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Vážení a milí čitatelia,
našou hodnotou sú články, rozhovory
a príbehy, ktoré si číslo od čísla čítate. Samozrejme sa nám často zdajú zázračné.
Žiadny zázrak sa však nekoná. Mali by ste
vedieť, že príbehy a úspechy sa každému
z nás podarili vďaka láske a túžbe dosiahnuť
svoj cieľ. Platí však jedno, keď to dokáže jeden, tak dokáže aj niekto druhý a nikdy sa
netreba vopred vzdať. Dôkazom je napríklad
úspech
členov
divadla
Tiché
iskry
s predstavením Smer Florida na Hudobnom
lete v Trenčianskych Tepliciach. Ďalším dôkazom je zviditeľňovanie problematiky nepočujúcich detí v ranom veku a to nás veľmi
teší, alebo z iného súdka, pozrite sa koľko
úspešných absolventov prešlo ťažkou skúškou v slovenskom posunkovou jazyku v OZ
Myslím. Takže sa vyplatí ísť si za svojimi
snami, robíme tak azda všetci každý deň.
Aby sa nám darilo, musíme si hlavne veriť!
Prajem vám nielen krásne, ale ešte krásnejšie leto a nech sa vám splnia všetky vaše
sny aj sníčky.
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PRA HA

Kráľovnou krásy nepočujúcich sa
stala Ukrajinka
itul
najkrajšej
nepočujúcej
dievčiny sveta Miss Deaf World
2015 získala v sobotňajšom finále
dňa 18. júla 2015 v Prahe Ukrajinka Natalija Bilanová. V kategórii mužov
Mister Deaf World 2015 získal Kolumbijec
Camilo
Viloria
Arrieta. Titul Mister Deaf
Europe získal Čech Tomáš
Brož z Jihlavy. Prvou svetovou vicemiss sa stala
Bieloruska
Nasťa
Vjazorskaja. O titul súťažili
finalisti v Top Hoteli Praha v
Prahe. Tohto roku to už bol
jubilejný 15. ročník súťaže
a finalistov sa zišlo viac ako
65. Dievčatá vo finále predvádzali večerné šaty a plavky,
no vždy aj tak dominovala

Moderátori večera Ján Čenský a Lenka Vacvalová so Sabínou Dvulitovou

Kráľ a kráľovná sveta 2015

voľná disciplína. Chlapci divákom predstavili národné kroje
svojich štátov a ani prehliadku
v plavkách nevynechali. Podľa
účastníkov však nejde v súťaži len o vzhľad víťazky a víťaza, ale ide aj o integráciu
sluchovo postihnutých mladých ľudí do spoločnosti. Organizátori uvádzajú, že vo
svete je o tieto každoročné
svetové súťaže medzi nepočujúcimi a nedoslýchavými ľudmi veľký záujem. Slovenskú
republiku reprezentovali naši
bývalí žiaci Nikola Slezáková a
Henrich Vnenčák (viď na
obrázku strede).

ZDROJ:
http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zabava/
kralovnou-krasy-neslysicich-se-stalaukrajinka-bilanova_349594.html

L ÚČKY

Letný tábor
aždý rok cez letné prázdniny sa na
Lúčkach pri Kremnici organizuje tábor pre nepočújúce ale aj počujúce
deti. Tento rok sa konal od 19. do 25.
augusta. Zišlo sa veľa detí, z rôznych kútov Slovenska a skoro všetkých vekových
kategórií, spolu s ktorými sme cez týžden
vytvorili
skvelé
spoločenstvo
a vystvorili si veľa spomienok a zážitkov.
Program bol pestrý a deti sa určite nenudili. Boli sme dvakrát na kúpalisku, na
prechádzkach v Kremnici ale aj na celodennom výlete, kde deti čakal retiazkový
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kolotoč alebo domáca pizza z pece. Samozrejme nemohol chýbať karneval alebo táborová olympiáda. Ako už býva
zvykom, v úvode aj v závere tábora sme

L ÚČKY
brá partia ľudí, ktorí vymýšľajú program,
či sa starajú aby deti neboli hladné.
Všetkým patrí veľká vďaka.
Tešíme sa na budúci rok
TEXT A FOTOZÁBERY:
VERONIKA MORAVČÍKOVÁ

sa spoločne zišli na omši aby sme poprosili
za
čas
stravený
v
tábore
a poďakovali Pánu Bohu za tábor.
Jedným z hlavných cieľov tábora je aj
spojiť svety počujúcich a nepočujúcich.
Myslím si, že sa nám to každý rok darí,
deti sa učia spolu komunikovať, učia sa
novým posunkom a nadväzujú nové
priateľstvá.
Každý rok sa samozrejme stretne aj do-

PROJEKT

Nová služba On-line tlmočník
na Slovensku
ačiatkom jari 2015 Nadačný fond
Slovak
Telekom
v
spolupráci
s Nadáciou Pontis predstavil myšlienku zaujímavého projektu On-line tlmočník pre potreby osôb s poruchou sluchu na Slovensku.
Cieľom on–line tlmočenia je podporiť odstránenie komunikačnej bariéry ľudí
s poruchou sluchu, najmä nepočujúcich
klientov na celom Slovensku, ktorým sa
na Slovensku veľmi ťažko zabezpečuje
tlmočník slovenského posunkového jazyka napr. na úrade práce, u doktora, počas rôznych úradných vybavovaní. Predstava bola taká, že služba by mala fungovať cez program SKYPE, ktorý má výhodu sťahovania zdarma cez internet
a následne umožní jeho rýchlu inštaláciu.
V júni 2015 sa uskutočnil konkurz tlmočníkov on-line tlmočníckej služby. V júli
sa
konalo
jednodňové
školenie
v priestoroch Myslím – centrum kultúry
Nepočujúcich, tu školili českí lektori ,
ktorí prezentovali dlhoročné skúsenosti
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projektu „On-line tlmočník“ v rámci organizácie Tichý svet v Českej republike.

Na čo všetko sa dá využiť služba on–
line tlmočenie? Služba má pomôcť
nepočujúcim pri vybavovaní na úrade,
návšteve lekára, hľadaní si práce a v rôznych iných situáciách, kedy nemajú
k dispozícii tlmočníka. Môžu si prostredníctvom nej „zavolať“ cez tlmočníka aj
na inzeráty ako je napr. hľadanie podnájmu, zistiť rôzne informácie od otváracích hodín, cez poskytovanie rôznych služieb či zmien týkajúce sa ich osobného či
profesijného života. Na Slovensku ide
o novú službu, ktorá úspešne funguje v
Maďarsku, Kanade, Amerike, ale aj v susednom Česku.
Nepočujúci sa ťažšie orientujú vo svete
počujúcich. „Keď sú napríklad na úrade
alebo u lekára často pri sebe potrebujú
človeka, ktorý ovláda posunkový jazyk a
ktorý im pomôže dorozumieť sa. Takýchto tlmočníkov je však na Slovensku málo. O to ťažšie je to pre nepočujúcich,
ktorí žijú na dedine alebo v malých mestách,“ dodáva programový manažér Juraj
Recký z Nadácie Pontis.
Aj preto je služba On-line tlmočník pre

PROJEKT
ľudí s poruchou sluchu prínosom. „Už
v prvý deň spustenia novej služby sa
ukázalo, aká je dôležitá pre nepočujúcich. S on-line tlmočníčkami sa hneď v
prvý deň skontaktovalo sedem ľudí,“ dodáva J. Récky. Službu online tlmočníčok
využili napríklad nepočujúci z Ružomberka, Sniny, Banskej Bystrice, ale aj z Košíc a zo Zvolena.
On-line
tlmočníčky
budú
ľuďom
s poruchou sluchu pomáhať aj v písomnej komunikácii. „Veľa nepočujúcich má
problém so správnou gramatikou. Ak napríklad posielajú list na úrad, často si nie
sú istí, či je správne napísaný. Takto ho
pošlú cez internet tlmočníčke a tá im ho
skontroluje,“ hovorí J. Récky.
Služba je bezplatná
K prístupu do bezplatnej služby jediné,
čo nepočujúci na spojenie s on-line tl-

močníčkou potrebujú, je počítač, telefón
alebo tablet pripojený na internet a službu Skype. On-line tlmočníčky pomáhajú
každý pondelok, stredu a piatok od 8.00
do 20.00 hodiny. Službu môžu využívať
rovnako počujúci pri prekonávaní bariér
s nepočujúcimi.
Nadácia Pontis s podporou Nadačného
fondu Telekom tiež už čoskoro rozdá tablety do klubov nepočujúcich, kde sa stretávajú
ľudia
s
poruchou
sluchu.
„Uvedomujeme si, že veľa starších nepočujúcich nemá prístup k zariadeniam,
cez ktoré by službu On-line tlmočník
mohli využiť. Aj takýmto spôsobom im
chceme pomôcť, aby ju mohli využívať,“
dodáva J. Recký s tým, že výzvu na získanie tabletov Nadácia Pontis zverejní
čoskoro.
MICHAL HEFTY, TOMÁŠ SLEZÁK

WORKSHOP

III. workshop o upevňovaní znalosti gramatiky SPJ
o dvoch workshopoch sa v dňoch
21. – 23. augusta 2015
v Penzióne sv. Filipa
Smaldone v Lúčkach uskutočnil
III.
workshop
o upevňovaní znalosti gramatiky slovenského posunkového jazyka a o porozumení rozdielom medzi
rôznymi
komunikačnými
formami posunkovej komunikácie. N a ňom sa mali
absolventi lektorského minima pre lektorov slovenského posunkového jazyka
(ďalej len SPJ) možnosť
oboznámiť s prednáškami
o základných charakteristikách
komunikačných
foriem v Severnej Amerike (americký posunkový
jazyk, umelé posunkové
systémy - manuálne kódovaná
angličtina),
o rozdieloch medzi SPJ,
kontaktovým posunkovaním a umelými posunkovými systémami používanými v školskom
5

prostredí (t. j. posunkovaná slovenčina,
slovenský prejav sprevádzaný izolovanými posunkami a presná posunkovaná slovenčina). Mali možnosť odprezentovať
svoje pohľady na základné rozdiely medzi
SPJ a posunkovanou slovenčinou, mali
možnosť odposunkovať
vety podľa ilustrovaných obrázkov bez písaných slov a na ich
základe spoločne určiť
základný
slovosled
(podmet,
prísudok
a predmet). Výsledok
odposunkovaných viet
sa ukázal, že vo väčšine viet prísudok stál na
konci za predmetom.
Keďže sa absolventom lektorského
minima pre lektorov SPJ
páčil III. workshop ale aj
predchádzajúce workshopy
a radi by navštevovali IV.
workshop s témou: preklad
textov zo slovenského jazyka do SPJ.

TEXT A FOTOZÁBERY:
ROMAN VOJTECHOVSKÝ

UNIVERZITA KOMENSKÉH O

Katedra sociálnej práce
Ahoj ! Rozhodla som sa priblížiť našu katedru sociálnej práce aj Tebe, nepočujúcemu, preto ak sa chceš odbornejšie posunúť, chceš pomáhať tam, kde je Tvoja
pomoc potrebná a kde ju ľudia príjmu,
čítaj ďalej o Univerzite Komenského - Pedagogická fakulta – odbor sociálna práca.
Neštandardná odpoveď na štandardnú
otázku: Povedz mi niečo o katedre?
Máme radi tímovú spoluprácu a dobrú
náladu. Tiež malá partia študentov vydáva študentský elektronický časopis. Má
anglický názov Face to Face a jej čísla si
môžeš prečítať na webovej stránke katedry sociálnej práce. Tiež naši vyučujúci
katedry nie sú tí typickí
učitelia, na akých si práve
zvyknutý. Nie sú tí, ktorí
iba sedia vo svojej kancelárii, ale dokonca aj vydávajú
vlastné, odborné publikácie, ktoré sa týkajú rôznych
oblastí sociálnej práce. Naši
vyučujúci sú sami o sebe
veľkou motiváciou – popri
vzdelávaní nás, študentov,
sa venujú rôznym činnostiam a takým sa môžeš venovať aj Ty. Na výber máš
množstvo oblastí, môžeš sa
venovať nielen sluchovo
postihnutím, ale aj nezamestnanosti, domácemu násiliu, bezdomovectvu, sex-biznisu, sociálnej práci s
ľuďmi po výkone trestu, s migrantmi a
mnoho ďalším, v ktorých sa už ako dobrovoľník/čka môžeš zúčastňovať tak na
rozvoji odboru a samotnej organizácie,
pre ktorú budeš „pracovať“ a zároveň
praxovať. Táto prax Ti po získaní Bc. a
Mgr. titulu dokonca môže pomôcť uplatniť sa na trhu práce a nájsť si prácu podľa vlastných predstáv. Sociálna práca je
veľmi aktuálna a aj Ty do nej môžeš priniesť veľa nového, sviežeho a dobrého.
Ak sa bojíš, že vyučujúcim nebudeš rozumieť – Univerzita Komenského má Centrum podpory študentov so špecifickými
potrebami (www.cezap.sk), ktorá Ti poskytne napr. simultánny prepis hovorenej
reči na prednáškach a seminároch, vďaka
prepisovateľom. Tak isto môžeš mať na
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prednáške svojho tlmočníka.
Ak si zvedavý a chceš vidieť na vlastné
oči katedru a profesorov, nehanbi, pretože máš príležitosť. Chystáme deň otvorených dverí na Pedagogickej fakulte, ktorý
bude prebiehať v januári.
Pre viac info mi neváhaj
napísať e-mail.
sa a príď. Bude to priateľská akcia, ktorá Ti ukáže
Tvoje možnosti k ďalšiemu
štúdiu. Nič nie je nemožné
a „ počuť a rozumieť“ budeš určite. Budem tam totiž ja a s radosťou Ti budem celý čas podporou ako
tlmočníčka.
Adresa : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra
sociálnej práce
Šoltésovej 4, Bratislava, 811 08
Web stránka: http://www.fedu.uniba.sk/
sucasti/katedry/katedra-socialnej-prace/
Email: hlacinova.brigita@gmail.com - poteším sa každému e-mailu.
TEXT A FOTOZÁBERY: BRIGITA HLAČINOVÁ

SPJ

Prečo surdopédi posunkujú inak
ako nepočujúci? (1. časť)
Niektorým občanom SR je známa
komunikácia, ktorá je vyjadrená prostredníctvom vizuálneho kódu – slovenským posunkovým jazykom, ktorý
používa komunita nepočujúcich na Slovensku. Tento jazyk používajú medzi sebou nepočujúci, pokiaľ sa v ich prítomnosti nenachádza iná osoba, ktorá daný
jazyk neovláda. Výnimku tvorí väčšina
počujúcich detí nepočujúcich rodičov a
niekoľko počujúcich osôb počujúcich rodičov.
Dorozumievanie v slovenskom posunkovom jazyku (ďalej len SPJ) je potrebné odlíšiť od iných špecifických posunkových systémov, ktoré sú viazané
na (1) sociálne prostredie medzi nepočujúcimi používateľmi SPJ a osobami, ktoré
daný jazyk dobre neovládajú, a na (2)
školské prostredie medzi surdopédmi
(pedagógmi žiakov s poruchu sluchu) a
žiakmi s poruchou sluchu (ďalej len PS).
Oblasťou manuálnej komunikácie v pedagogickom procese sa u nás zaoberali
napr. Groma – Tarcsiová (1993), Groma
(1997),
Tarcsiová
(1997),
Csonka
(1998), Tarcsiová (2005). V tomto školskom prostredí sa surdopédi v rámci komunikácie v procese výučby prostredníctvom posunkov snažia zviditeľniť slovenský jazyk, pričom prezentujú slovenské
slová a slovenskú gramatiku vrátane
syntaxe hovoreného jazyka. Viac–menej
iná situácia je v sociálnom prostredí, kde
nepočujúci používatelia SPJ modifikujú
svoj jazyk s cieľom zjednodušiť základnú
komunikáciu najčastejšie s počujúcimi
(tzv. foreigners talk), napr. pomalším
tempom posunkovania, používaním jednoduchých viet, výraznejšími pohybmi
úst s hovoreným komponentom (ide o
artikulované slovo zo slovenského jazyka), obmedzeným používaním priestoru k
predmetom reči (osobám, zvieratám, veciam, javom), vypúšťaním posunkov používaných v intrakultúrnej komunikácii
(komunikácia nepočujúceho s nepočujúcim) a pod. Tieto komunikačné systémy
prostredníctvom posunkov, ktoré sa používajú v školskom prostredí, sa nazývajú
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umelé formy manuálnej komunikácie
(Štefánik – Groma, 1993), umelé alebo
manuálne
posunkové
systémy
(Groma – Dočkal, 1992, Štefánik – Groma, 1993, Csonka, 1998), umelé formálne znakové (posunkové) systémy
(Groma – Dočkal, 1992), manuálne znakové systémy (Groma, 1997), príp.
posunkové systémy (Groma, 1997)
alebo umelé posunkové kódy (Tarcsiová,
2005).
Skôr, ako pristúpime k používaniu
špecifických posunkových systémov na
Slovensku,
budeme
vychádzať
z amerických štúdií, ktoré sa posunkovým systémom venovali už od konca 60–
tych a na začiatku 70–tych rokov minulého storočia v súvislosti s filozofiou totálnej komunikácie a hlavne s metódou simultánnej komunikácie. Frekventovanejším nadradeným pojmom v anglosaskej
literatúre je Manually Coded English (van
Cleve, 1987, Valli – Lucas – Mulrooney –
Villaneuva, 2011), či Manual Codes for
English (van Cleve, 1987, Baker–Shenk,
in Homoláč, 1998). Manually Coded English (manuálne kódovaná angličtina), so
skratkou MCE, sa vzťahuje na niekoľko
posunkových systémov s cieľom zviditeľňovať angličtinu prostredníctvom rúk
(Jay, 2011). Analogicky, van Cleve
(1987) tento pojem používa na označenie všetkých umelo vyvinutých kódov,
ktoré si kladú za cieľ prezentovať anglický jazyk v manuálnej (posunkovej) forme.
Existujú rôzne posunkové systémy
manuálne kódovanej angličtiny (ďalej len
MCE), ktoré umelo vytvorili surdopédi na
výchovu a vzdelávanie žiakov s PS
v surdopedických školách, zatiaľ čo posunkový jazyk (ďalej len PJ) a kontaktové posunkovanie sa vyvinuli prirodzeným
spôsobom (Freeman – Carbin – Boese,
preklad Hrubý – Selicharová, 1992,
Baker–Shenk, in Homoláč, 1998). Účelom práce surdopédov s týmito žiakmi
bolo, ale aj je, aby žiaci dobre vnímali
anglické slová a ich časti, ich štruktúru
vo vetách a výpovediach a na základe toho zdokonalili svoj prejav v hovorenej aj
písanej angličtine, lepšie porozumeli v
čítaní a dosahovali lepšie akademické výsledky než pri čistej orálnej metóde. Aby

SPJ
sa uľahčilo osvojenie si druhého jazyka u
počujúcich rodičov v komunikácii so svojimi deťmi s PS, dôraz sa kladie na poradie slov vo vetách hovoreného jazyka,
a to platí to aj u surdopédov v styku so
svojimi žiakmi. V tomto systéme sa akcentuje slovo, ktoré musí mať ekvivalent
v podobe jedného posunku. Z toho dôvodu surdopédi vytvárali rôzne spôsoby
učebnej komunikácie, z ktorej vzišli známe druhy MCE používané v Severnej
Amerike. Medzi ne patria (van Cleve,
1987; Baker–Shenk, in Homoláč, 1998;
Baker–Shenk – Cokely, 1980, in Kotvová
– Komorná, 2008; Jay, 2011; Wikipédia,
2015): Signed English (posunkovaná
angličtina) – SE, Seeing Essential English
(možný preklad ako videná základná angličtina) – SEE 1, Signing Exact English
alebo Signed Exact English (možný preklad ako presná posunkovaná angličtina)
– SEE 2, Linguistics of Visual English
(možný preklad ako jazykovedná názorná angličtina) – LOVE alebo L.O.V.E.,
Conceptually Accurate Signed English (možný preklad ako koncepčne
presná posunkovaná angličtina) – CASE.
Autori systémov SEE 1, SEE 2, LOVE pôvodne pracovali spoločne, neskôr
sa však názorovo rozišli a rozdelili sa do
tímov, z ktorých každý vytvoril systém,
ktorý sa v niektorých rysoch odlišuje od
ostatných, zároveň však majú mnohé rysy spoločné (Baker–Shenk – Cokely,
1980, in Kotvová – Komorná, 2008).
Podľa van Cleveho (1987) rozdiel medzi
SEE 1 a SEE 2 bol až taký veľký, že anglické slová sa mali posunkovať v jednom
prípade po častiach a v druhom ako celok
(pozri nižšie). Z hľadiska štruktúry majú
všetky tieto kódy spoločné to, že popri
posunkoch vypožičaných z amerického
posunkového jazyka (ďalej len ASL) v citátovej (slovníkovej) podobe a špeciálne
vytvorených posunkoch sa používajú aj
posunky z ASL s často pozmeneným spôsobom vyjadrovania a/alebo s pozmeneným významom. Významným rysom
všetkých vyššie menovaných kódov je to,
že v nich musia byť manuálne vyjadrené
všetky afixy (t. j. napr. predpony, koncovky, prípony), teda špeciálne posunky
afixov pre koncovky a prípony: -ing, -ly,
-ment, -tion, -ed, -s (množné číslo, minulý čas, priebehovosť ap.) a predpony:
8

un-, dis-, im-. Môžeme uviesť príklad anglického slova plurálu cats, ktoré by sa
posunkovalo s dvoma morfémami (t. j.
najmenšia časť slova, ktorá má vecný
alebo gramatický význam): CAT + S
(vecná morféma: CAT + gramatická
mofréma -S; pozn. manuálne vyjadrenie
sa vyznačujú veľkými písmenami). Kódy
SEE 1 a SEE 2 majú posunky pre viac
ako 50 afixov, zatiaľ čo posunkovaná angličtina má len 12 afixov (Baker–Shenk a
Cokely, 1980, in Kotvová – Komorná,
2008) alebo 14 afixov (van Cleve, 1987).
Špeciálne posunky afixov, teda gramatické morfematické posunky, nie sú pre ASL
typické.
V stručnosti priblížime definície
druhov MCE (porov. van Cleve, 1987;
Baker – Shenk – Cokely, 1980, in Kotvová – Komorná, 2008; Jay, 2011; Wikipédia, 2015).
Signed English je taký systém
komunikácie, ktorý si požičiava posunky
z (lokálnej) komunity nepočujúcich používateľov PJ a zároveň vytvára nové posunky, ktoré slúžia na prezentovanie
každého anglického slova vo vetách, výpovediach. Každé vyposunkované slovo
sa prezentuje ako samostatné heslo v
bežnom slovníku angličtiny, ale neprezentuje pravopis ani zvuk. Je to tým pádom jednoduchší systém než SEE 1, SEE
2 a LOVE.
Seeing Essential English (SEE
1) je taký systém komunikácie, ktorý sa
opiera o morfémy anglických slov. Všetky
zložené anglické slová sú vytvorené ako
samostatné posunky, napríklad namiesto
posunku z ASL pre butterfly (motýľ) sa
použijú dva samostatné posunky - morfémy v poradí BUTTER (maslo) a FLY
(letieť). Tento systém používa formát:
jedna morféma = jeden posunok. Posunky nachádzajúce sa v SEE 1 tvoria: (1)
vypožičané prvky z posunkovej zásoby
ASL, (2) vypožičané a následne modifikované posunky podľa prvého písmena daného anglického slova, tzv. inicializované
posunky, (3) umelo vytvorené posunky
na základe jedinečných anglických slov,
ktoré nie sú zastúpené v posunkovej zásobe ASL a (4) umelo vytvorené špeciálne posunky afixov. SEE 1 sa ako systém

SPJ
niekedy označuje ako Morphemic Sign
System (morfematický posunkový systém) – MSS. Miller (2013) uvádza napr.
posunok AUTO, ktorý sa v ASL používa
tvarom ruky zovretej v päsť, ktorá znázorňuje držanie volanta a pohyb s ním. V
ASL sa tento posunok používa pre
akékoľvek vozidlo. V SEE 1 je anglické
slovo car modifikované rukami v tvare
písmena C a ilustruje sa totožne držaním
vozidla a pohybu s ním. Ak je potrebné
určiť iné vozidlo, tvar rúk je upravený
tak, aby obsahoval prvé písmeno anglického slova podľa typu vozidla, napr. V
pre van, B pre bus, J pre jeep. Inicializované posunky umožňujú posunkujúcim
presne určiť taký posunok vo všeobecnom slova zmysle, ktorý chcú komunikovať v angličtine.
Signing Exact English (SEE 2) tento systém je prakticky zhodný s predchádzajúcim systémom, napr. inicializované posunky, gramatické morfematické
posunky, ale anglické zložené slová sa
používajú ako zodpovedajúce významy
pre ASL, napr. slovo butterfly (motýľ) =
zodpovedajúci posunkový význam BUTTERFLY (motýľ). Tento systém komunikácie sa niekedy označuje len ako SEE.
Linguistics of Visual English
(LOVE) je podobný systému SEE 1 na základe štruktúry anglických morfém. Zatiaľ čo väčšina ostatných komunikačných
foriem MCE a ASL sa zapisuje pomocou
anglických glos, pri LOVE sa zapisuje pomocou notačného systému lingvistu
Williama Stokoea.
Conceptually Accurate Signed
English – ide o taký systém komunikácie, ktorý vychádza na základe gramatiky
angličtiny s rýchlejším použitím takých
posunkov – významových pojmov než by
sa hľadali posunky v slovníku ASL. Keď si
máme vybrať posunok, najskôr sa zameriavame na to, čo máme na mysli, až potom vyhľadávame posunok v slovníku
ASL. Napr. anglický výraz move má niekoľko významov: pohybovať sa, pohnúť,
premiestniť, dojať ap. a na základe významu sa vyberá vhodný posunok. Tento
systém sa tiež viac-menej odlišuje od
kontaktového posunkovania (pozri nižšie), pretože sa pri ňom pridávajú anglic9

ké afixy, používajú sa inicializované posunky, výraznejšie pohyby úst s hovoreným komponentom a špeciálne posunky,
ktoré nie sú v posunkovej zásobe ASL.
V USA sa tiež využíva jednoručná
prstová abeceda, ktorá nie je samostatným jazykom, a ktorá prezentuje písmená písaného jazyka daktylovaním. Keď sa
súčasne s jednoručnou prstovou abecedou hovorí, nazýva sa to Rochesterova
metóda
alebo
Visible
English
(viditeľná angličtina).
Existuje ďalšia forma komunikácie,
ktorá je niekde na hranici medzi striktnými systémami MCE a ASL, a síce contact
sign (kontaktové posunkovanie) alebo
synonymum
Pidgin
Sign
English
(pidžinizovaná posunkovaná angličtina) –
PSE. Je to posunkový systém, ktorý používa posunky z ASL a riadi sa anglickým
slovosledom. Tento systém je často používaný pri posunkovej komunikácii medzi
nepočujúcimi a počujúcimi (Jay, 2011).
Kontakt oboch jazykov môže kedykoľvek
prebiehať na kontinuu, čiže prechodne
medzi nimi, kde posunkujúci z dvoch jazykových prostredí používajú tento systém, ktorý je niekde uprostred, v závislosti od ich znalostí anglického jazyka a
ASL. Pri kontaktovom posunkovaní sa vypúšťajú inicializované posunky a gramatické morfematické posunky, ale zachováva sa slovosled anglického jazyka.
Ďalší autori Valli a kol. (2005) uvádzajú,
že kontaktové posunkovanie zahŕňa posunky z ASL podľa anglického slovosledu
a často sa súčasne používa hovorený
komponent. Pri kontaktovom posunkovaní sa viac využíva priestor, striedanie rolí
(t. j. používateľ jazyka vo svojom rozprávaní hovorí za rôzne postavy), ukazovanie/odkazovanie a očný pohľad na určité
témy, a následne sa na ne odkazuje po
celú dobu rozhovoru. Baker–Shenk (in
Homoláč, 1998) uvádza, že pidžinizovaná
posunkovaná angličtina má mnoho variant (predovšetkým podľa úrovne znalostí angličtiny alebo ASL) a pre všetky
sa spoločne zachováva anglický slovosled. Ďalej Baker–Shenk (tamže, s. 43)
tvrdí, že “neexistují pravidla, jak by se
mělo znakovat, ale často dochází k vynechávaní méně důležitých slov – takových,
která lze vynechat bez porušení významu

SPJ
věty.”

angličtinu.

Ďalší autori Freeman – Carbin –
Boese (preklad Hrubý – Selicharová,
1992) akcentujú, že posunkovaná angličtina (Signed English) nie je rovnaká ako
termín pre pindžinizovanú posunkovanú

Autorka Duke (2004) poukázala na
prvky rozdielov komunikačných kódov
medzi ASL, SEE a kontaktovým posunkovaním. Pre lepšiu prehľadnosť ich môžeme názorniť v tabuľke.

ASL

SEE

Kontaktové posunkovanie

ustálené a produktívne posunky

ustálené posunky

ustálené a produktívne posunky

obmedzené používanie prstovej

používanie prstovej abecedy

používanie prstovej abecedy

nemanuálne prostriedky

-

nemanuálne prostriedky

využitie priestoru

1 slovo = 1 posunok

využitie priestoru

vlastný slovosled

anglický slovosled

anglický slovosled

abecedy

Vysvetlivky: Ustálené posunky sú tie posunky, ktoré sa nachádzajú v každom
slovníku posunkového jazyka.
Produktívne posunky sú tie posunky, kde
ich formy sa skladajú z častí, komponentov (tvar ruky/rúk, miesto artikulácie,
pohyb ruky/rúk a nemanuálne prostried-

ky). Z týchto komponentov používateľ PJ
rôznym spôsobom skladá do jedného celku a vytvára posunky zodpovedajúce potrebám aktuálneho kontextu.
Medzi nemanuálne prostriedky patria mimika, pozícia a pohyb hlavy a hornej časti trupu.

ROMAN VOJTECHOVSKÝ
ZDROJ OBRÁZKA: Baker-Shenk, Ch. - Cokely, D.
American sign language a teacher's resource text on
grammar and culture. Silver Spring, MD: TJ Publishers,
1980, s. 77.
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VÝSTAVA

Vibrácie v priestore
ýstava Vibrácie v priestore žiakov
odboru propagačná grafika sa
uskutočnila v júni v priestoroch
palacinkárne Funki-Punki na Klariskej
ulici v starom meste. Podnetom k výstave bola celoročná snaha všetkých žiakov
a celkovo dobré výsledky. Každému zo

žiakov sa podarilo nakresliť či namaľovať
aspoň jednu výnimočnú prácu. Palacinkáreň je miestom, kde sa stretávajú prevažne mladí ľudia, preto sme práce vešali
veselo ako námornícke vlajky. Rozmanitosť formátov aj štýlov sme zjednotili inštaláciou na špagátoch a diela pripínali
drevenými štipcami. Vo štvrtkový júnový

si ich kúpila. Matej Hradiský, Katka Lešková a Nicolas Morkes "visia na stene" v byte a krášlia niekomu domácnosť! Verím, že sa nám podarí aj v tomto
školskom roku vymyslieť ďalšiu úspešnú
výstavu. Žiakom prajem veľa dobrých
nápadov a tvorivých síl, nech máme čo
vystavovať.
PETRA ŠEVČVÍKOVÁ
FOTOZÁBERY: MAREK RAFAY, JOZEF RIGO

podvečer, keď už aj lastovičky zvolávajú
na čas prázdnin, sme si pripili limonádou
z čerstvého ovocia a pochutnali na palacinkách. Práce žiakov v priebehu výstavy
ocenilo množstvo návštevníkov, ba dokonca jednu pani očarili diela natoľko, že
11

NA ŠE ZDRAVIE

Zásady zdravej životosprávy – potrava

VITAMÍNY:
– sú nevyhnutné pre život, rast človeka a jeho zdravie,
– podieľajú sa na procesoch látkovej premeny,
– ich nedostatok spôsobuje rôzne ochorenia,
– označujeme ich veľkými písmenami abecedy,
– medzi najdôležitejšie patria vitamíny A, B, C, D.
Vitamín A:
– podporuje rast, dobré videnie, zdravú pokožku a sliznicu,
– nachádza sa v zelenej listovej zelenine, mrkve, rajčiakoch, malinách, čučoriedkach,
broskyniach, mlieku a pečeni.
Vitamín B:
– ovplyvňuje premenu cukrov a bielkovín, činnosť nervovej sústavy, tvorbu
červených krviniek,
– nachádza sa v strukovinách, orechoch, hubách, kvasniciach, bravčovom mäse,
mlieku, vnútornostiach, hrubozrnnej múke.
Vitamín C:
– zvyšuje odolnosť organizmu voči chorobám, chráni pred krvácaním slizníc,
– nachádza sa v čiernych ríbezliach, šípkach, citrusových plodoch, chrene, kyslej kapuste, zemiakoch, paprike, čerstvom ovocí a zelenine.
Vitamín D:
– ovplyvňuje v tele reguláciu rovnováhy medzi vápnikom a fosforom,
– vytvára sa v koži človeka pri slnečnom žiarení,
– nachádza sa v rybom tuku, mlieku, žĺtku, pečeni.
ANDREA BÁNOVSKÁ
ZDROJ: INTERNET
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RECEPT

Struhaný tvarohový koláč
Kakaové cesto:









400 g hladkej múky
250 g Palmarínu
150 g práškového cukru
2 ks vanilkového cukru
1/2 prášku do pečiva
1 žĺtok
2 lyžice kakaa

Tvarohové cesto:









3 ks tvarohu
200 g práškového cukru

Postup:
Do veľkej misky nasypeme hladkú
múku. Palmarín dáme roztopiť v mikrovlnke, prelejeme do misky s múkou. Pridáme práškový cukor, vanilkový cukor,
prášok do pečiva, žĺtok a kakao. Všetko
spolu zamiešame, aby vzniklo cesto. Necháme vychladnúť.
Do druhej veľkej misky dáme práškový
cukor, tvaroh, vanilkový cukor, Solamyl
a žĺtky. Všetko spolu zamiešame tak,
aby to bolo husté. Z bielkov urobíme
sneh, pridáme do misky s vytvorenou
hmotou a zamiešame.
Plech natrieme maslom a posypeme polohrubou múkou. Kakaové cesto rozdelíme na dve polovice. Z prvej polovice nastrúhame cesto na plech a zalejeme tvarohovým cestom, na ktoré rozložíme
kompót a na ten nastrúhame druhú polovicu kakaového cesta. Rúru vyhrejeme
na 180 stupňov a pripravenú zmes necháme piecť 30 minút. Pozrite sa na výsledok. Vyzerá dobre, nie?

2 ks vanilkového cukru
2 lyžice Solamylu
3 žĺtky
4 bielky
kompót

Recept od Ivany Klačanskej
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KOMIKS
Krásne dievčatko...

Marek 17
Ľúbim ťa.

Veronika 18

Laďka 19

Čo robí? Má
tajnú lásku?

Ach, bože, to je
Laďkin expriateľ,
musím jej to povedať.

Diskutujú.
Nemám.

Máš frajera?

Viem, že máš
chlapca.

Nemám.

Musím vedieť,
kto je jej chla-

Na druhý deň.

To je môj chlapec,
ukradla si mi ho.
Vypadni!

Laďka sleduje Veroniku.

Na rande s Laďkiným expriateľom.

Marek už nepatrí
tebe, je môj!

Choď do kelu!

Daj mi pokoj! Nezasahuj
do môjho života!

Laďke je to ľúto.

14

KOMIKS
Veronika sa veľmi trápi.

Nevedela som, že
Laďka bola tvojou frajerkou.

Nedávno som sa
s Laďkou rozišiel, preto tak
žiarli.

Prečo mi to
urobila?

Moja chyba, Marek ma už neľúbi.

Musím sa Veronike ospravedlniť.

Veronika je trapila.

Čo chceš?

Marek už dávno nie je
môj, rozišiel sa so mnou.
Závidela som ti. Naozaj
ho ľúbiš?

Vypadni!

Veronika, prepáč mi, prosím,
ťa.

Chcem sa ospravedlniť, že som ti
nadávala.

Ľúbim. Marek je
môj prvý chlapec.

Naozaj sú šťastní.

Už sú opäť kamarátky.

15

Text: Lenka Cmerová, Sabína Dvulitová
KONIEC Foto: Lenka Cmerová

POSUNKOVÝ JAZYK

Nezamestnaný

Úrad práce

Zamestnaný

Evidencia
16

Nárok (=Právo)

Podnikateľ

Sociálna poisťovňa

POSUNKOVÝ JAZYK

Dohoda

Živnosť

Podpis

Doba určitá

Vybavovanie

Pracovná zmluva
TOMÁŠ SLEZÁK
FOTO: TOMÁŠ MÁŇA

POSUNKUJE:
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E- SHOP
Úvod do kultúry
a sveta Nepočujúcich
MOC 10,00 €

DVD - Slovník slovenského
jazyka - slovenského
posunkového jazyka
pre oblasť rodina
MOC 3,00 €

DVD - Preklady
najznámejších
skladieb tradičnej
kultúry
do slovenského
posunkového jazyka

Kniha + DVD Špecifické posunky
v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 13,00 €

MOC 5,00 €

Sada publikácií
MOC 33,00 €

DVD - Rozprávanie
príbehov - storytelling
a poézia v (slovenskom)
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

Sada DVD
MOC 15,00 €

Plagát A1 (59x84) Prstová abeceda
/Dvojručná/
MOC 3,00 €

DVD - Vianočné
koledy v slovenskom
posunkovom jazyku
MOC 5,00 €

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

