
KONFERENCIA SABP 2021  

15. november 2021, 9:00 – 13:30 

online  

 

 

 

PROGRAM 

 

9:00 – 9:20 

Otvorenie konferencie a prezentácia Slovenskej autority pre Braillovo písmo a jej činnosti.  

Ing. František Hasaj / Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

Mgr. Michal Tkáčik / Slovenská autorita pre Braillovo písmo 

 

9:20 – 9:40 

História Braillovho písma, vznik a rozšírenie z Francúzska do celého sveta, história Braillovho 

písma na Slovensku.  

PhDr. Vladimír Cintula / Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím 

v Bratislave 

 

9:40 – 10:00 

Vznik SABP a čo mu predchádzalo; situácia vývoja pravidiel zápisu Braillovho písma, politické 

a ekonomické pozadie doterajšej situácie, príchod Marakéšskej zmluvy a jej dopad, boj o vznik 

SABP v minulosti.  

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. / Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Národná rada 

občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike 

 

10:00 – 10:20 

Braillovo písmo v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského. 

Výroba a tlač učebníc a skrípt v Braillovom písme. Hľadanie ciest – ako čeliť neustálemu 

problému s odbornými zápismi v prírodných vedách, cudzích jazykoch. Poskytovanie služieb 

všetkým študentom bez rozdielu v zameraní ich štúdií. Vyrovnávanie sa s problémami absencie 

pravidiel zápisu odborných textov v Braillovom písme.  

PaedDr. Elena Mendelová, PhD. / Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

10:20 – 10:30 

Diskusia 

 



10:30 – 11:00 

Prestávka 

 

11:00 – 11:20 

Braillovo písmo v špeciálnych školách pre nevidiacich. Výučba Braillovho písma v minulosti 

a v súčasnosti, dostupnosť materiálov v špeciálnych školách. Pripravenie žiakov na štúdium aj 

v oblastiach prírodných vied, výučba špeciálnych zápisov a jej dopad na štúdium žiakov na 

stredných školách.  

PaedDr. Eva Halásová / Spojená škola internátna v Levoči 

 

11:20 – 11:40 

Využívanie Braillovho písma v bežných školách pri vyučovaní integrovane študujúcich žiakov. 

Aktuálny stav v tejto oblasti, aká je pripravenosť žiakov na štúdium špeciálnych odborov 

v takýchto prípadoch? Dostupnosť materiálov a učebníc.  

Mgr. Marek Hlina / Centrum Špeciálno - Pedagogického Poradenstva, Bratislava 

 

11:40 – 12:00 

Braillovo písmo v digitálnom prostredí. Využívanie braillovských riadkov, práca s riadkami, 

prepojenie s počítačom alebo mobilným telefónom. Samostatné zariadenia – zápisníky 

v Braillovom písme použiteľné aj ako čítačky kníh. 

Ing. Ján Podolinský / Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

 

12:00 – 12:30 

Prezentácia práce Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči s ohľadom 

na tvorbu v Braillovom písme.  

Prezentácia časopiseckej tvorby, periodík vydávaných v Braillovom písme. Informácie 

o kalendároch vydávaných každoročne v réžii SKN.  

Mgr. Daniela Dubivská   

Prezentácia fungovania a obsahu digitálnej knižnice SKN. Dostupné učebnice; audioarchív 

časopisov; textový archív časopisov; e-Braille a počty kníh.  

Mgr. Norbert Végh  

Informácie o novej službe e-Braille poskytovanej v rámci digitálnej knižnice SKN; informácie 

o webovej stránke SABP a prekladači Braillovho písma.  

Mgr. Michal Tkáčik 

 

12:30 – 12:45 

Krst príručky Pravidlá písania a používania Braillovho písma v Slovenskej republike, informácie 

o príručke a odovzdanie výtlačkov prezentujúcim inštitúciám.  

 

12:45 – 13:00 

Vyhlásenie víťaza súťaže braillovských esejí, prezentácia víťaznej eseje.  



 

13:00 – 13:30 

Diskusia 

Záver konferencie 

 

V prípade zmien  bude na tejto stránke program vždy aktualizovaný.  

 

 

Otázky, podnety či osobné poznámky alebo pozdravy bude možné počas celej konferencie 

zasielať e-mailom na adresu sabp@sabp.sk. Otázky v na to určených blokoch prečítame 

a prezentujúci budú na otázky priamo odpovedať.  

 

mailto:sabp@sabp.sk

