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Claus, Pere Noel, Ježiško či Dedo Mráz.
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tátny inštitút odborného vzdelávania
organizuje každý rok celoslovenské
školské podujatie žiakov základných a stredných škôl s názvom JUVYR. Už je to 23. ročník. Aj v tomto roku
sme opäť dostali pozvánku. V Národnom
tenisovom centre dňa 25. novembra
2014 sa vystavili najzaujímavejšie výrobky z rôznych škôl. Našu školu (SOŠ,
OU
a gymnázium
pre
žiakov
so sluchovým postihnutím na Koceľovej
ul. 26 v Bratislave) prezentovali svojimi
výrobkami: čalúnnici, ktorí vyrobili teplé
pohodlné papuče a vankúšiky. Zákazníkov očarili milé vankúšiky. O vianočné
svietniky, rozkošné ozdoby vyrobené šikovnými záhradkármi bol tiež veľký záujem. Veľmi rýchlo sa vypredali. Knihári
vyrobili zošity, dekoračné krabičky –
šperkovnice, stojany na perá. V JUVYR-e

SOŠ pre ŽSP

si mohli záujemcovia vyskúšať testy
na autoškolu. Dievčatá sa tešili, že si dajú upraviť svoje vlasy kaderníčkam. Predávali sa aj oravské syry a korbáčiky. Počas ochutnávky sme si pochutili aj na výbornej slaninke, klobáske, saláme či zeleninovom šaláte. Táto akcia potrvala
do 26. novembra 2014 do popoludňajších
hodín s vyhodnotením o najkreatívnejšie
tvorivé pracovisko a najoriginálnejší výstavný stánok. Naša škola vlani získala
svoje prvenstvo v kategórii najoriginálnejší výstavný stánok na celom JUVYR-e.
Snáď aj na budúci rok budeme vidieť veľa
zaujímavých výrobkov a skúšať niečo nové.
Text: J úlia M azancová
Fotozábery: Klára Oleňová

Projekt

Workshop v Pedagogickej a sociálnej akadémii
orkshop zameraný na stredoškolskú mládež sa konal už
po druhýkrát. V minulom roku
sa
zrealizoval
projekt
s
názvom
„Spoznajte kultúru Nepočujúcich“ a bol
vskutku tak úspešný, že sa zopakoval
i tento rok. Pedagogička Slaninková
z PASA v Dúbravke v Bratislave sa roz-

hodla s chuťou spolupracovať s naším občianskym združením Myslím – centrum
kultúry Nepočujúcich na Slovensku.
I z tohto dôvodu sme túžili zrealizovať
predstavovaný
workshop
na
pôde stredných škôl.
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Projekt

a ponúkla nám spoluprácu, nadšene sme
ju prijali a pustili sa do príprav.
Po prvotnej príprave dôležitých materiálov sa konal spomínaný workshop, a to
24. 09. až 10. 12. 2014 každú stredu.
Autorom tohto workshopu som bol ja.
Študentov som vzdelával v oblasti kultúry Nepočujúcich a slovenského posunkového jazyka. Na workshop prišli maturantky, počtom približne 25. Na úvodnej
hodine tlmočila dobrovoľníčka nášho centra Miroslava Tomášková. Mal som pripravené prezentácie v Power Point-e.
Cieľom tohto workshopu bolo priblížiť
svet a kultúru Nepočujúcich všetkým
stredoškolákom v Bratislavskom kraji.
Ja ako lektor som sa prostredníctvom
osobného kontaktu s počujúcimi mladými
ľuďmi podieľať na odbúravaní bariér
a mýtov, ktoré sú prítomné v bežnej populácii na každom kroku. Pomocou voľ-

ného a nie strojeného štýlu komunikácie
som sa snažil vyzdvihnúť a potvrdiť ich
sociálne cítenie voči skupine nepočujúcich.
Avšak predsa som sa zamyslel. Má všetka táto naša práca význam? Hm... Áno,
má; pretože mladí ľudia nazbierali nové
informácie,
vedomosti
a
znalosti
o nepočujúcich osobách, ktoré doteraz
nemali. Podľa mňa majú počujúci skreslené
a
nepresné
informácie
o Nepočujúcich a o posunkovom jazyku,
pričom absolútne nevedia, ako sa majú
správať voči nám Nepočujúcim. Preto je
dôležité, aby sme sa spoločne snažili odbúravať bariéry a priblížili si svet Nepočujúcich tak, aby sme boli pripravení komunikovať
a
pozitívne
pristupovať
k odlišným kultúrnym a jazykovým skupinám.

Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: M artina Slaninková

Francúzsko

Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu
a pozvanie europoslankyne Jany
Žitňanskej
sa
po
prvýkrát
v histórii zrealizovala návšteva
Európskeho parlamentu v Štrasburgu
pre sluchovo postihnutých ľudí zo Slovenska. Pred časom Anna Šmehilová, ml.,
ktorá pracuje v EFFETE, ale je aj zároveň

asistentkou
europoslankyne
Janky
Žitňanskej, nás informovala, či máme záujem navštíviť francúzske mesto Štrasburg. Najprv som si myslel, že nejde
o nič zaujímavé, ale postupne som prostredníctvom internetu zisťoval, že predsa
návšteva Štrasburgu je dobrá vec

Francúzsko
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nebi!

a výzva. Veď prečo by som takúto
možnosť odmietol? Povedal som si, že to
využijem a pôjdem do Štrasburgu.
Pondelok 15. 12. 2014, týždeň
pred Vianocami, sme ráno netrpezlivo
čakali pred bratislavským Auparkom.
Modrý autobus nás vyzvdihol o 8.30 hod.
Cesta bola dlhá, ale mali sme tri
prestávky.
K
dispozícii
sme
mali
tlmočníčky: Anna Šmehilová, st. a Anka
Šmehilová, ml. Cestovali sme spolu
s počujúcimi zo Slovenska. Na vytúžené
miesto sme prišli večer okolo 19.30 hod.
Mali sme zaujímavé ubytovanie v hoteli
Ibis Budget. Každému z nás boli pridelené izby. Po vybalení sme išli spoznávať
Štrasburg v blízkosti hotela.
Na druhý deň sme sa trošku
poponáhľali s raňajkami, pretože tam bolo veľa ľudí. Po chutnom jedle sme najprv
išli do mesta Parc de l´Etoile, kde nás
privítala
naša
poslankyňa
Janka
Žitňanská. Srdečne nám poďakovala, že
sme prišli. Veľmi sa tešila. Nasledovala
prehliadka historického centra (katedrála
a orloj). Fotili sme úplne všetko! Potom
nás dokonca natáčali pracovníci zo štábu
Televízneho
klubu
Nepočujúcich.
Po prehliadke nás pozvala naša poslankyňa do úžasnej reštaurácie „Au Canon”, kde sme všetci ostali prekvapení
zo špecialít. Boli sme rozmaznávaní sladkosťami a mnohým iným. Ako v siedmom

Po obede sme sa plavili výhliadkovou loďou pod názvom BATORAMA,
pričom sme sa poobzerali po krásnych
európskych inštitúciách. Po plavbe loďou
sme mali voľný program. Navštívili sme
vianočné trhy, ktoré boli o moc krajšie
ako v Bratislave.
Posledný tretí deň sme si obliekli
elegantné oblečenie, pretože nás čakala
prehliadka
Európskeho
parlamentu.
Pred touto budovou sme sa na pamiatku
všetci odfotili. Počas vstupu do budovy
sme museli prejsť cez bezpečnostný
skener
podobný
zariadeniam
ako
na
letiskách. Nasledoval príchod
do plenárnej miestnosti, kde bolo zasadnutie. Potom sme sa presunuli do prednáškovej miestnosti, kde sme si vypočuli
od našej poslankyne užitočné informácie.
Po prednáške sme sa spoločne išli
naobedovať do self-restaurante. Nakoniec sme sa stretli s významnými
ľuďmi, ako sú Adam Kosa z Maďarska
a Helga Stevens z Belgicka. Obaja nám
porozprávali svoje príbehy, pričom sme
sa ich mnoho pýtali, keďže sme boli zvedaví. Zaujímali sme sa o rôzne otázky
týkajúce sa politiky a zákona. Počas
diskusie nám z medzinárodného posunkového systému tlmočila Veronika
Vojtechovská,
ktorá
všetko
zvládla
na
výbornej
profesionálnej
úrovni.
Po diskusii sme si urobili spoločnú fotku
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aj s nepočujúcou poslankyňou. Na záver
sme sa s nimi rozlúčili a dostali sme ako
darček zápisník, pero a rôzne maličkosti
od Európskeho parlamentu.
Na Slovensko sme prišli na druhý
deň, nevyspatí a s rôznymi myšlienkami

Francúzsko
v hlave.
Chcem touto cestou nielen ja, ale
aj spoločne s nepočujúcimi ľuďmi, ktorí
sa zúčastnili tohto výletu, srdečne poďakovať našej poslankyni Janke Žitňanskej,
ktorá nás pozvala na návštevu do Štrasburgu, a rovnako Anne Šmehilovej, ml.,
ktorá sa o nás v Štrasburgu starala.
Budem na milé mesto Štrasburg dlho
pamätať. Na záver vám všetkým
posielam fotografie, ktoré zachytávajú
krásny čas strávený v tomto úžasnom
meste.
Text: Tomáš Slezák
Fotozábery: M yslím

Divadlo

Divadelné predstavenie „Popletená punčocha“ v Lučenci
veľkým očakávaním som prezeral
celú sálu rôznorodých reakcií divákov počas divadelného predstavenia v Osvetovom stredisku v Lučenci
4. novembra 2014. V tento deň sa konalo
ďalšie
predstavenie
divadelnej
hry
„Popletená punčocha“, ktoré bolo umelecky tlmočené do slovenského posunkového jazyka. Stalo sa tak opäť po dlhšom
čase, keď naposledy naše občianske
združenie uskutočnilo tlmočenie divadelného predstavenie tejto úspešnej divadelnej hry v roku 2013 a v roku 2014
v Bratislave. Tešili sme sa na predstavenie z dôvodu nových tlmočníckych tvárí,

na ktoré sme doteraz neboli zvyknutí. Tlmočníkmi tohto predstavenia sa stali absolventi kurzu slovenského posunkového
jazyka v občianskom združení Myslím –
centrum kultúry Nepočujúcich, ktorí už
mali skúsenosti s tlmočením predstavení.
Predstavenie Popletená Punčocha sa realizovalo formou tieňového tlmočenia.
Tlmočníkmi tohto predstavenia boli:
Erika Dobišová, Katarína Priesterová
a Miroslava Tomášková. Projekt sa realizoval s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.

Text a fotozábery: M ichal Hefty
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Stredisko Teiresiás

Text: Tento poster bol vystavený na M edzinárodnej letnej škole posunkových jazykov 2014
na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe dňa 28. augusta 2014. Tento poster nám poslal jeden zo spoluautorov Roman Vojtechovský.
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UNL

UNIVERZITNÁ NOC LITERATÚRY má SRDCE NA DLANI
Dobrovoľnícky projekt roka
Banskej Bystrici sa v pondelok
8.
decembra
2014
stretli
v mestskej radnici všetci nominovaní
a
ocenení
dobrovoľníci
a dobrovoľníčky v rámci banskobystrického kraja a podujatia Srdce na dlani. Spomedzi dvanástich hlavných ocenení získalo verejnosti známe podujatie Univerzitná noc literatúry ocenenie Dobrovoľnícky projekt roka 2014.
Touto cestou blahoželáme hlavným organizátorom Simone Šedovičovej, Jozefe
Pevčíkovej, Lucii Havrilovej, Simone
Samekovej, Tereze Kmeťovej, Márii Bílkovej, Zuzane Leitnerovej, Monike Hrubjákovej, Marte Ševcovej, Jane Kramárovej, Patrícii Rozgonyiovej, Marekovi Čiernikovi,
Marike
Arvensisovej
a univerzitným doktorkám Martine Kubealakovej a Zuzane Bariakovej.
Rovnako, vrelé a srdečné poďakovanie
a ocenenie patrí Denisovi Mačorovi
a
spolužiakom
a
spolužiačkam
z Akadémie umení, čítajúcim Vladimírovi
Biloveskému, Paulíne Fialkovej, Jurajovi
Haškovi, Jakubovi Chrobákovi, Ivane Kováčovej, Paulíne Šedíkovej Čuhovej
a Petrovi Zemaníkovi, vedeniu Filozofickej
a
Pedagogickej
fakulty
UMB
v Banskej Bystrici, Andrejovi Brummerovi, Rudolfovi Kraščeničovi, Michalovi Kamenskému, hlavnému sponzorovi ESC
v Banskej Bystrici, V-clubu a mediálnemu
partnerovi Rádiu Regina, tiež tlmočníkom
a tlmočníčkam do slovenského posunkového jazyka Janke Cmarovej, Janke Kokoškovej, Radkovi Petríkovi, Tomášovi
Slezákovi, Tomášovi Máňovi a Michalovi
Heftymu, ako aj päťdesiatke dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí pomáhali za-

bezpečiť priebeh akcie v deň jej konania.
Touto cestou je namieste poďakovať aj
hlavnej
koordinátorke
projektu
a predmetu service learning na UMB,
v rámci ktorého vznikol prvý ročník Univerzitnej noci literatúry, a to Alžbete
Brozmanovej Gregorovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli podporiť a tešíme sa na Vás aj tento rok!
Podujatie sa bude konať 15. apríla
2015 na akademickej pôde Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, pričom literárna noc otvára svoje brány nielen nepočujúcim, ale aj telesne hendikepovaným milovníkom literatúry.
Zároveň, ak máte záujem navštíviť nás,
podporiť alebo pomôcť tlmočiť, budeme
veľmi radi. Ozvite sa na e-mailovú adresu: marika.arvensisova@gmail.com.

Zdroj: http:/ / w w w .ff.umb.sk/
katedry/katedra-slovenskej-literatury-aliterarnej-vedy/oznamy-katedry-256/
dobrovolnicky-projekt-roka-univerzitnanoc-literatury.html
Fotozábery: archív podujatia
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Rakúsko

Umelecké posunkovanie piesne „Happy“ od Pharell Williams-a
ž sa Vám niekedy stalo, že ste snívali
napr.
o
účinkovaní
vo videoklipe, a táto možnosť sa
Vám predsa naskytla? V istý čas sa nepočujúci Miroslav Bilík zastavil u nás
v Myslím a začal mi vysvetľovať svoj kreatívny nápad. Napadlo mu, že hudobná
skladba Happy od svetoznámeho speváka Pharell Williams-a by mohla odznieť
v medzinárodnom posunkovom systéme.
Pieseň Happy je známa od roku 2014,
pričom ju na webe www.youtube.com rekordne sledovalo niekoľko milión ľudí.
Pieseň začali využívať pre
rôzne videoklipy po celom svete.
Mirov skvelý nápad som
vskutku nemohol odmietnuť; potreboval som však
dlhší čas na prípravu.
Prešlo zopár dní, keď
sa
znova
zastavil
a oznámil mi, že o dva
dni
pôjdeme
natáčať
do Viedne na celý deň.
Ostal som zaskočený, lebo som mal pocit
nie úplnej pripravenosti; hlavne pred ka-

merou. Spoločne sme však usúdili, že to
musíme dokázať.
Na začiatku sme si s Mirom Bilíkom mysleli, že sa bude natáčať s bežným technickým
vybavením, nakoniec sme boli
prekvapení,
že
prišiel
profesionálny
štáb
s agentúrou. Účastníci
natáčania videoklipu boli
nepočujúci, ktorí chceli,
mohli prísť a účinkovali.
Dokonca
prišli vybraní
počujúci tanečníci na základe castingu.
Natáčanie
sa
konalo
vo Viedni celý deň približne 12 hodín, boli
sme dosť vyčerpaní, ale vedeli sme vydržať do konca. Potom na druhý deň sa natáčalo v Bratislave, kde som sa už nezúčastnil. V našom hlavnom meste sa natáčalo okolo 6 hodín. Potom štáb zábery
postrihal, pridal zvuk a dolaďoval materiál na kvalitný klip, čo trvalo približne
mesiac. V decembri 2014 sa videoklip
uverejnil na You Tube.
Videoklip si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?
v=n4vwpMMXI5E
Text: M ichal Hefty
Fotozábery: archív akcie

DVD
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Vianočné koledy
ž druhý rok občianske združenie
Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich dalo zrealizovať podporný
projekt pod názvom „Vianočné koledy“.
Ako je známe, väčšina vianočných skladieb, či už ľudovo-umeleckého zamerania, je v textovej podobe pre väčšinu nepočujúcich nezrozumiteľná.
Tento projekt bol zameraný na vytvorenie DVD prepoužívateľov
slovenského
posunkového
jazyka – pre
nepočujúcich. Vybrané
skladby
sa umelecky
tlmočili
doslovenského posunkového jazyka.
DVD je rovnako určené
rodičom nepočujúcich
detí, nepočujúcim
rodičom počujúcich
deti,
ktorí sa chcú
učiť vianočné koledy tichého sveta.
Samozrejme, tento projekt je určený aj
všetkým používateľom slovenského posunkového jazyka, tlmočníkom, študentom, ktorí navštevujú kurzy slovenského
posunkového jazyka a taktiež ich rodinným príslušníkom.
Čo bolo však naším cieľom? Snažili sme
sa prostredníctvom kolied priblížiť kultúrno-jazykový
prejav
Nepočujúcich
a bezbariérovo sprostredkovať duch Vianoc všetkým sluchovo postihnutým; keď-

že nám chýba jeden zmysel, nedokážeme dobre porozumieť obsahu skladby.
Pomocou umeleckého pretlmočenia vianočných kolied sme opätovne i tento rok
dokázali nám všetkým priblížiť emócie
piesní a ich atmosféru. Význam spočíva
i v tom, že mnohé piesne sa hrávajú
na rôznych podujatiach; preto je dôležité
im rozumieť.
Medzi
významné preklady skladieb
z hovoreného
jazyka do slovenského posunkového
jazyka
patrí
hlavne Tichá
noc.
Málo
z nás, dokonca aj z radov
počujúcich,
vie, akú myšlienku
nesú
vianočné
skladby.
Na DVD uvidíte tlmočiť vyškolených ľudí
z umeleckého
tlmočenia
v slovenskom posunkovom jazyku. Verím, že vďaka tomuto DVD budete mať
bezbariérový zážitok náučného charakteru, pričom vás oslovia všetky výrazové
prostriedky spojené s prekladom hudobných žánrov.
DVD (4,99 €) si môžete zakúpiť tradične
v Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich
na Slovensku.
Text: Tomáš Slezák
Fotozáber: M yslím
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SOŠ pre ŽSP

Prišiel k nám Mrázik s družinou
ko každý rok sa konal u nás
v dievčenskom internáte na SOŠ
pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici 26 v Bratislave
večierok. Bolo úžasné sledovať, ako hlavní aktéri – maturanti – predviedli Mrázika
s jeho družinou. N ajprv sa pred divákmi objavil narcistický Ivan v podaní
Juraja Bakytu, potom krásna a skromná
Nastenka v podaní Michaely Kostelanskej a nakoniec Mrázika so sobíkom
predviedli Matej Prieložný, v úlohe sobíka
vynikajúci a vtipný Matej Hradiský. Čarovný večierok sa konal dňa 4. decembra
2014. Ako inak, práve Ivan a Nastenka
sa postarali o celý program, a pritom
moderovali večierok. V rámci kultúrneho
programu bol prizvaný „Hadí muž“
v podaní talentovaného prváka Mateja
Hradiského. Aby si naši nepočujúci chlapci posilnili svoje svaly a dokázali, ktorý
z nich je najsilnejší, vynieslo sa vyhodnotenie v tzv. „stláčaní rúk“ (armwrestling)
a prvenstvo získal tretiak Vlado Šefčík.
Ivan a Nastenka si pre nás pripravili veselú zábavu formou súťaží. Najviac
nás nadchli súťaže typu „Tichá pošta“
a „Pantomimická hádanka“. Naprí-

klad: trojica si musela podľa lístočka
s názvom „lepidlo“ pripraviť a predviesť
LEPIDLO, ktoré samozrejme vyvolalo salvy smiechu. Iná skupina sa zas prezentovala ako „nožnice“, alebo veľmi originálne si chlapci vytvorili provu (= predok)
lode, kde si mohli Jack a Rose vychutnať
románik pred šírym oceánom z filmu Titanic a mnoho, mnoho zaujímavých
a vtipných nápadov od žiakov. Bola to
naozaj výborná zábava, nenudili sme sa.
Snáď sa to ešte zopakuje a bude to
omnoho lepšie ako predtým.
Text: Henrieta Bártová
Fotozáber: J ozef Rigo

Špecifické posunky v SPJ

Jazyková poradňa slovenského posunkového jazyka
ačínajúcim používateľom slovenského posunkového jazyka robia
problémy rozoznať významy medzi
posunkom MÔCŤ a špecifickým posunkom č. 55 (pozri prvý obrázok) vo význame: ide o situáciu, pri ktorej človek preukazuje svoju nezvyčajnú schopnosť alebo
svoju odvahu, trúfalosť predviesť nejakú
činnosť (Vojtechovská – Vojtechovský,
2012) a významy medzi posunkom NEMÔCŤ a špecifickým posunkom č. 47
(pozri druhý obrázok) vo význame: ide
o situáciu, v ktorej človek nie je schopný

niečo vykonávať alebo akceptovať z dôvodu fyzických obmedzení, psychických
zábran, subjektívnych alebo objektívnych
dôvodov (tamže).
Pokúsim sa priblížiť rozdielne významy
medzi posunkom MÔCŤ a špecifickým
posunkom č. 55. Posunok MÔCŤ znamená, že bežne skoro každý človek má
možnosť vykonávať činnosť, urobiť niečo.
Napr. skoro každý človek môže plávať,
skoro každý človek môže riadiť, skoro
každý človek môže rezať pílkou drevo.
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Naopak špecifický posunok znamená, že
skoro nikto nemá možnosť vykonávať
činnosť, len niekoľko ľudí môže. Napr.
každý človek nedokáže plávať motýlika,
len niekoľko ľudí to vie; každý človek nemôže riadiť rýchlosťou 200 km/h, len
niekoľko ľudí môže; každý človek nedokáže rezať motorovou pílou, len niekoľko
ľudí to zvládne.
Ďalšie rozdielne významy medzi posunkom NEMÔCŤ a špecifickým posunkom
č. 47. Posunok NEMÔCŤ znamená, že
skoro každý človek má bežne možnosť
činnosť vykonávať, urobiť niečo, ale
z rôznych dôvodov nemôže. Príklady posunku NEMÔCŤ: na radu jeho rodičov si
muž nemôže vziať túto ženu za manželku; človek nemôže piť mlieko, pretože

Špecifické posunky v SPJ
má alergiu na mlieko; dievča, ktoré dostalo trest od rodičov, nemôže sledovať
televíziu. Naopak špecifický posunok znamená, že to človek nedokáže alebo nemôže urobiť zo svojich vnútorných dôvodov. Napr. muž si nemôže vziať túto ženu za manželku, pretože tá má rozdielne
názory; človek nedokáže piť mlieko, pretože mu to vôbec nechutí; dievča nedokáže sledovať hororové filmy, pretože
majú pre ňu hrôzostrašné scenáre.
Použitá literatúra: VOJTECHOVSKÁ, V. –
VOJTECHOVSKÝ, R. Špecifické posunky
v slovenskom posunkovom jazyku. Bratislava : Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, 2012. ISBN 978-80-970601-21.
Text: Roman Vojtechovský

Lúčky

Workshop o tvorbe učebných osnov
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky
o
penziónu
Oáza
Smaldone
v Lúčkach neďaleko Kremnice prišlo niekoľko absolventov lektorského minima pre lektorov slovenského
posunkového jazyka, ktorí získali certifikát v Myslím – centre kultúry Nepočujúcich. Workshop sa konal od piatkového
večera 5. decembra až do obedňajšej nedele 7. decembra 2014.
Nepočujúci absolventi sa potrebovali naďalej vzdelávať a hlavne spoločne
vytvoriť učebné osnovy pre prvé jazykové úrovne A1 a A2 podľa publikácie Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, plným názvom Spoločný európsky
referenčný rámec pre jazyky: učenie
sa, vyučovanie, hodnotenie, skratka
SERR. Práve SERR poskytuje spoločný
základ na vypracovanie učebných osnov,

smerníc na prípravu učebných plánov,
skúšok, na tvorbu učebníc atď. v celej
Európe.
Publikácia
bola
vydaná
v angličtine v roku 2001, ale na Slovensku bol preklad dokončený v roku 2004
a vydaný až v roku 2006.
Najprv sa zúčastnení oboznámili
s mojou prácou a pracovnými skúsenosťami, kde pracujem ako odborný pracov-
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ník Strediska pre pomoc študentom
so špecifickými nárokmi Masarykovej
univerzity v Brne. Vypočuli si očami druhy mojej práce, a to: (1) slovník českého a českého posunkového jazyka online, ktorý je výkladovým a prekladovým
slovníkom, (2) tvorba hybridnej knihy
o chorobách detského veku, (3) kurz českého posunkového jazyka – e-learning
a (4) výučba predmetu: úvod do štúdia
posunkových jazykov.
Po prednáške nasledovala prednáška o SERR. Prítomným som poskytol informácie o SERR, o globálnej stupnici jazykových úrovní A1 a A2 (používateľ základného jazyka), B1 a B2 (samotný používateľ), C1 a C2 (skúsený používateľ).
Na základe globálnej stupnice bola krátka
diskusia, ktoré jazykové úrovne by mali
ovládať a v realite ovládajú podľa našich
právnych predpisov osobní asistenti
sprostredkujúci
komunikáciu,
osobní
asistenti vykonávajúci úkon tlmočenia,
tlmočníci, „mediálni“ tlmočníci a súdni
tlmočníci.
Najťažšie
sa
hodnotilo
u tlmočníkov rôznych oblastí, keďže
pri bežnej komunikácii s nepočujúcimi
používajú takú formu, ktorej rozumejú
a používajú nepočujúci a pri tlmočení používajú skôr inú komunikačnú formu,
ktorú už nepočujúci v bežnej komunikácii
nepoužívajú.
Podľa
rôznych
štúdií
a zahraničných informácií by tlmočník mal ovládať minimálne jazykovú
úroveň B2, aby sa ním mohol stať.
Táto úroveň je zväčša vhodná pre komu-

Lúčky

nitné tlmočenie, konkrétne pri životných
situáciách, napr. v banke, na úrade práce, na odbore sociálnych vecí ap. Tlmočenie na univerzitách, vysokých školách,
na súdoch, v televíziách ap. by mal tlmočník ovládať minimálne jazykovú úroveň C1.
Informoval som prítomných o zaujímavostiach z Francúzska, že záujemcovia kurzu, ktorí absolvovali niekoľko prvých modulov, nedostávali/nedostávajú
certifikát, ale až na úrovni B2. Raz mali
Francúzi zlé skúsenosti, keď absolventi
kurzu získali certifikát v prvých moduloch, niektorí z nich už hneď vykonávali
úkon tlmočenia a pre komunitu nepočujúcich to bolo skôr neprijateľné, keďže
nedosahovali potrebnú jazykovú úroveň
a jazykovú vybavenosť.
Na deň Mikuláša v popoludňajších
hodinách sme spoločne vytvorili učebné
osnovy pre kurz slovenský posunkový jazyk jazykovej úrovne A1 a pokračovalo
sa v nedeľu v dvoch samostatných skupinách.
Prítomní boli nadšení, že sa vôbec
konal tento workshop a radi by pokračovali v tejto práci a vo vzdelávaní aj na jar
budúceho roku. Čiže na ďalšom workshope ich čaká hlavne „skúšobné“ lektorovanie vhodnej metodiky výučby kurzu
pred zúčastnenými.
Text a fotozábery:
Roman Vojtechovský
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Divadlo

MUTE – zbavme sa predsudkov, veď ne-/počuť je krásne
stredu 10. decembra 2014 som
bola na zaujímavom predstavení,
ktorého spracovanie bolo pre mňa
jedinečné. Spolu s kamarátkou sme sa
vybrali v chladný pražský podvečer
do Štúdia DAMÚZA, v produkcii ktorého
vytvorili počujúci a nepočujúci herci netradičný divadelný projekt o spájaní rozdielností sluchových postihnutí.
Pred vstupom do štúdia nás herci
oboznámili, že počujúci diváci dostanú
slúchadlá, pomocou ktorých sme dokázali
vnímať všetky zvuky tak, aby sme sa plnohodnotne dokázali sústrediť na posunky, „ticho“ a ponorili sa tak do sveta (tak
často) zbytočných slov.
Sedeli sme pozdĺžne, všetci diváci
oproti sebe, za sebou v dvoch radoch,
pričom herci sa pohybovali popred nás zľava doprava a späť. Spolu dvaja
muži
a
dve
ženy
v čiernom oblečení stvárňovali hlavné postavy divadelného predstavenia.
Návštevníci museli pozorne sledovať, čo sa deje,
vnímať hlavne zrakom, aby dokázali pochopiť dej a jeho posolstvo. MUTE na príbehoch
lásky
medzi
nepočujúcim
a počujúcim človekom podnetne rozpráva
o bariérach, predsudkoch, neporozumení

a strachu, ale aj humorne stvárňuje bežné situácie, keď sa stretne nepočujúci
s počujúcim. Veru, neraz sme sa zasmiali, aj so slzami v očiach.
Pohybovo
stvárnené
divadelné
predstavenie dávalo všetkým prítomným
pocit, že jazyk nepočujúcich je dôležitou
súčasťou každej spoločnosti. Stvárnenie životov
počujúcich
a nepočujúcich chcelo
poukázať na to, že spoločnosť by nás mala prijať a chápať takých,
akých sme. Zmyslom
predstavenia je idea, že
strata sluchu by sa nemala rovnať vylúčeniu zo spoločnosti. Často dochádza len
ku mnohým predsudkom a zbytočným
nedorozumeniam, ktoré sa dajú odstrániť
prostredníctvom komunikácie.
Premiéra MUTE sa konala 21. októbra 2014 v Jazz Clube Raduza. Jej reprízy sa odohrali v novembri a decembri.
Predstavenie pripravili počujúca Anna
Schmidtmajerová, nepočujúca Markéta Spilková, počujúci Petr Besta,
nepočujúci Sergej Josef Bovkun,
pod vedením režiséra Karla Kratochvíla.
Text: M arika Arvensisová
Fotozábery: internet
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Jazykové okienko

Dáme si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou? (6. časť)
Jedna čitateľka sa posťažovala, že nerozumie niektorým „novým“ slovám, ktoré už
bežne používajú jej počujúci kamaráti, alebo nevie, ako sa presne vyslovujú. Preto
sme pre vás pripravili malý jazykový kútik, v ktorom sa oboznámite s niektorými
novšími výrazmi a ich výslovnosťou.
AKO SA VYSLOVUJÚ ZNAČKY SVETOVÝCH AUTOMOBILIEK:

FRANCÚZSKO: Peugeot – pežot, Citroën – citroen

TALIANSKO: Lamborghini – lamborgini, Maserati – maserati,
Ferrari – ferari
NEMECKO: Audi – audi, Opel – opl, BMW – čítaj béemvé,
Porsche – porš, Volkswagen – folksvágn
RUMUNSKO: Dacia – dáčia
ŠVÉDSKO: Saab – sáb
ANGLICKO: Land Rover – lend rouvr,
Rolls-Royce – rols rojs
JAPONSKO: Mitsubishi – micubiši, Nissan – nisan,
Toyota – tojota
JUŽNÁ KÓREA: Daewoo – dejvú, Hyundai – hjundaj,
Kia – kija
USA: Chevrolet – ševrolet, Chrysler – krajzler, Hummer – hamr,
Jeep – džíp, Cadillac – kadilak

Vypracovala: redakcia
Zdroj a fotozábery: internet
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Varíme s Veronikou

VIANOČNÝ KOLÁČ
Vianočný koláč s tvarohom a ovocím
Je síce po Vianociach, ale tento koláč by
som skôr premenovala na celoročný.
Vyzerá a chutí fantasticky.
Cesto:







6 vajec
3 lyžice vody
6 lyžíc práškového cukru
6 lyžíc polohrubej múky
1 kypriaci prášok

Krém:









500 g tvarohu
100 g práškového cukru
250 g masla
30 ml rumu

1 vanilínový cukor
ovocie
3 vrecúška tortového želé

Žĺtky s cukrom a vodou vymiešame
do penista, postupne pridáme preosiatu
múku zmiešanú s kypriacim práškom
a nakoniec zľahka vmiešame tuhý sneh
z bielkov. Cesto dáme na vymastený, pomúčený plech a upečieme.
Tvaroh
dôkladne
vymiešame
spolu
so zmäknutým maslom, pridáme práškový a vanilínový cukor, rum a spracujeme
na hladký krém. Rovnomerne ho rozotrieme na vychladnutý korpus. Navrch
poukladáme drobné alebo pokrájané
ovocie a zalejeme pripraveným želé.

Text a fotozábery:
Veronika Prekopová
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Komiks
Nikola, 19
Už ju nebaví
byť sama.

Čo sa trápiš,
veď si mladá,
máš ešte čas.

Mám to naozaj
urobiť? Kam by
som ju položila?

Kedy si konečne
nájdem toho
správneho chlapca? Nemám na
neho šťastie.

Čo keby som napísala
list a vložila ho do
fľaše? Možno sa
dostane k tomu
pravému...

Hmm...

Pozri!!

Zahodím ju do vody?
Nie, len ju tu tak
položím, nebudem si
to sťažovať.

Vieš čo, radšej ju
zoberme domov
a tam to skúsime
vytiahnuť.

Pomôž mi ho
vytiahnuť!

Skúsim ho vytiahnuť. Aú,
ostal mi tam
prst!

Čo robíš?

Našla som odkaz
vo fľaši, to je
romantické.
Žeby bol pre
mňa?
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Komiks
No,
uvidíme.

Ako je možné, že ju
ešte nikto neotvoril,
veď to ide tak
ľahko...
Pošlem tej
slečne esemesku
a stretneme sa.

Berie si fľašu domov.

Číta odkaz, z ktorého dostal menší šok.

Kto to len
bude? Bude to
fešák alebo... ?

No, už som si myslela, že tú fľašu nikto
nenájde. To je super,
stretneme sa, jasné.

Ahoj, tajomná z fľaše, ty
si Nikola? Som rád, že si
prišla.
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Ahoj, ty si Heňo? Aj mňa
veľmi teší, ani som tomu
neverila.
Heňo čaká na Nikolu v bare.

Okamžite si padli do oka; sympatie boli obojstranné.
Je to možné?

Aj takto vzniká láska.

Po niekoľkých hodinách rozhovoru odchádzajú.

Koniec
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Posunkový jazyk

Advent

Vianoce

Koledy

Kapor

Sviečka

Oblátky
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Posunkový jazyk

Ozdoby

Ježiško

Silvester (1. variant)

Silvester (2. variant)

Darček

Silvester (3. variant)
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Posunkový jazyk

Losos

Víno

Zemiakový šalát

Koláč

Kapustnica
Posunkuje: Tomáš Slezák
Fotozábery: Tomáš Máňa

Medovník

E-shop
Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 9,99 €

DVD - Slovník slovenského
jazyka - slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina
MOC 2,99 €

DVD - Preklady
najznámejších
skladieb tradičnej
kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 12,99 €

MOC 4,99 €

Sada publikácií
MOC 28,99 €

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,99 €

Sada DVD
MOC 10,99 €

Plagát A1 (59x84) Prstová abeceda
/Dvojručná/
MOC 2,99 €

DVD - Vianočné
koledy v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 4,99 €

http://www.myslim.sk/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtu
emart_category_id=2&Itemid=57

Prajeme vám krásne a veselé Vianoce.
Nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou
všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a zažijete
chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom spomínať.
redakčný tím Myslímovinky

