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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Stručná anotácia 

Stretnutie pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied bolo 

zacielené na tému Kultúrna antropológia nepočujúcich. Cieľom v rámcovom programe stretnutia 

bolo predstavenie kultúrnych podujatí pre nepočujúcich.  
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Úvod a privítanie členov pedagogického klubu  

2. Predstavenie témy a obsahu stretnutia pedagogického klubu 

3. Téma stretnutia Kultúrna antropológia nepočujúcich 

4. Rámcový program stretnutia Predstavenie kultúrnych podujatí pre nepočujúcich  

5. Závery a odporúčania 

 

K bodu 1 

Na začiatku stretnutia prebehlo privítanie členov pedagogického klubu Človek ako biologická bytosť 

v kontexte spoločenských vied. Následne došlo k predstaveniu obsahu programu stretnutia, ako aj ku 

krátkemu zhrnutiu a pripomenutiu programu predchádzajúceho stretnutia pedagogického klubu. 

 

K bodu 2 

Členom pedagogického klubu bola podrobnejšie predstavená téma Kultúrna antropológia 

nepočujúcich a rámcový program stretnutia Predstavenie kultúrnych podujatí pre nepočujúcich. 

 

K bodu 3 

Obsah programu tvoril: 

a) Kultúrna antropológia – vymedzenie, 

b) Sluchovo postihnutí jedinci – hluchota, hluchonemota, hluchoslepota, nedoslýchavosť, 

zvyšky sluchu,  

c) Komunikačný proces sluchovo postihnutých – orálna reč, písomná reč, posunková reč, 

daktilná reč, totálna komunikácia,   

d) Starostlivosť o jedincov so sluchovým postihnutím z pohľadu dejín,  

e) Špecifické osobitosti nepočujúcich jedincov - kognitívne, emocionálne, behaviorálne, 

sociálne,   

f) Kochleárny implantát,  individuálne a kompenzačné pomôcky sluchovo postihnutých.  

 

K bodu 4 

Cieľom rámcového programu stretnutia bolo prestaviť kultúrne podujatia pre nepočujúcich. Členovia 

klubu na základe vyhľadávania na internetových portáloch prestavili mnoho kultúrnych podujatí pre 

nepočujúcich – rôzne divadelné predstavenia, športové podujatia nepočujúcich, Televízny klub 

nepočujúcich, Týždeň nepočujúcich Markíza. Členovia klubu ocenili tiež význam tlmočenia do 

posunkovej reči najaktuálnejších udalostí z domova a zo sveta v Televíznych novinách na RTVS. 

Inštitúcie a asociácie, ktoré sa podieľajú na vzniku kultúrnych podujatí pre nepočujúcich sú 

Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, Národná rada 

občanov so zdravotným postihnutím, Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS), Asociácia 

organizácií SP v Slovenskej republike (AOSP), Systém edukačných inštitúcií pre sluchovo 

postihnutých, Nadácie a občianske združenia pomáhajúce sluchovo postihnutým.  

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

K bodu 5  
Členovia pedagogického klubu sa oboznámili s kultúrnou antropológiou nepočujúcich. 

Organizovanie kultúrnych podujatí pre nepočujúcich im dáva pocit vlastnej kultúry, v rámci ktorej 

majú svoje zvyky, tradície a vlastnú históriu. Členovia klubu sa podrobnejšie oboznámili s portálom 

o kultúre nepočujúcich https://nepocujuci.sk/  

 

Členovia klubu prijali tieto odporúčania: 

Odstraňovať bariéry medzi ľuďmi so sluchovým postihnutím a intaktnými jedincami aj 

podporovaním kultúrnych podujatí pre nepočujúcich 

Budovať u žiakov pozitívny vzťah k ľuďom so sluchovým postihnutím, podporovať rovnosť medzi 

ľuďmi a úctu ku každému človeku a k jeho hodnotám. 

  

1. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr. Martina Viravcová 

2. Dátum 2. 6. 2021 

3. Podpis  

4. Schválil (meno, priezvisko) ThLic. Marek Jeník 

5. Dátum       2. 6.  2021 

6. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu   

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  pedagogická sv .  Cyr i la  a  Metoda,  

Južná tr ieda 48,  04001  Košice  

Názov projektu:  Zvýšen ie kva l i ty  vz delávania  a  prepojenia  s  praxou na 

SOŠ pedagogickej  sv.  Cyr i la  a  Metoda  

Kód ITMS projektu :  312011Z508  

Názov pedagogického k lubu:  Človek ako  b io logická bytosť  v  kontexte spoločenských 

vied  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia: Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Košice 

Dátum konania stretnutia: 2. 6. 2021 

Trvanie stretnutia: od 14,25 hod do 17,25 hod   

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 PaedDr. Alena Lehotská  SOŠPg sv. CaM 

2 Mgr. Iveta Hankovská  SOŠPg sv. CaM 

3 Mgr. Ivana Harvanová  SOŠPg sv. CaM 

4 PaedDr. Klaudia Karaffová  SOŠPg sv. CaM 

5 Mgr. Elena Škriabová  SOŠPg sv. CaM 

6 Mgr. Jana Troščaková neprítomná SOŠPg sv. CaM 

7 Mgr. Martina Viravcová  SOŠPg sv. CaM 

 

 

 

 

 

 



Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 


