde k            

porušeniu ústavného práva nepočujúcich, keďže títo nerozumejú slovenskému jazyku a          

majú právo na tlmočenie. 

Dúfame teda, že si vážnosť daného problému zoberiete k srdcu a budete čo             

najskôr riešiť akútny problém tlmočníckej služby na Slovensku, hlavne zvyšovaním a           

zavedením pevnej finančnej odmeny tlmočenia pri priamej a nepriamej činnosti          

tlmočenia. 

 

So srdečným pozdravom 

 

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský 

                                                                                predseda  

Spolku nepočujúcich pedagógov 

 


