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Milí naši verní čitatelia, 

 

zase sme tu s vianočným číslom nášho časopisu Myslímovinky. Vianoce sú spojené s 

rôznymi témami ako aj so šťastím, radosťou a očakávaním. My sa vám budeme snažiť priblí-

žiť aspoň trochu vianočných zvykov a vianočnú náladu redakčnej rady a externých členov 

OZ Myslím. My ako Slováci poznáme svoje typické vianočné zvyky a tradície, tak či poznáme 

aj vianočné tradície vo svete? To sotva. Rodinné, radostné a plné očakávania. Zmysel Via-

noc je všade rovnaký. Líši sa len forma slávenia. Deti sa tešia z darčekov rovnako, nech už 

ich priniesol Santa Claus, Pere Noel, Ježiško či Dedo Mráz.  

U protinožcov, v Austrálii, majú deti najdlhšie prázdniny až 6 týždňov, pretože 

sú zároveň hlavnými prázdninami. Vianoce bývajú horúce, teplota často prekročí 30 stup-

ňov. Rodiny oslavujú na pláži, organizujú sa pikniky a grilpárty s množstvom farebných ba-

lónikov. Darčeky rozdáva Santa Claus, ktorý sa vozí na surfe alebo na záchranárskej lodi. 

Tradične sa podávajú jedlá studenej kuchyne - morka, šunka, bravčové mäso a slivkový pu-

ding. Ten, kto ju nájde, bude mať šťastie. Tento zvyk pochádza z čias „zlatokopov“. Rozdiel 

je len v tom, že vtedy sa do pudingu zapekali kúsky zlata.  

V krajine vychádzajúceho slnka, Japonsku, žije len 1% kresťanov. Vianoce sa tu 

nestali tradičným kresťanským sviatkom, stali sa výhodným obdobím ziskov pre nákupné a 

zábavné centrá. Všetky akcie sú naplánované na 24.decembra, ľudia sa schádzajú a užívajú 

si vianočnú atmosféru. Domy a obchody sú vyzdobené vianočnými dekoráciami, deti sa tešia 

na darčeky, ktoré im prinesie kňaz Hoteiosha (Hotejoša). Snažia sa byť dobré a poslúchať, 

pretože veria, že Hoteiosha má oči aj vzadu a všetko vidí. 25. decembra Vianoce končia, v 

tento deň sa odstránia všetky vianočné dekorácie a nahradia sa typickými japonskými ozdo-

bami.  

6. decembra začínajú Vianoce v Anglicku. Málokto však vie, že darčeky deťom 

nenosí Santa Claus, ale Father Christmas (Otec Vianoc). Deti si darčeky rozbaľujú ráno 

25.decembra. Father Christmas im ich dáva do pančúch alebo ponožiek zavesených na krbo-

vej rímse. Pod stromček sa dávajú len darčeky, ktoré sa nezmestia do ponožiek na krbe. 

Tento zvyk vznikol tak, že raz Father Christmas hodil cez komín hrsť mincí a tie padli do 

pančúch, čo sa sušili pri krbe, inak by prepadli cez krbovú mriežku. Najdôležitejším jedlom 

nie je večera 24. decembra, ale obed 25. decembra. Vtedy sa zíde celá rodina, podávajú sa 

tradičné jedlá: morka plnená jablkami a slivkami, zemiaky, dusená zelenina, slivkový puding 

a vaječný koňak. Najsledovanejším programom je špeciálny vianočný program kráľovskej 

rodiny.  

Vždy živý vianočný stromček majú Taliani. Darčeky nosí po polnoci čarodejnica 

Befana. Dobrým deťom poukladá do topánok a vianočných ponožiek darčeky, ale neposlušné 

deti môžu hľadať koľko chcú - nájdu len uhlie. Tradičný je obed 25. decembra, kedy sa zíde 

celá rodina. Typickým jedlom je úhor, pečené kura s artičokami, gaštanové pyré so šľahač-

kou, med, koláč a čokoláda. Zvykom je, že každý člen si vytiahne z urny osudu jeden balí-

ček, aby vedel, čo ho čaká.  

Aj v USA čakajú deti na darčeky až do rána 25. decembra. Prinesie ich Santa 

Claus na saniach ťahaných sobmi. Deti už týždeň pred Vianocami píšu Santovi listy, v ob-

chodných domoch sedia na kolenách Santovým zástupcom a šepkajú im tajné želania. V no-



ci nechávajú Santovi pri stromčeku mlieko a sušienky. Rovnako ako v Anglicku aj v USA sa 

dôraz kladie na Christmas Day - 25. december. Aj tradičné jedlo je podobné, pretože prví 

kolonisti boli Angličania, pečená morka, zemiaková kaša, čučoriedková omáčka, slivkový pu-

ding, tekvicový koláč, vaječný punč.  

Vianočné predstavenia s drevenými figúrkami sa hrajú cez Vianoce v každej 

rodine vo Francúzsku. Večer 24. decembra si deti položia topánky pred krb a čakajú na 

darčeky od Pere Noela. Neposlušné deti tiež dostanú svoju odmenu - výprask od Pere Fou-

ettarda. Tradičné jedlo sa podáva o polnoci, symbolizuje narodenie Ježiša Krista a nazýva sa 

le reveillon - prvé volanie dňa. Na stole nechýbajú ustrice, párky, víno, opečená slanina, pe-

čená hydina, šaláty, ovocie a samozrejme bageta.  

V Rusku sa väčšina ľudí hlási k pravoslávnej cirkvi. Pravoslávne vianočné sviat-

ky začínajú 28. novembra 40 dňovým pôstom, ktorý trvá až do 6. decembra. Samotné Via-

noce sa oslavujú 7. januára. Tento časový posun je zapríčinený rozdielnymi kalendármi - u 

nás platí gregoriánsky a v Rusku juliánsky (24. 12. = 6. 1.). Darčeky nosí Dedo Mráz a jeho 

pomocníčka Sneguročka. Typické vianočné menu je zostavené z plnených pirohov, ryby, zá-

kuskov, ovsenej kaše a samozrejme nesmie chýbať čaj a vodka. 

 

Prajem Vám do nového roku to , čo človek najviac potrebuje - zdravie, to, čo márne hľadá - 

lásku a to, čo mu najviac chýba - lásku. Všetko naj v roku 2014 

zo srdca želajú 

redakčný tím Myslímovinky 
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Sociálno-právne minimum pre tlmočníkov do posunkového jazyka. 

 

 

ČKTZJ - Myslím 

 I n t e n z í v n y 

kurz umeleckého 

tlmočenia sme ab-

solvovali v týchto 

d ň o c h :  2 3 . - 

3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 

v Prahe v Českej 

komore a 25. 08 – 01. 09. 2013 

v Bratislave v Myslím – centrum kultúry 

Nepočujúcich. Splnili sme ich požiadavky, 

urobili sme 2x živé vystúpenia na koncertoch 

skupiny Traband a niektorí kurzisti, tak ako 

ja sme sa rozhodli, že pôjdeme ďalej 

a získame certifikát, tak preto sme museli 

absolvovať aj školenie, ktoré sa uskutočnilo 

v Prahe a to „Sociálno – právne minimum 

pre tlmočníkov posunkového jazyka.“ 

Na školenie sa prihlásilo 5 osôb vrátane Slo-

vákov a to Tomáš Slezák a Barbara Randuš-

ková z organizácie Myslím. Týmto školením 

nás sprevádzala p. Martina Macurová, DiS 

z Prahy, ktorá nám prednášala. Toto škole-

nie sa konalo v termíne od  2.- 3. 11. 2013 

v miestnosti Českej komory tlmočníkov 

v Prahe od rána 09.00 do 16.00 hod. 

S kolegyňou Barbarou sme sa rozhodli, že sa 

prihlásime na tento seminár,  aby sme sa 

dozvedeli nové informácie a aby sme pocho-

pili ako funguje systém v Čechách. Hneď keď 

sme do Prahy prišli, išli sme rovno do Českej 

komory bolo tam iba 6 záujemcov 

a zúčastnilo sa 5 po-

čujúcich žien a 1 ne-

počujúci muž a to 

som bol ja (Tomáš 

Slezák). Boli tam aj 

tlmočníci a to Naďa 

Hynková Dyngová 

z Prahy a Ivana Kupčíková z Brna, ktoré sa 

pri tlmočení striedali. Tlmočili mne, pretože 

ja sám som nepočujúci a potreboval som 

mať pre istotu tie informácie, ktoré predná-

šajúca Martina Macurová prednášala. Pri 

úvode sme mali ako prvé zoznamovacie prv-

ky, hovorili sme že kto sme a prečo sme sa 

na tento seminár prihlásili a iné podrobnosti. 

Cieľom seminára boli témy ako: úvod do 

problematiky zdravotného postihnutia, do 

problematiky kvality v sociálnych službách, 

štandardy kvality sociálnych služieb, etika 

výkonu činnosti pracovníka v sociálnych 

službách, ľudské práva a dôstojnosť, základy 

prevencie vzniku závislosti osôb na sociál-

nych službách, sociálno- právne minimum, 

metódy a krízové sociálne práce, alternatív-

ne komunikácie a iné. Celý seminár trval ne-

celé 2 dni, presne 16 hodín, samozrejme 

sme mali k dispozícii 

aj nejaké prestávky. 

Po skončení seminá-

ru sme my ako ab-

s o l v e n t i 

z intenzívneho ume-

leckého tlmočenia 

mali skúšku a získali sme certifikát. Skúšku 

absolvovala jedna Češka Kristína, a zo Slo-

venska Barbara a Tomáš a dozor bola Naďa 

Hynková Dingová. Test bol vytvorený z vecí, 

ktoré sme sa naučili na kurze umeleckého 

tlmočenia. Bolo to 30 otvorených ale 

aj zatvorených otázok. Zvládli sme skúšku  

na 90 %. Boli sme prekvapení ale šťastní. 

Na druhý deň v nedeľu pokračovali prednáš-

ky p. Martiny.  Po skončení seminárov sme 

odchádzali s plnou hlavou informácií cestou 

do Bratislavy. Veríme, že aj nabudúce budú 

ďalšie zaujímavé semináre. Odporúčam Ne-

počujúcim, ktorí sa naozaj chcú vzdelávať, 

alebo získať rôzne informácie, neváhajte 

a pripojte sa na rôzne semináre.  

Text: T. Slezák 

Foto: ČKTZJ 
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COMENIUS V TURECKEJ ANKARE 

 V dňoch 3. 11. až 9. 11. 2013 sa 11 

žiakov a 3 učitelia z našej školy zúčastnili  

kultúrno-pracovného pobytu. V nedeľu sme 

sa všetci stretli na autobusovej stanici na 

Nivách a odtiaľ sme odcestovali na letisko 

Schwechat. Mali sme jeden prestup, a to 

v Istanbule. Zostávala len hodina času na 

prestupovanie a ledva sme stihli ďalší let do 

Ankary. To boli nervy, ale už to máme za se-

bou. Prišli sme do hotela, ktorý bol postave-

ný na kopci nad Ankarou a s krásnym výhľa-

dom na celé mesto. Privítali nás študenti z 

niekoľkých krajín. 

V prvý deň v škole 

sme mali workshop 

o základoch turecké-

h o  j a z y k a 

a nasledovali náčuvy 

po triedach. To bolo 

v strednej elektro-

technickej škole pre 

počujúcich. V nej sú 

integrovaní siedmi 

nepočujúci. Mali sme 

poradu o Comeniuse – rozdeľovanie žiakov 

do štyroch skupín (kultúra, divadlo, video 

a tlač). V ten deň sme pozerali dojímavý tu-

recký film o vzťahu nepočujúceho muža 

a počujúcej ženy v súčasnej dobe. Začlenila 

som sa do skupiny „tlač“, bola to ťažká ro-

bota, ale zvládla som ju. V utorok sme pra-

covali na projekte od rána do 17.00 hod. Po-

tom bol workshop o tureckom posunkovom 

jazyku, debata s jednou tureckou nepočujú-

cou rodinou. Nepočujúci každej krajiny sa 

postavil pred divákov (Nemec, Turek 

a Slovák) a zaposunkovali niekoľko slov, aby 

počujúci diváci porovnávali a zistili, že po-

sunkový jazyk nie je univerzálny! Večera bo-

la na dvore školy – grilovačka, ktorá nám 

chutila. Po návrate do hotela sme pokračo-

vali v práci, ktorú sme nestihli dokončiť. 

Projekt Comenius 



V stredu sme konečne vyrazili na výlet do 

mesta Ankara. Na hrade bol  úžasný výhľad 

na mesto a počasie nám veľmi prialo. Boli 

sme v historickom múzeu a navštívili pravú 

mešitu. Musela som si dať na hlavu šatku 

tak, ako ostatné baby a chalani boli oddelení 

do iného vchodu mešity a museli sa vyzuť. 

Taký je islamský zvyk. Po návrate z mesta 

sme vyčerpaní pokračovali v projekte. Po ve-

čeri v luxusnej reštaurácii sme konečne vyra-

zili do ná-

kupného 

c e n t r a 

nakupo -

vať dar-

čeky, ná-

poje. Veľa 

sme sa 

rozprávali s inými nepočujúcimi. Vo štvrtok 

bolo slávnostné ukončenie projektu Come-

nius v jednom hoteli. Ledva sme všetko stihli 

a odprezentovali sme naše práce v každej 

oblasti. Prvý program bolo vystúpenie 

s názvom „Evolúcia médií“ z dielne Come-

nius. Potom  sami nepočujúci Turci odposun-

kovali tureckú hymnu. Nasledovala perfektná 

zábava do neskorého večera. V predposledný 

deň sme skoro ráno o 6.00 hod. vyrazili na 

veľký výlet smerom na juh, do Cappadocie. 

Cesta trvala skoro štyri hodiny. Cestou sme 

zastavili a kochali sme sa nad krásou soľného 

jazera. Fotili sme.  Bola veľká zima a fúkal 

vietor. Potom sme videli krásne údolia so-

pečného pôvodu. Také krásne špicaté útvary 

som ešte nevidela. Priamo v Cappadocii sme 

videli krásne príbytky v týchto útvaroch 

a v nich zabudované prvé chrámy ešte z čias 

kresťanskej antiky. Úžasné diela. Práve od-

tiaľ sa vyvíjalo prvé kresťanstvo, ktoré sa 

rozšírilo po celom svete. Ešte sme videli ke-

ramickú dielňu a Marcela si vyskúšala mode-

lovať nádobu z hliny. Kupovali sa rôzne su-

veníry, keramiku, sladkosti, pohľadnice 

a pod. Nasledovala fantastická večera pod 

horou vo vytesanej jaskyni, to bola hotová 

romantika. Na hotel sme sa vrátili neskoro 

večer úplne unavení, ale plní zážitkov. 

V posledný deň sme sa ťažko s ostatnými 

rozlúčili a pred obedom sme zase ledva došli 

na letisko a odtiaľ už bez problémov sme 

doleteli do Viedne a odtiaľ docestovali auto-

busom do Brati-

slavy. V Turecku 

mi bolo fajn. Som 

rada, že som sa 

prihlásila do pro-

jektu Comenius.    

 

 

 

 

Text: H. Bártová  

Foto: J. Rigo 
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 Neďaleko Brna v tom meste, kde kaž-

dú hodinu v dennej dobe pred turistami sa 

pohybujú apoštoli v Staromestskom orloji a 

odtiaľ turisti pochodujú cez najdupanejší 

most, pod ktorým prúdi rieka Vltava. Na 

most, známy Karlov most, je krásny výhľad 

z budovy, v ktorej sa konala medzinárodná 

konferencia lektorov posunkového jazyka. 

Do jednej veľkej miestnosti, tvorenej niekoľ-

kými stolnými radami, sa zmestilo maximál-

ne 150 nepočujúcich účastníkov z celého 

sveta, prevažne z Európy, a 35 dobrovoľ-

níkov, nepočujúcich i 

zopár počujúcich, od 5 

občianskych združe-

ní: Pevnost z Prahy, 

3 D i m e n z e 

z Kroměříža, Zlína 

a Uherských Hra-

díšť, Trojrozměr 

z Brna, Bezhran 

z Hradca Králového 

a Evoluce z Českých 

Budějovíc.  

 Dobrovoľníci s trvalým sympatickým 

úsmevom na tvári pripravili pre nás 3-

dňový bohatý program od piatka 18. ok-

tóbra až do nedele 20. októbra roku 

2013. Účastníci boli z 26 krajín: 1 účastník 

z Argentíny, 25 účastníkov z Rakúska, 4 

z Belgicka, 1 z Kamerunu, 6 z Českej repub-

liky, 1 z Dánska, 24 z Francúzska, 14 

z Nemecka, 4 z Veľkej Británie, 13 

z Holandska, 2 z Maďarska, 3 z Islandu, 1 

z Írska, 5 z Talianska, 4 z Kuvajtu, 5 z Litvy, 

1 z Malty, 2 z Nórska, 10 z Poľska, 2 zo Sin-

gapuru, 6 zo Slovenska (Iris Domancová, 

Katarína Vrábľová, Roman Polášek, Ju-

raj Holéczy, Michal Hefty a Roman Voj-

techovský), 2 zo Slovinska, 2 zo Španiel-

ska, 9 zo Švajčiarska a 1 zo Spojených štá-

tov amerických.  

 Úvod konferencie otvorila Radka No-

váková, hlavná organizátorka konferencie, 

kde aj spomínala o nesprávnom používaní 

anglického názvu konferencie – International 

Conference of Sign Language Lectures so 

skratkou LESICO. Názov by mal znieť správ-

ne, ktorý sa aj upravil na International Con-

ference of Sign Language Teachers, ale 

skratka LESICO sa zachovala, keďže sa kraj-

šie artikuluje než TESICO.  

 Po úvode kon-

ferencie sa až do je-

ho záveru vypočulo 

„očami“ 15 predná-

šok, z nich dve 60-

minútové a trinásť 

20-minútových, jed-

nu panelovú disku-

siu o spoločnom re-

ferenčnom európ-

skom rámci pre po-

sunkové jazyky 

a jednu diskusiu o vízii konferencie 

a  z a l o ž e n i a  e u r ó p s k e -

ho/medzinárodného občianskeho zdru-

ženia. 

 S prvou prednáškou začal Američan 

Peter Hauser (pozri obrázok), ktorý je klinic-

kým neuropsychológom a docentom 

v Národnom technickom inštitúte pre nepo-

čujúcich v Rochestri, o výhodách pri učení sa 

posunkovým jazykom. Poukázal na rôzne 

úlohy výskumu, ktoré tvorili (1) vizuálno- 

priestorové spracovanie (angl. Visual Spatial 

Processing) - rotácia, produkcia a oprava, a 

(2) vizuálne spracovanie tváre (Face pro-

cessing) - f ixácia, diskriminácia 

a pochopenie. Na veľkej vzorke výsledkov 
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zrakovej ostrosti, vizuálnej pozornosti, po-

chopenia a vizuálnej pamäte medzi nepoču-

júcimi používateľmi PJ, počujúcimi používa-

teľmi PJ a počujúcimi, ktorí nepoužívajú PJ, 

najlepšie obstáli nepočujúci používatelia PJ, 

po nich počujúci používatelia PJ a za nimi 

počujúci nepoužívajúci PJ. Na základe dob-

rých výsledkov sa preto vraj v Spojených 

štátov amerických popularizuje u malých ba-

toliat kurz Baby signs.       

 Po Američanovi sa prednášky ujala 

Belgičanka o ideálnom výučbovom programe 

na vysokej škole v Antverpách. Spomínala, 

že existuje odbor zameraný na tri jazyky, pri 

ktorom vysokoškolskí študenti študujú prvý 

jazyk holandský, druhý jazyk svetoznámy 

z troch: anglický, nemecký a francúzsky 

a tretí jazyk voliteľný – jeden z nich je flám-

sky PJ.  

 Následne po nej demonštrovali dvaja 

Holanďania výučbu plynulosti pomocou číta-

nia a rozprávania v PJ. Porovnávali metodiku 

staršieho a novšieho spôsobu výučby. Podľa 

nich do kategórie staršej metodiky patria: 

príliš veľa posunkov pre jednu lekciu, žiadny 

príbeh či kontext, cvičenia v holandskom ja-

zyku, ktoré záujemcovia kurzu prekladajú do 

holandského PJ, lekcie mnoho zadaných 

tém, málo opakovaní. Do kategórie novšej 

metodiky zahrňujú: maximálne 10-15 no-

vých posunkov pre jednu lekciu, posunky 

zahrnuté v kontexte, cvičenia PJ príbehmi, 

dialógom či interakciou, lekcie príbehov a 

opakovaní spojené s opýtaním rôznych otá-

zok o príbehu, behom nasledujúcej lekcie 

opakovanie posunkov a rozšírenie nových 

posunkov. Zároveň Holanďania tvrdili, že po-

sledných 15 minút je dôležité spomenúť 

o kultúre nepočujúcich. 

 Poslednú prednášku prvého dňa kon-

ferencie mal Škót z univerzity v Edinburghu 

o stavbe kostry jazyka. S výučbou PJ má dl-

horočné skúsenosti a jemu sa osvedčilo, že 

na prvých 8 vyučovacích hodinách sa má 

prednášať len základná gramatika PJ jedné-

ho modulu. Na prvej hodine prednáša 

s prítomnosťou tlmočníka a na ďalších hodi-

nách už bez tlmočníka. Po 8 vyučovacích 

hodinách prebieha kurz aj s obohacovaním 

posunkovej zásoby. Znázornil jazyky grafic-

ky: angličtina – presná posunkovaná anglič-

tina (Signing Exact English - SEE) – podpo-

rovaná posunkovaná angličtina (Sign Sup-

ported English - SSE) - pidžin britského PJ 

a podporovanej posunkovanej angličtiny – 

britský PJ (BSL). Posledné dva spomenuté 

jazyky patria do gramatiky BSL a prvé štyri 

patria do gramatiky anglického jazyka. Lek-

tor PJ by mal na kurze vyučovať posledné 

dva spomenuté jazyky: britský PJ a pidžin 

britského PJ a podporovanej posunkovanej 

angličtiny, avšak záujemcovia by mali 

poznať posledné štyri jazyky: presnú posun-

kovanú angličtinu, podporovanú posunkova-

nú angličtinu, pidžin britského PJ 

a podporovanej posunkovanej angličtiny a 

britský PJ. 

 Po prednáškach padol príjemný od-

dych, úžasná strava formou švédskeho stola 

a voľná debata v pražskej budove Reziden-

cie primátora. 

 Na druhý deň v krásne slnečné ráno 

začal prednáškou Christian Rathmann, pro-

fesor lingvistiky a tlmočenia PJ v Inštitúte 

nemeckého PJ a komunikácie nepočujúcich 

n a  u n i v e r z i t e  v  H a m b u r g u , 

o profesionalizácii výučby PJ – európska 

perspektíva. Spomínal, že lektor PJ vo svo-

jej profesionalizácii by mal mať kvalifikáciu, 

byť dobrým vzorom práce, byť členom lek-

torskej asociácie, neustále sa vzdelávať 

a spolupracovať. Boli položené otázky – kto 

by mal byť lektorom PJ, aký by mal byť lek-

tor a prečo ním sa má stávať lektor. Pri 
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otázkach kto a aký - lektor PJ by mal mať 

svoje vedomosti a skúsenosti a mal by do 

svojej práce zahrnúť oblasti, ako sú: lingvis-

tika, kultúra, učenie sa (kreativita, rýchlosť, 

pamäť, sústredenosť, pozornosť, flexibilita), 

učenie, hodnotenie a multimédia. Vo svojom 

procese práce by mal mať pripravené kuri-

kulum, hodnotenie a materiál o náuke gra-

matiky PJ. Pri ďalšej otázke prečo – lektor sa 

ním stáva preto, lebo má láskyplný vzťah 

k povolaniu – lektorovaniu; má vychovávať 

tlmočníkov; má myslieť na nepočujúce deti, 

aby sa z nich stali úspešnými občanmi 

v spoločnosti; vie, že existuje jazyková rôz-

norodosť v Európskej únii, ktorú treba PJ 

zviditeľniť; vie, že sme 

občanmi Európskej 

únie a máme právo 

i na PJ; vie, že použí-

vanie PJ treba zviditeľ-

niť v inklúzii žiakov 

v školách bežného ty-

pu.   

 Po dlhej pred-

náške boli uskutočne-

né krátke prednášky 

od Švajčiarky zo Že-

nevskej univerzity o otázkach moci vo výuč-

be PJ a vo vnútri komunít používateľov PJ 

a od Angličana z univerzity v Prestone 

o vývoji lektorov britského PJ vo Veľkej Bri-

tánii v rokoch 1985-2013. Vo Veľkej Británii 

kvalifikáciu lektora PJ získavajú nepočujúci 

aj počujúci lektori. V diskusii sa spomínalo, 

že podobne aj v Holandsku kvalifikáciu zís-

kavajú aj počujúci lektori, avšak nepočujúci 

Holanďania vyjadrili svoju nespokojnosť nad 

tým, že sa rozmnožili počujúci lektori PJ, 

ktorí sú oprávnení, ale na svoju profesiu nie 

sú až príliš vhodní, mali by byť uprednostne-

ní nepočujúci lektori. Spomínalo sa aj 

o faktoch, že v roku 1999 sa otvorila kvalifi-

kácia lektora PJ na holandskej vysokej ško-

le, kde študovali len nepočujúci. Medzitým 

časom sa počet absolvovaných nepočujúcich 

lektorov zmenšoval a počujúcich lektorov 

zvyšoval, napr. v  minulom roku absolvovali 

17 počujúcich a 3 nepočujúci lektori. 

 Po diskusii a krátkej prestávke sa po-

kračovalo, nechýbali prednášky od Holan-

ďanky z Amsterdamskej univerzity s témou 

od teórie PJ ku konkrétnym výučbovým ma-

teriálom pre PJ, kde častejšie spomínala 

a demonštrovala pluralizáciu v holandskom 

PJ, od Nemca z Hamburskej univerzity 

o nástroji pre pochopenie a používanie ume-

lých akčných typov (ELCA) a od Maďara 

o uvedomovaní si re-

gistrov v PJ. 

 Po obede časť 

konferencie bola za-

meraná na spoločný 

európsky referenčný 

rámec (SERR) pre PJ. 

Francúzka poukázala 

na svoje prvé začiatky 

prípravy SERR pre PJ 

ako prvý v Európe. 

Podrobnejšie informá-

cie o ňom sú zavesené na webovej stránke 

www.visuel-lsf.org. Zdôrazňovala, že na prí-

prave SERR pre PJ sa podieľal pedagogický 

tím zložený z koordinátorov, pracovníkov 

multimédií, odborníkov SERR, jazykových 

úrovní A1-B2 a hodnotenia a lingvistov gra-

matiky francúzskeho PJ. Znázornili tabuľku 

jazykových zručností medzi hovoreným ja-

zykom a francúzskym PJ. K porozumeniu 

hovoreného jazyka patria počúvanie a číta-

nie a k porozumeniu PJ vizuálne “počúvanie” 

a pozeranie. K hovoreniu hovoreného jazyka 

patria ústna interakcia a samostatný ústny 

prejav a k posunkovaniu PJ interakcia a sa-

mostatný prejav. K hovorenému jazyku pat-
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rí písanie a k PJ produkovanie pre vi-

deozáznam. Spomínala, že pri jazykovej 

úrovni A1 sa vyučuje 120 hodín, pri jazyko-

vej úrovni A2 – 120 hodín, pri B1 – 180 ho-

dín a pri B2 – 180 hodín.  

Po prednáške bola iná forma aktivity 

a to panelová diskusia (pozri obrázok), na 

ktorej sa zúčastnili pozvaní hostia z Írska, 

Nemecka a Holandska, ktorí mali skúsenosti 

s prípravou SERR v PJ a jeho dopad v praxi. 

Odznelo, že v Írsku tlmočníci, ktorí sa chcú 

nimi stať, mali byť na jazykovej úrovni B2.   

 Po panelovej diskusii a krátkej pre-

stávke sa konala časť konferencie a to pou-

žitie moderných technológií pri výučbe PJ. 

Prvá sa ujala Katalánka z univerzity, ktorá 

zmienila, že na katalánskej univerzite sa tl-

močníctvo bakalárskeho štúdia vyučuje 4 

roky. Demonštrovala vyučovanie PJ pro-

stredníctvom e-learningu a pripomínala, že 

osobne sa vyučuje PJ raz do týždňa. Po Ka-

talánke nasledovala prednáška od Angličan-

ky o Signworld: webovej stránke pre výučbu 

na diaľku a podporu študentov a učiteľov 

britského PJ a ďalších PJ. V úvode prednášky 

u k á z a l a  w e b o v ú  s t r á n k u  - 

www.signworldlearn.com. Pre tvorbu webo-

vej stránky zdôvodnila s tým, že je málo 

materiálov o britskom PJ; počet klubov kle-

sá, kde by záujemcovia nemali možnosť na-

učiť sa PJ; počet lektorov PJ ubúda; výhodou 

je časová neobmedzenosť a lacnejšia cena 

kurzu. Na webovej stránke nechýba 14 va-

riantov posunkovej zásoby britského PJ 

a textové vyhľadávanie. 

 Na záver 2. dňa konferencie demon-

štrovali krátku ukážku rozprávkového filmu 

pre deti v PJ, ktorá je zavesená na YouTube 

- 

www.youtube.com/watch?v=KD_3aHv6hIo, 

o Aladinovej zázračnej lampe. Vytvorili ho 

Rakúšania.  

 V tretí posledný deň konferencie 

v úvode sa diskutovalo o možnosti vytvore-

nia profesionálneho občianskeho združenia 

(OZ) lektorov PJ. Keďže sa hovorilo, že OZ 

Európskej únie nepočujúcich (EUD) 

a Európskeho fóra tlmočníkov PJ (EFSLI) 

existujú, malo by sa vytvoriť ďalšie OZ pre 

lektorov. Riaditelia EUD a EFSLI prostredníc-

tvom videa podporujú vznik OZ, ktoré by 

pomohlo zvyšovať informácie k skvalitneniu 

profesie lektora, zároveň organizovať škole-

nie ohľadom SERR pre PJ. K príprave stanov 

k vytvoreniu OZ vychádzali viac-menej od 

EUD a EFSLI, podieľali sa na ňom hlavne 

profesori Christian Rathmann z Nemecka 

a Patricia Hermann-Shores zo Švajčiarska. 

 Po diskusii sa pokračovali dve posled-

né prednášky v podaní ďalšieho Nemca z 

Hamburskej univerzity o webovej stránke 

www.taubwissen.de formou príkladu e-

learningovej platformy pre výučbu/štúdium 

PJ v oblasti Deaf Studies a Talianov o učení 

PJ prostredníctvom vizuálneho sveta - 

www.deafmedia.eu.  

Pár zaujímavostí počas konferen-

cie. Počas prestávok chutné občerstvenie 

pre účastníkov pripravili študenti zo Strednej 

školy pre sluchovo postihnutých 

z Holečkovej ulice v Prahe. Každý prednáša-

júci po prednáške dostal krásne darčekové 

balenie – malú Becherovku, keksy Miňonky a 

Kolonádu a pre prednášajúcich, ktorí pred-

nášali 60 minút, dostali navyše víno.   

 Pred záverom koferencie sa nenechali 

ujsť dôležité informácie: vylepšenie prípravy 

organizovania konferencie a názory o nej, 

dôvod organizovania len pre nepočujúcich 

lektorov, zoskupenie prípravného výboru LE-

SICO, kandidatúra LESICO o dva roky a iné. 

 Pre vylepšenie prípravy organizovania 

padol návrh, aby sa do budúcna pridal do 
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programu pod každým prednášajúcim ab-

strakt príspevku a aby konferencia sa neza-

merala len na druhý jazyk L2 ale i na mater-

ský jazyk L1, pretože je potrebné zmapovať 

a hlavne vybudovať PJ u nepočujúcich detí 

počujúcich rodičov.  

 Dôvody organizovania konferencie 

pre nepočujúcich lektorov z pohľadu če-

ských organizátorov boli nasledovné: ukázať 

svetu, že aj nepočujúci sú schopní organizo-

vania veľkej aktivity napr. konferencie, pod-

porovať účasť nepočujúcich na konferencii a 

recipovať plnohodnotné informácie, podporo-

vať produkciu prejavu nepočujúcich predná-

šajúcich, hladké a plynulé tl-

močenie z východiskového PJ 

(medzinárodného posunkové-

ho systému) do cieľového ja-

zyka (ČZJ) kvôli ekonomickosti 

a bezbariérová a plnohodnotná 

komunikácia vo vizuálno-

motorickom spôsobe jazyka.  

Prípravný výbor prí-

pravného založenia OZ tvo-

ria piati členovia (pozri obrá-

zok): Joni Oyserman z Holand-

ska (zľava), Delphine Petitjean 

z Francúzska, Radka Nováková z Českej re-

publiky, Stefan Goldschmidt z Nemecka a Lu-

igi Lerose z Talianska. O dva roky by mal 

fungovať ako riadny výbor. Pokiaľ by niekto 

mal záujem získavať všeobecné informácie 

ohľadom LESICO, nech svojou emailovou 

správou oznámi správu a prípravný výbor za-

registruje emailový kontakt. Zároveň budú 

poskytnuté informácie na webovej stránke.   

 Na kandidatúru LESICO sa uchádzali 3 

kandidáti z Holandska, Francúzska a Švaj-

čiarska. Prvá väčšina prítomných uchádzačov 

si tajne zvolila krajinu galského kohúta tesne 

nad krajinou tulipánov a krajinu Helvétov si 

vybrala menšina prítomných uchádzačov. Na 

základe výsledkov tajných volieb sa o dva 

roky konferencia LESICO uskutoční v 

metropole Eiffelovej veže a Víťazného 

oblúka.   

 Poskytli sa iné informácie: (1) v 

dňoch 8.-10.10.2014 v Hamburgu sa bude 

konať workshop zameraný na SERR pre PJ - 

jazykové úrovne A1 až B2, (2) v rakúskom 

Grazi v roku 2015 v rámci projektu ProSign 

(www.ecml.at/F5/tabid/867/Default.aspx) 

bude workshop zameraný na SERR pre PJ - 

jazykové úrovne C1-C2, (3) v dňoch 19.-

21.3.2014 v Holandsku sa koná sympózium, 

na ktorom sa bude hovoriť 

skôr o neúspešnom bilingvál-

nom vzdelávaní nepočujúcich 

(www.kentalis.nl), (4) na kon-

ferenciách usporiadaných OZ 

Európskej federácie asociácií 

učiteľov hendikepovaných 

(franc. Federation Europeenne 

des Associations de Pro-

fesseurs de Deficients), ktorá 

združuje asociácie učiteľov 

nepočujúcich z celej Európy, 

by sa mali pravidelne zúčas-

tňovať aj viacerí nepočujúci 

pedagógovia, keďže aktivity tohto OZ hovo-

ria o nepočujúcich.    

 Na záver českí organizátori poďakova-

li dvom osobám, ktorí sa najviac zaslúžene 

podieľali na príprave tejto konferencie, a to 

menovite Radke Novákovej a administrátor-

ke Žanete Petraturovej.     

 

 

Text a foto: R. Vojtechovský                     
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 Máme nového lektora v občianskom 

združení Myslím – centrum kultúry Nepočujú-

cich a ideme ho predstaviť. Je to mladý ne-

počujúci Tomáš Máňa. Pred 30 rokmi sa vy-

pýtal na svet na strednom Slovensku a to 

v Žiari nad Hronom. Po niekoľkých rokoch sa 

musel aj s rodičmi sťahovať na západné Slo-

vensko a to do Bratislavy kvôli škole. Potom 

neskôr sa opäť sťahovali do Senca. Povinnú 

školskú dochádzku splnil na základnej škole 

internátnej pre sluchovo postihnutých na 

Drotárskej ulici v Bratislave, potom nastúpil 

na SOU pre sluchovo postihnutú mládež, kde 

študoval ako zlatník a klenotník a po skonče-

ní a po obdržaní výučného listu pokračoval v 

maturitnom ročníku na umelecko-

remeselných prácach. Skončil úspešne skúš-

kou dospelosti – maturitou. Netrvalo to dlho 

a rozhodol sa skúsiť šťastie aj na vysokej 

škole, a preto sa prihlásil na Divadelnú fakul-

tu JAMU v Brne v odbore Výchovná dramati-

ka Nepočujúcich. Až v roku 2008 sa pýšil ti-

tulom a to bakalára umenia. Po 2 ročnej pra-

xi z niekoľkých brigád sa mu podarilo nájsť 

prácu a pracoval vo firme CREATIVE WEB, 

s.r.o ako administratívny pracovník 

v Bratislave a po roku sa márne snažil hľadať 

novú prácu a šťastie mu pracovné miesto 

lektora slovenského posunko-

vého jazyka v občianskom 

združení Myslím - centrum 

kultúry Nepočujúcich. Jeho 

záujmy sú skutočne zaujíma-

vé a to, že sa zaujíma 

o históriu nepočujúcich, veľmi 

rád navštevuje divadlo 

a rôzne kultúry. Občas si za-

športuje aj v squash a v iných  

športových  aktivitách.  

 

Aké je Tvoje obľúbené jedlo? 

Zjem vyprážaný kaleráb, marhuľový koláč, 

moravský koláč, rebarborový koláč, miešaný 

šalát s vyprážanou mozzarellou, vianočné 

slané tyčinky. 

Aký je Tvoj obľúbený nápoj? 

Tá minerálka, banánový koktei l 

a samozrejme nesmie chýbať bylinkový čaj.  

Aké je Tvoje obľúbené ročné obdobie? 

Jeseň, preto, že sú všade krásne padajúce 

farebné listy. Leto, pretože je krásne slneč-

né a teplo, vychutnávam si pri kúpaní 

a pozeraní po krásnych dievčatách 

v plavkách. 

Ktorý film si naposledy videl? 

Nový komediálny seriál Brooklyn nine, ako 

som čakal aj som sa pobavil, takže je pre 

mňa príjemným prekvapením.  

Bez čoho nemôžeš žiť? 

Smiech, sex. 

Čo miluješ? 

Divadlo, králičky, pekné dievčatá. 

Čo nenávidíš? 

Poníženie, diskrimináciu. 

Aký je Tvoj životný cieľ? 

Mojim cieľom je mať vždy radosť, byť aktív-

ny a navždy mladý a zdravý.  

 Text: T. Slezák                            

Foto: Myslím 

Interview  

Ďalší lektor v tíme Myslím. 
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Medzinárodný seminár 

 „Doplniť chýbajúcu mozaiku špecifikácie komunity Nepočujúcich 
do celku v oblasti kultúry“ v Trnave 

V dňoch 21. – 22 11. 2013 Trnavská 

asociácia sluchovo postihnutých (TASPO) 

prostredníctvom projektu, ktorý podporilo 

Ministerstvo kultúry, zorganizovala seminár s 

medzinárodnou účasťou. Hlavným dôvodom 

konania seminára bolo na jednej strane pou-

kázať na súčasný stav v možnostiach nepo-

čujúcich a nedoslýchavých osôb zúčastňovať 

sa na kultúrnom živote spoločnosti a na dru-

hej strane konštatovať minimálnu podporu 

štátu v rozvoji vlastnej kultúry nepočujúcich. 

Významní nepočujúci hostia zo zahra-

ničia na seminári prezentovali, ako to fungu-

je v zahraničí, kde sa im darí odbúravať ba-

riéry pre ľudí s poruchou sluchu v kultúrnom 

živote. Pretože u nás na Slovensku pretrvá-

vajú problémy, naši občania s poruchou slu-

chu majú obmedzené možnosti začleniť sa 

do kultúrneho života v spoločnosti. Majú ob-

medzené možnosti vybrať si a navštevovať 

kultúrne programy, ktoré ponúkajú širokej 

verejnosti rôzne kultúrne inštitúcie (napr. 

divadlo, múzeum,...) kvôli komunikačnej a 

informačnej bariére. Máme mnohé prípady 

osôb s poruchou sluchu, kde je vidieť, že cí-

tenie a láska ku kultúrnemu a spoločenské-

mu životu sa vytratila, množí sa nechuť do 

života, pretože nemôžu sa rovnocenne zú-

častňovať spoločenského a kultúrneho života 

tak, ako ostatní občania vplyvom bariér, za 

ktoré nemôžu. 

Na základe toho TASPO hľadá cestu, 

ako postupovať pri odstraňovaní bariér, pre-

tože TASPO má veľký záujem spolupracovať 

s kultúrnymi inštitúciami pri ich odstraňovaní 

pre nepočujúcich a nedoslýchavých občanov. 

Pilotný projekt prebieha v Trnavskom samo-

správnom kraji, pričom neskôr chceme po-

stupne tento projekt a model riešenia rozší-

riť na Slovensku, teda aby skúsenosti uplat-

nili vo všetkých krajoch na Slovensku. 

Našim úspechom je to, že sa nám po-

darilo zabezpečiť prítomnosti významných 

prednášateľov aj zo zahraničia, ktorí sa ve-

novali rôznym témam v kultúrne oblasti. 

Pán Ľuboslav Ferko (Slovensko), 

predseda Národnej rady nepočujúcich a ne-

doslýchavých v SR, informoval o aktivitách 

tejto strešnej organizácie nepočujúcich a ne-

doslýchavých SR v oblasti kultúry a o spolu-

práci s Ministerstvom kultúry SR pri riešení 

problematiky. 

TASPO 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12564026&ids=6
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Pán Olivier Fidalgo (Francúzsko) 

prezentoval, ako zabezpečiť dostupnosť mú-

zea a uviedol kritériá na vybudovanie pod-

mienok prístupnosti pre nepočujúcich.  

Pán Peter Zála (Maďarsko) prezento-

val, ako zabezpečiť techniku pre operačné 

systémy v mobiloch (ANDROID), ktoré 

umožňujú vysvetliť diela z technicky patrične 

vybaveného múzea v maďarským posunko-

vom jazyku a uviedol aj ďalšiu prezentáciu o 

projekte prekladu rôznych známych kníh do 

videozáznamov v posunkovom jazyku, ktoré 

si môžu pozrieť užívatelia, ktorí majú prob-

lém v čítaní s porozumením. 

P a n i  S a n d r i n e  R i n c h e v a l 

(Francúzsko) prezentovala, ako funguje prá-

ca profesionálnej sprievodcovskej služby pre 

nepočujúcich v múzeách, galériách a na vý-

stavách. 

Pán Joseph Murray (USA), ako re-

prezentant Svetovej federácie nepočujúcich 

(World Federation of the Deaf – WFD) pou-

kázal na to, že je potrebné vnímať a zazna-

menávať vlastnú históriu nepočujúcich a po-

tom, keď poznáme vlastnú históriu a kultú-

ru, vybudujeme si vlastnú identitu, na zákla-

de ktorej potom vieme žiadať, čo nám chý-

ba, alebo s plnou radosťou sa zúčastňovať 

života v kultúrnej oblasti. 

P a n i  E m m a n u e l e  L a b o r i t 

(Francúzsko) ako riaditeľka profesionálneho 

divadla nepočujúcich IVT (International Vi-

sual Theatre, Paríž) odovzdala skúsenosti s 

riadením vlastného divadla, kde hrajú profe-

sionálni nepočujúci herci, kde nemajú prob-

lém okrem nepočujúceho diváka pripraviť 

predstavenia aj pre počujúcu verejnosť, kto-

rá má takto možnosť spoznať kultúru nepo-

čujúcich. 

Pán  R oman  Vo j te chovský 

(Slovensko) mal prednášku o systémoch ko-

munikácie založených na posunkového jazy-

ka nepočujúcich ako súčasti kultúry nepoču-

júcich. 

Pán David de Keyzer (Francúzsko), 

riaditeľ festivalu umenia nepočujúcich pou-

kázal na to, že vytvorenie vlastného festiva-

lu kultúry nepočujúcich je veľmi dôležité, 

pretože vytvára most so svetom počujúcich, 

kde počujúci môžu spoznať bohatstvo kultú-

ry nepočujúcich. 

Pani Pavlína Spilková (Česká repub-

lika) vo svojej prednáške kázala, ako fungu-

je práca v Českej televízii pri práci na roz-

právkach pre nepočujúcich deti aj práca v 

televízii pri prekladaní spravodajstva do če-

ského posunkového jazyka. 

Pán Brian Greenwald (USA), vysla-

nec Gallaudetovej univerzity, objasnil histó-

TASPO 
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riu pri zakladaní múzea nepočujúcich, ktoré 

je so súčasťou našej histórie nepočujúcich a 

tiež hovoril veľmi zaujímavé informáie o vi-

deoarchíve diel v posunkovom jazyku, zloži-

tej digitalizácii starých filmových záznamov 

a aj o systéme archívu dokumentov. 

Pani Naďa Hynková Dingová (Česká 

republika) objasnila, ako funguje umelecké 

tlmočenie do posunkového jazyka v divadle, 

aké sú rôzne možnosti tlmočenia a ich využi-

tia. 

Pani Kateřina Červinková Houško-

vá (Česká republika) prezentovala možnosti 

umeleckého tlmočenia spevu a hudby, napr. 

na koncerte, hymny, vianočné piesne a kole-

dy... 

Našim úspechom seminára je, že sa 

nám podarilo zabezpečiť medzinárodných 

prednášajúcich zo špičkových kultúrnych in-

štitúcií, ktoré riadia alebo prevádzkujú sa-

motní nepočujúci. Mali sme možnosť vidieť 

rôzne spôsoby riešenia. V blízkej budúcnosti 

sluchovo postihnutí občania, ak sa nám po-

darí presadiť potrebné zmeny, nebudú poci-

ťovať veľké bariéry. Zlatým klincom progra-

mu bol významný hosť, člen vedenia Sveto-

vej federácie nepočujúcich pán Dr. Joseph 

Murray, PhD., ktorý konštatoval pri prejave 

na záver medzinárodného seminára, že sme 

dobre pripravili seminár. 

Je správne postupovať pri obhajovaní 

práv na rovnocenné začleňovanie sa nepoču-

júcich do kultúrneho života na rovnakom zá-

klade ako ostatní, kde považuje konanie se-

minára za veľmi dobrý štart pre realizá-

ciu odstraňovania bariér podľa článku 

30 Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím a môže byť in-

špiráciou aj modelom pre ostatné krajiny vo 

svete, ako bojovať za naše práva rovnocen-

nej prístupnosti v kultúrnom živote na rov-

nakom základe ako ostatní. 

Na záver seminára boli prijaté závery 

z jeho konania. Vyplýva z nich, že bolo pozi-

tívne hodnotené predloženie analytického 

materiálu Národnej rady nepočujúcich a ne-

doslýchavých v oblasti kultúry Ministerstvu 

kultúry. Ďalšie konkrétne kroky budú nasle-

dovať na základe odpovede od Ministerstva 

kultúry na analýzu, ktorú sme dostali nedáv-

no. Budeme spolupracovať i naďalej s Minis-

terstvom kultúry smerom k podpísaniu Me-

moranda o spolupráci pri realizácii programu 

na odstraňovaní bariér pre občanov so slu-

chovým postihnutím v oblasti kultúry. 

 

Zdroj: http://trnava.sme.sk/c/7017878/
tichy-svet-vykrical-kde-je-chyba-v-

kulture.html 

Foto: J. Cehlárik, TASPO 

TASPO 

http://trnava.sme.sk/c/7017878/tichy-svet-vykrical-kde-je-chyba-v-kulture.html
http://trnava.sme.sk/c/7017878/tichy-svet-vykrical-kde-je-chyba-v-kulture.html
http://trnava.sme.sk/c/7017878/tichy-svet-vykrical-kde-je-chyba-v-kulture.html
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Hlavné mesto pantomímy 

Mesto Liptovský Mikuláš sa stal 

hlavným mestom slovenskej pantomímy. 

V dňoch 27. 11. do 1. 12. 2013 sa odohral 

v Dome kultúry veľkolepý festival pantomí-

my PAN a zároveň oslávil svoje okrúhle 20. 

výročie svojho vzniku. Ako každý rok za 

účasti otca podujatia, míma Miroslava 

Kasprzyka a jeho hviezdnych hostí. Päť dní 

plných predstavení, pohybu a rozprávania 

bez slov čakalo na milovníkov pantomímy 

v Liptovskom Mikuláši. Mekka tichého ume-

nia na svojom jubilejnom festivale privítala 

také legendy ako Milan Sládek alebo Bolek 

Polívka.  

V narode-

ninovom progra-

me medzinárod-

ného podujatia 

na liptovskom ja-

visku v Dome 

kultúry sa pred-

stavili všetky ge-

nerácie súčasnej 

pantomímy so 

spoločným meno-

vateľom - Účasť ako dar. Z lásky k umeniu 

na podujatie pricestovala skoro kompletná 

aktuálna slovenská pantomíma: Juraj Ben-

čík, Vladimír Kulíšek, Adrián Ohrádka, 

jediné profesionálne divadlo pantomímy 

nepočujúcich Tiché iskry, Štefan Capko, 

Anton Eliáš, Tomáš Kasprzyk, Valéria 

Radzová, Barbora Debnárová a ďalší... 

Zahraniční hostia z 

Nemecka – Pohybs 

Konsorten, z Fran-

cúzska - Vahram Za-

ryan a z Českej re-

publiky - Katedra 

nonverbálneho di-

vadla a pantomímy 

HAMU Praha pod ve-

dením Adama Halaša 

a ďalší priatelia pan-

tomímy – Michal 

Hecht, Mirka Zezulová, Veronika Vaculíková, 

Roman Horák, či Radim Vizváry... 

Festival 

Milan Sládek - Apocalyptica 

Miro Kasprzyk 

Vlado Kulíšek 



„Na Liptove sa 

stretli legendy na 

jednej scéne. Išlo o 

stretnutie generácií 

- od zakladateľa 

Milana Sládka, cez 

súčasnú živú pan-

tomímu, až po no-

vú generáciu, ktorá 

študuje na HAMU. 

Priestor však do-

stalo aj zdravé jad-

ro amatérskej pantomímy zo Slovenska 

i zahraničia,“ doplnil hlavný organizátor a 

otec podujatia Miroslav Kasprzyk.  

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia 

bola aj výučba a odborné  prednášky. Profe-

sorka Petišková z Prahy v jednej z nich pred-

stavila históriu československej pantomímy. 

Viac ako pätnásť lektorov zasa počas troch 

dní dielní a workshopov priblížili adeptom 

tichého umenia podstatu pohybu míma, 

klauna, žongléra, improvizátora, herca fyzic-

kého divadla a nového cirkusu. Učitelia ZUŠ 

v samostatnej akreditovanej dielni získali no-

vé vedomosti a kredity, tak ako minulý rok. 

Ani na tento rok som nebol so svojimi žiakmi 

zo súboru DIKO, lebo sme boli pozvaní ako 

členovia divadla Tiché iskry so svojou panto-

mimickou paródiou Rómeo a Zuzana. 

S prekvapením som zistil, že neprítomnosť 

mojich žiakov sa organizátorom a členom 

tohto festivalu veľmi nepáčila a chýbala im. 

Nedalo sa zariadiť tak, že jedna osoba bude 

zodpovedná za svojich žiakov aj za členov 

DTI. Tak verím, že niekedy v budúcnosti sa 

budem môcť len so svojim súborom DIKO 

prezentovať na tomto unikátnom festivale 

pantomímy. 

 

„PANTOMÍMA JE SRDCE NA DLANI.“          

     M. Kasprzyk 
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Rómeo a Zuzana 

Pohybs Konsorten 

Juraj Benčík (v strede) 



Na galavečeri v sobotu večer vystupo-

vali po päťminútovkách všetky generácie mí-

mov. Ja s Vrťom sme mali etudu s názvom 

„Námesačník“. Je to 

príbeh o dvoch bratoch 

- jeden z bratov je po-

riadkumilovnejší a sta-

rostlivý dbá na každú 

maličkosť a ten druhý 

je neustále ospalý a 

lenivý. Ten vyšší má 

ešte na krku starosti 

za toho druhého brata aj uprostred noci. Ten 

druhý brat je totiž námesačník a nerobí mu 

to problémy. A ten prvý brat kvôli starostiam 

o námesačníka, aby sa nič nestalo, zostane 

vždy vyčerpaný a nevyspatý… 

Po ňom nasledovalo zaujímavé, 

zvláštne predstavenie s hĺbavým umeleckým 

akcentom od Vahrama Zaryana Francúza 

arménskeho pôvodu s názvom „Hlavou do-

lu“. Oslavný festival pantomímy PAN obda-

rovali svojim umením 

aj hostia zvučných 

mien z iných oblastí 

slovenskej kultúry: 

Duo Aratron Aspis – 

ohňová a uv profis-

how, kúzelník Ta-

lostan a Martin Harich, 

ktorý zaspieval a za-

hral nielen oceneným, ale aj všetkým divá-

kom a účastníkom. 

Pripravil: J. Rigo 
Foto: www.festivalpan.sk  

Zdroj: http://festivalpan.sk/2013/ 
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Námesačník 

http://festivalpan.sk/2013/


 Na kopci neďaleko bratislav-

ského hradu v priestore občianske-

ho združenia Myslím - centra kultú-

ry Nepočujúcich sa uskutočnila jed-

na a polhodinová prednáška o spo-

ločnom európskom referenčnom 

rámci pre posunkové jazyky. Na nej 

nechýbali záujemcovia, účastníci 

kurzu lektorského minima pre lek-

torov SPJ, ktorí sedeli v polkruhu a 

sledovali prezentáciu očami. Boli to: Tomáš 

Slezák, Ľudmila Baťová, Linda Pašáková

-Svoradová, Silvia Pristačová, Roman 

Polášek, Juraj Holéczy, Sabína Dvulito-

vá a Veronika Vojtechovská. Viacerí sa 

ospravedlnili, 

niektorí ne-

potvrdili svo-

ju účasť.  

 Pred-

náška dňom 

24. augusta 

bola odprednášaná Romanom Voj-

techovským, ktorý sa zúčastnil na Európ-

skom centre pre moderné jazyky 

www.ecml.at v rakúskom Grazi. Európske 

centrum pre moderné jazyky vzniklo v roku 

1994 a je inštitúciou Rady Európy. Práve tá-

to inštitúcia každý rok vyhlasuje Európsky 

deň jazykov, ktorý vždy spadá na 26. sep-

tembra. 

V úvode prednášajúci bližšie obozná-

mil s dokumentom Spoločný európsky refe-

renčný rámec a jeho jazykové stupne ovlá-

danie jazyka A1 až po C2. Dokument obsa-

huje 5 jazykových zručností pre hovorený 

jazyk a to: porozumenie - (1) počúvanie a 

(2) čítanie, hovorenie - (3) ústna interakcia 

a (4) samostatný ústny prejav a (5) písanie. 

Paralelne pre jazykové zručnosti PJ 

zahrňujú: porozumenie - (1) počú-

vanie “očami”, hovorenie - (2) in-

terakcia a (4) samostatný prejav.  

 Záujemcovia kurzu pri dvoch 

stupňoch A1 a A2 by mali prijímať 

informácie prostredníctvom daného 

jazyka až 70 % a produkovať 30 %, 

pri ďalších dvoch stupňoch by mali 

prijímať 50 % a produkovať tiež 50 

% a pri posledných dvoch stupňoch C1 a C2 

by mali produkovať 70 % a prijímať už len 

30 %.  

Prednášajúci uviedol počet hodín pri 

každom stupni, podal všeobecné informácie 

o rozvrhu učebných osnov a výučbe. De-

monštroval témy, ktoré by mali patriť do ja-

zykového stupňa A1 až B1, a gramatické 

prostriedky, ktoré by mali záujemcovia kur-

zu ovládať v každom jazykovom stupni A1 

až B2. 

Pre prítomných záujemcov boli azda 

užitočné informácie, ktoré by lepšie prospe-

rovali pre svoju lektorskú činnosť. 

Na záver by som sa chcel poďakovať 

za poskytnutie priestoru Myslím - centre kul-

túry Nepočujúcich, najmä riaditeľovi Micha-

lovi Heftymu. 

 

 

 

 

 

 

 

Text: R. Vojtechovský  

Foto: V. Vojtechovská 

Prednáška o spoločnom európskom referenčnom rámci  

pre posunkové jazyky 
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Premiéra: 14.12.2013 o 19:00 

v Štúdiu 12 pri divadelnom ústa-

ve na Jakubovom námestí 12 

v Bratislave 

Novoročné predstavenie:  

17. 01. 2014 o 19:00 hodine 

v Štúdiu 12 pri divadelnom ústa-

ve na Jakubovom námestí 12 

v Bratislave. 

 

Režisér: Peter Vrťo a Jozef Rigo 

Dramaturg: kolektív DTI 

Hrajú:  

Jozef Rigo ako Jerry/Dafné  

Peter Vrťo ako Joe/Jozefína 

Nikola Slezáková ako Sugar 

Tomáš Máňa ako gangster/Sir Osgood 

Fielding 

Denisa Gálová ako Sladká Sue 

Ivica Tichá ako gangster/Dolores 

Michal Hefty ako hlavný gangster 

Hudba: Michal Balla 

Výtvarné návrhy scén: Ľuboš Zalibera 

Výroba kulís a kostýmov:  

Barbora Repíková 

a kolektív DTI 

Svetlá: Peter Černek 

Grafik: Denisa Pajkošová a Milan 

Bielik 

 

O inscenácii: 

Po úspešnej paródie „Rómeo 

a Zuzana“ sa divadelný súbor Tiché iskry 

pustil do ďalšej pohybovo-divadelnej komé-

die s názvom „SMER FLORIDA“. Dej sa 

odohráva v roku 1929 a ich hrdinami sú Joe 

a Jerry, dvaja muzikanti, ktorí sa na úteku 

pred bandou gangstrov preobliekajú za ženy 

a "ukryjú" sa v dievčenskom orchestri Slad-

ká Sue odchádzajúcim na turné na Floridu. 

Zoznámia sa so speváčkou Pusinkou Koval-

czykovou zvanou Sugar, do ktorej sa Joe 

zamiluje a k Dafné sa prilepí obstarožný a 

naivný milionár sir Osgood Felding. V Mia-

mi pokračuje bláznivý príbeh dvoch mužov, 

ktorým je stále mafia v pätách. Začína séria 

neuveriteľných zápletiek, zámeny, omylov a 
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Pohybovo – divadelná komédia „SMER FLORIDA“ 



vtipných dialógov. Ale aj v divadelnej adap-

tácii končí príbeh nesmrteľným dialógom 

Daphné (Jerryho) s Osgoodom. "Nikto nie je 

dokonalý...". Je inšpirovaný zo slávnej komé-

die 20. storočia „Niekto to rád horúce“ re-

žiséra Billyho Wildera z roku 1959. Tento film 

sa právom zaradila do zlatého fondu filmové 

klasiky. Hlavní predstavitelia tejto brilantnej 

komédie sú Jack Lemmon, Tony Curtis a Ma-

rilyn Monroeová. 

 

SMER FLORIDA – 2 dejstvá: 

1 dejstvo - Chicago 

obraz – v kabarete v Chicagu 

obraz – v kancelárii Sladkej Sue 

obraz – v garáži na Clark Street 

obraz – na železničnej stanici 

obraz – v kupé 

2 dejstvo - Florida 

obraz – hotel Ritz v Miami 

obraz – izby v hoteli 

obraz – na pláži 

obraz – koncert na terase 

obraz – v kajute jachty Nová Kaledó-

nia 

obraz – recepcia v hoteli 

obraz – služobná hotelová chodba 

obraz – na člne 

Anotácia: 

D ivade lno-pohybová komédia 

s názvom „SMER FLORIDA“ je z filmového 

námetu "Niekto to rád horúce".  Zavedie 

nás do 30-tych rokov minulého storočia me-

dzi hrdinov a gangstrov. Joe a Jerry sú dva-

ja muzikanti, ktorí sa na úteku pred bandou 

gangstrov nútene ukryjú v dievčenskom or-

chestri Sladká Sue. V ženskom prestrojení 

Jozefína a Dafné odchádzajú na turné z Chi-

caga na Floridu... Začína sa séria neuveriteľ-

ných zápletiek, zámeny, omylov a vtipných 

situácii.  
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DÔLEŽITÝ OZNAM: 

Ak máte záujem o rezerváciu na 17. 

01. 2014, prosím rezervujte si lístky v tvare 

MENO_PRIEZVISKO_POČET LÍSTKOV na 

emailovú adresu: ticheiskry@gmail.com 

Vstupenky je treba dopredu zaplatiť 

a vyzdvihnúť v OZ MYSLÍM. Ak máte sku-

točný záujem, napíšte nám a rezervujte si 

miesto, počet miest v sále Štúdia 12 je 

naozaj obmedzený! 

 

Predpredaj vstupeniek: 

OZ MYSLÍM, Mestská 2/a, Bratislava 

Zodpovední: M. Hefty, T. Máňa a T. Slezák 

Vstupné: 7,- € (dospelí) / 5,- € (študenti, 

dôchodcovia, ZŤP) 

Stránkové hodiny:  

Pondelok –  13:00 – 20:00 

Utorok –  13:00 – 20:00 

Streda –  10:00 – 20:00 

Štvrtok –  09:00 – 16:00 

Piatok – 09:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želáme vám príjemný kultúrny zážitok 

kolektív Divadla Tiché iskry 

 

Foto: A. Kováč 
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 Tento rok občianske združenie Myslím 

– centrum kultúry Nepočujúcich zrealizovali 

projekt pod názvom Preklady najznámejších 

skladieb tradičnej kultúry do slovenského po-

sunkového jazyka.  Zámerom tohto projektu 

je vytvoriť taký druh DVD pre Nepočujúcich 

t.j. pre používateľov slovenského posunkové-

ho jazyka, ktoré im umožňuje bezbariérovo 

v umeleckom posunkovaní a užiť si najzná-

mejšie skladby a to hudbu, ktorá je typická 

pre kultúru počujúcich.   Tento projekt je ur-

čený predovšetkým používateľom slovenské-

ho posunkového jazyka, ako ďalej je určený 

pre tlmočníkom, študentom kurzu slovenské-

ho posunkového jazyka a rodinným príslušní-

kom slovenského posunkového jazyka. Na-

ším cieľom  je priblížiť tieto skladby cez kul-

túrno- jazykový prejav Nepočujúcich. Záme-

rom projektu je vytvoriť také DVD pre Nepo-

čujúcich t.j. pre nich, ktorí používajú sloven-

ský posunkový jazyk, ktoré im je prístupne 

bezbariérovo t.j. v umeleckom posunkovaní 

a užiť si ich najznámejšie skladby – hudbu, 

ktorá je typická pre kultúru počujúcich. My 

ako Nepočujúci nemáme možnosť prijímať 

zvuk, a väčšina z nich ani nerozumie obsahu 

skladby, ale ani tomu keď sa spieva, nemô-

že si užiť obsah a skladbu kultúry počujú-

cich. Preto je treba robiť preklady, aby pre 

Nepočujúcich boli aj zrozumiteľné a cítiť ne-

jaké rôzne emócie.  My ako organizátori 

Myslím- centrum kultúry Nepočujúcich, nie-

ktorí z nich absolvovali intenzívny kurz ume-

leckého tlmočenia a získali certifikát, a preto 

má s tým skúsenosti, tak preto majú záujem 

prekladať najznámejšie skladby tradičnej 

kultúry do slovenského posunkového jazyka. 

Na DVD budú teda vystupovať tí ľudia, ktorí 

úspešne absolvovali toto školenie na ume-

leckom tlmočení v slovenskom posunkovom 

jazyku.  

Text: kolektív Myslím                             

Foto: Myslím 
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Umelecké preklady najznámejších skladieb tradičnej kultúry 

 do slovenského posunkového jazyka. 



 Tento rok občianske združenie Myslím 

– centrum kultúry Nepočujúcich realizoval 

workshop v stredných školách s cieľom priblí-

žiť Nepočujúcich ich kultúru, tak ako aj slo-

venský posunkový jazyk.  V tomto roku sa 

realizovalo niekoľko 

w o r k s h o p o v 

v materských školách 

a mali veľký úspech, 

preto sme sa rozhodli 

zamerať sa na stredo-

š k o l s k ú  m l á d e ž . 

V stredných školách sme 

realizovali tento projekt 

prvý krát. Lektormi 

týchto workshopov boli 

MgA. Michal Hefty a Bc. Tomáš Slezák. Tl-

močníčku do hovoreného jazyka nám robila 

naša pracovná asistentka Barbara Randuško-

vá. Cieľom  bolo prostredníctvom organizo-

vaných workshopov priblížiť svet a kultúru 

Nepočujúcich bežným stredoškolákom 

v Bratislavskom kraji. My ako lektori sme 

chceli priamo osobného kontaktu 

s počujúcimi mladými 

ľuďmi podieľať na odbú-

ravaní bariér a mýtov, 

ktoré pre t rvávajú 

v bežnej populácii. Sku-

pina ľudí boli stredo-

školská mládež, ktorá 

sa v súčasnosti vzdelá-

va na stredných školách 

predovšetkým na gym-

náziách, pedagogických a sociálnych akadé-

miách, stredných zdravotníckych školách vo 

vekovej kategórii 15 – 19 rokov. Prečo sme 

sa rozhodli práve túto príležitosť? Pretože po-

čujúci študenti nemá v súčasnosti žiadne ve-

domosti a znalosti o Nepočujúcich osobách, 

nevedia, ako sa majú správať voči Nepoču-

júcim, majú skreslené a nepresné informácie 

o Nepočujúcich osobách a o posunkovom 

jazyku. Taktiež nevedia  ako majú osloviť 

alebo komunikovať s Nepočujúcimi osobami. 

Je dôležité, aby títo 

mladí študenti nepoznali 

len „ideálny typ“ člove-

ka, ale aby boli pripra-

vení komunikovať, pri-

stupovať k odlišným 

kultúrnym a jazykovým 

skupinám, k akým pat-

ria aj nepočujúci obča-

nia. Preto sme zameria-

vali na strednú pedago-

gickú a sociálnu akadémiu v Dúbravke 

v Bratislave. Tento workshop mal vysoký 

záujem, učili sme vyše 50 študentov z 2 

tried. Každú stredu a piatok sme uskutočnili 

študentom workshop o posunkovom jazyku 

a kultúre Nepočujúcich. Lektori pripravili 

prezentácie z programu Power Point ohľa-

dom kultúry Nepočujúcich, ako aj rôzne po-

sunky slovenského po-

sunkového jazyka. Pri-

pravili sme na ten 

workshop s voľným, 

občas humorným pod-

tónom so zámerom 

podchytili dobrý ohlas 

a udržať ich sociálne 

cítenie voči tejto skupi-

ne. Workshopy boli ús-

pešné, budeme radi aj tak ďalej pokračovať 

pri spolupráci so študentmi s rôznymi veko-

vou kategóriou v roku 2014.  

 

Text: M.Hefty, T.Slezák                         

Foto: Myslím 
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Spoznajte kultúru Nepočujúcich 



3. účastník 

Ako sa Vám páčil tento workshop slo-

venského posunkového jazyka? 

Veľmi sa mi páčil, nikdy som si myslela, že 

budem mať možnosť naučiť sa aspoň zákla-

dy SPJ a spoznať niekoho, kto je nepočujú-

cich. Je to pre mňa  ďalšia cenná skúsenosť 

do budúcnosti. 

Ako sa Vám páčil prístup lektora? 

Som spokojná. Obaja ste sa snažili urobiť 

hodiny zaujímavými a aj nám pomôcť. 

 

4. účastník 

Ako sa Vám páčil tento workshop slo-

venského posunkového jazyka? 

Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Som ra-

da, že som sa mohla naučiť aspoň pár po-

sunkov. V budúcnosti by som v tom rada 

pokračovala. 

Ako sa Vám páčil prístup lektora? 

Obaja boli veľmi milí, často s nimi bola zá-

bava, snažili sa robiť hodiny zaujímavé. 

Čo by ste radi zmenili – zlepšili? 

Asi nič, len by mohli ešte prísť a naučiť nás 

opäť viac. 

 

 

 

 

Text: Kolektív Myslím 
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1. účastník 

Ako sa Vám páčil tento workshop slo-

venského posunkového jazyka? 

Veľmi som rada, že niečo takéto existuje. Po-

mohlo mi to na praxi u detičiek, ktoré nepo-

čuli. Myslím, že to pomôže každému. Každý 

aspoň raz v živote stretne s nepočujúcim 

a tým sme aj môže pomôcť. 

Ako sa Vám páčil prístup lektora? 

Bol veľmi priateľsky. Som rada, že som sem 

chodila s radosťou aj vďaka správaniu lekto-

ra. Bola s ním sranda. 

 

2. účastník 

Ako sa Vám páčil tento workshop slo-

venského posunkového jazyka? 

Bolo to príjemné. Veľa  som sa zabavila 

a naučila. Rada by som sa zdokonaľovala 

v tomto jazyku. 

Čo by ste radi zmenili – zlepšili? 

Predlžila by som tento kurz. Zapojila by som 

sem aj dni v týždni, mesiace v roku, mená, 

proste veci, ktoré využijem v bežnom rozho-

vore. Inak je všetko super. 10 bodov. 

ANKETA Z KURZU SLOVENSKÉHO POSUNKOVÉHO JAZYKA VO WORKSHOPE 



3. Birthday párty Deafclub 

Party 
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PONUKA ODBOROV na školský rok 2013/2014: 



Príbeh rozprávky o kocúrovi Murkovi. 
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Rozprávka 

 Všetko bolo biele, samý 

sneh na lúkach, poliach, na kopci, 
na stromoch, všade bolo všetko 
biele. Obloha bola krásna belasá, 

svietilo zimné slniečko a lúče dopadali sme-
rom k domčeku, kde žili babička a deduško. 

Nemali nikoho, boli smutní, lebo boli Vianoce 
a túžili po nejakom zvieratku, ktorý by im 
robilo radosť a spoločnosť, aj sa rozprával 

s nimi. Babička si vzdychla a vraví deduško-
vi: „ Máme Vianoce, trošku mi je smutno 

a chýba mi tu niečo živé, čo by vydávalo 
zvuky, alebo by sa s nami rozprávalo.“ De-
duško jej tiež so smutným hlasom odpove-

dal:  „Babička, drahá moja, veľmi by som Ti 
to prial, aj ja sa cítim smutný ako ty 

a okrem toho sú Vianoce a neviem, dokedy 
sa ja dožijem.“ Obaja smutne povzdychali 
a babička mala na krajíčku slzičku, deduško-

vi bolo jej ľúto a premýšľal. Babička si slzič-
ku utrela a išla robiť cestíčko na koláč, aby 

mali ku kávičke. Deduško chvíľu sedel, poze-
ral sa na babičku a rozhodol sa, že pôjde po 
halúzky do lesíka a vráti sa. Deduško babič-

ku pobozkal a odišiel do lesíka. Išiel, išiel, 
obzeral sa okolo seba, všetko bolo biele 

a nikoho nikde, nakoniec došiel do lesíka, 
videl halúzky, začal ich zbierať na jednu 

kôpku a zbadal krásny ihličnatý stromček 
a podišiel k nemu. Obzeral si ho, nevedel sa 
vynadívať krásy a smutne si povzdychol: 

„Aký si nádherný stromček, aký som ja 
smutný s babičkou, že sme dlho nikoho ne-

videli, nerozprávali a radi by sme privítali 
niečo, čo by nás potešilo.“ Stromček sa hý-
bal, konármi pohladil deduška, počúval ako 

je deduškovi smutno. Deduško sa prekvape-
ne díval na krásny stromček, ktorý ho pohla-

dil a vraví mu: „Ty ma počuješ a vidíš?“ 
Stromček: „Áno, ja tu všetko vidím, cítim, 
kto tu okolo mňa prejde, počujem každý 

hlas, zvuk, šum vetra.“ Chvíľu sa stromček 
s deduškom rozprával a povedal mu: 

„Deduško, nebuď smutný, sú Vianoce, teš 
sa, uvidíš, že budeš šťastný a želaj si niečo, 

čo si chceš priať a splní sa ti to.“ 

Keď odchádzal z lesíka, celou ces-
tou rozmýšľal, čo zažil a spomenul 

si, že si má niečo priať. Želal si 
zvieratko kocúrika, krásneho, hne-

dého s bielymi páskami, ktorý bu-

de rozprávať a že ho s babičkou 
budú volať Murko. Deduško sa 
vrátil domov, bol rád, že je doma s 

babičkou, na stole už boli nachystané sladké 
koláče a kávička. Potom si  vychutnávali prí-

jemný večer pri vianočnom stromčeku 
v kuchyni a z ničoho nič začuli buchot. De-
duško s babičkou sa na seba pozreli 

a rovnako si povedali, že či naozaj počuli bu-
chot, alebo sa im to zdalo. A znova bolo po-

čuť buchot, obom to nedalo a išli za tým 
zvukom buchotania, bolo to v komore. De-
duško vzal veľký lampášik, babička za ním 

a spoločne sa išli pozrieť do tej komory, čo 
sa tam deje. Zasvietili na celú komoru, po-

obzerali sa dookola a nič nevideli, len zvale-
nú fľašu od mlieka a znova sa poobzerali, 
začuli slabučké mňaukanie: „ Mňau – mňau.“ 

Deduško neveril vlastným očiam, čo počuje 
a babička tiež ostala prekvapená, podišli za 

sudom, kde bola zvalená fľaša od mlieka 
a zbadali malého kocúrika. Deduško vzal ko-
cúrika do náručia, díval sa naňho neveriacky 

a uvedomil si príhodu v lesíku s tým strom-
čekom a svojím želaním. Deduško pozrie na 

babičku a povie jej: „Ja som nám želal neja-
kého kocúrika, hnedého s bielymi pásikmi, 

aby nám bolo veselšie, mali spoločnosť 
a napadlo ma, že by sa volal Murko.“ Kocú-
rik Murko bol v náručí deduška a obom po-

vedal: „Mňau – mňau, dobrý večer babička 
a deduško, na vaše želanie som prišiel 

z nebíčka, aby som mohol byť s vami, robiť 
vám spoločnosť a rozprávať sa s vami.“ Ko-
cúrik Murko si hneď získal lásku oboch ľudí 

a povedal im, že sa na nich veľmi teší a že 
im bude všetkým dobre a veselo. Deduško 

s babičkou sa vrátili do kuchyne, kde mali 
vianočný stromček a sadli si na lavičku 
a deduško povedal: „ Toto sú najkrajšie Via-

noce, ktoré sú, ktoré dávno nezažil niečo 
krásne a že sa cíti veľmi šťastný.“ Babička 

s deduškom mali každý deň veselý 
s kocúrikom Murkom, s ktorým sa mohli po-
rozprávať, vždy niečo spoločne za-

žili a boli všetci veľmi šťastní do 
konca krásneho života, kým nepo-

mreli.     

Autor: M. Gelienová                                                                                                                 



Moderné názvy z oblasti ekonómie a pracovného prostredia: 

 

Curriculum vitae ( čítaj kurikulum vité) – štruktúrovaný životopis. Dnes 

sa používa v inzerátoch pod skratkou ako CV. 

Full time (čítaj fultajm) – plný pracovný úväzok, tiež hlavný pracovný po-

mer. 

Part time (čítaj pártajm) – čiastočný pracovný úväzok, tiež vedľajší pra-

covný pomer. 

Meeting (čítaj mítink) – pracovná schôdza, stretnutie. 

Briefing (čítaj brífink) – krátka informatívna schôdza, porada členov tímu pred zahájením 

nejakej akcie. 

Brainstorming (čítaj brejnstormink) – kreatívny spôsob hľadania nových 

nápadov v tíme; funguje na princípe asociácie, vzbudzuje človeka 

k tvorivému mysleniu a pomáha mu prísť v čo najkratšom čase, čo najviac 

originálnych myšlienok. 

Budget (čítaj badžet) – finančný rozpočet 

Barter (čítaj bártr) – spôsob výmenného obcho-

du; tovar či služby sa vymení za tovar a služby 

z druhej strany. 

Slide (čítaj slajd) – jedna stránka počítačovej prezentácie vytvorené napríklad v programe 

PowerPoint (čítaj pavrpojt); prezentácia býva zložená z niekoľkých po sebe idúcich slidov 

(slajdov). 

Copyright (čítaj kopirajt) – značka výhradného autorského práva; 

označuje sa symbolom © 

Know-how (čítaj nouhau) – súhrn obchodných 

a výrobných znalostí. 

Made-in (čítaj mejd in) – vyrobené v; označenie krajiny, kde bol tovar 

vyrobený (napr. made in Italy = vyrobené v Taliansku).  

Text: redacia                                            

Foto: internet 
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Jazykové okienko 

Dáme si Čízburger alebo nebojte sa novej slovenčiny (6. časť)  
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 Niektoré názvy firiem alebo obchodných centier majú 2 alebo 3 posunky, ktoré vytvo-

rili Nepočujúci medzi sebou. Keď nejaký názov nemá posunok, väčšinou posunkujeme podľa 

prvého písmena, buď jednoručnou alebo dvojručnou prstovou abecedou.  

Balet 

Minislovník 

Divadelný žáner 

Dráma Historický 

Činohra 

Ľudový 

Komédia 

Moderný Muzikál 
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Paródia 

Minislovník 

Tanec 

Pohybové divadlo 

Umelecké posunkovanie 



Študentská  spoločnosť AURIS, š.s.  
pri Strednej odbornej škole  

pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave 
 

Vás pozýva na 

 
3. reprezentačný ples sluchovo postihnutých 

 
dňa 31. januára 2014 o 19.00 hod. 

V Nemeckom kultúrnom dome, Barónka 3, Rača  
 

Program plesu: 

slávnostné otvorenie 
predstavenie študentskej spoločnosti AURIS, š.s. 
ukážky vystúpenia divadelného súboru DIKO a tanečné vystúpenie 
do tanca a na počúvanie hrá DJ TuSom 
občerstvenie – prípitok, predjedlo, 1. večera, dezert, víno, nealko, káva, čaj,  
slané pochutiny, 2.večera 
bohatá tombola 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena vstupenky: 25,- €. 

Vstupenky si môžete zakúpiť na  

www.rezervovane.sk,  

viac info na https://www.facebook.com/pages/Auris/235237186632162?

ref=ts&fref=ts  

http://www.rezervovane.sk
https://www.facebook.com/pages/Auris/235237186632162?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Auris/235237186632162?ref=ts&fref=ts





