
Spravodaj SES 2013
2013-06-10
Podrobné informácie pre všetkých, ktorí sa prihlásili na   Letné štúdium esperanta   2013,   
Martin, Slovensko

Srdečná vďaka za vaše prihlásenie! Odporúčame vám nájsť si troška voľného času a 
prečítať si nasledujúce informácie, aby ste boli dobre pripravení na bezproblémový 
príchod a účasť na SES 2013.

Poznámka: pošlite prosím túto správu aj ďalším, ktorí sa prihlásili cez váš e-mail, alebo ich informujte o jej 
obsahu.

Dôležité informácie

Počas celého podujatia je nevyhnutné dodržiavať pokyny organizátorov. 
Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje 
svojím podpisom pri registrácii. Má osobnú zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobí 
sebe alebo inej osobe. 
Organizátor (E@I) nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví alebo na majetku účastníkov, súvisiace s 
účasťou na podujatí SES 2013, alebo s cestou a pobytom v mieste jeho konania. 

1. Poplatky:
Nezabudnite, prosím, že vaša prihláška ju platná až po obdržaní zálohy (zaplatení prihlasovacieho poplatku). 
Bez toho vám nemôžeme zaručiť lôžko, stravu a ďalšie služby (môžete vopred zaplatiť aj celú sumu). Ak ste 
doteraz prihlasovací poplatok neuhradili, urobte tak prosím čo najskôr.

2. Peniaze:
Na Slovensku v súčasnosti  platí  mena „euro“,  skratka EUR. Poplatky za podujatie bude možné platiť  na 
mieste len v eurách (iné meny neprijímame, zmenáreň je v centre mesta, asi 1 km ďaleko). Počas podujatia  
sa bude môcť nakupovať, napr. v bare alebo knižnej službe, takisto len za eurá.

3. Príchod/odchod:
Podujatie sa začína 12. júla popoludní (príchod je možný od 14:00) a končí 20. júla popoludní, o 13:00. V  
prípade potreby je možné pricestovať o deň skôr a prípadne zostať aj niekoľko nocí po podujatí za poplatok  
navyše. Ak potrebujete prenocovania naviac, informujte nás o tom pred 1. júlom, aby sme mohli rezervovať 
miesta.

Adresa SES:
SES 2013 sa koná v študentskom domove farmaceutickej fakulty a v budove Strednej priemyselnej školy 
hneď vedľa. Presná adresa je:

Vysokoškolský internát JLF UK
Novomeského ul. č. 7
Martin, Slovakio

Ubytovanie, strava a nočný program sú zabezpečené v študentskom domove; vyučovanie, poobedňajší a  
večerný program budú prebiehať v priestoroch strednej školy. 

Ako pricestovať:
Martin je pekné starobylé mesto ležiace 210 km od hlavného mesta Bratislavy a 25 km od Žiliny.

Mesto Martin má veľmi dobré vlakové a autobusové spojenie s Bratislavou. Idú priame spoje (aj vlaky, aj  
autobusy), aj spoje s jedným prestupom. Posledný večerný vlak odchádza z Bratislavy do Martina o 17:53 (s 



prestupom v stanici Vrútky). Cesta trvá približne štyri hodiny. Vhodný spoj si môžete nájsť na  www.cp.sk 
(vpravo dolu možno prepnúť jazyk stránky na angličtinu alebo nemčinu).

Z bratislavského letiska. Použite autobus č.  61, ktorý vás zo zastávky "Letisko" zavezie rovno na hlavnú 
vlakovú stanicu ("Hlavná stanica").  Stanica je konečná zastávka, cesta trvá asi 25 min, lístok stojí  0,90 €  
(prestupný lístok,  platí  60  minút,  cez víkend 90 minút)  a  možno si  ho zakúpiť  v  žltých automatoch na  
zastávkach autobusu alebo v novinových stánkoch. Ak treba, odtiaľ sa trolejbusom č. 210 alebo autobusom 
č. 21 dostanete na autobusovú stanicu ("Autobusová stanica Mlynské Nivy"). Cesta trvá 8 min (3 zastávky). 
Cestovné poriadky bratislavskej mestskej dopravy nájdete na stránkach http://ba.imhd.zoznam.sk.

Z  letiska  vo Viedni  (Wien).  Viedenské letisko  ("Flughafen Schwechat")  má dobré autobusové spojenie  s 
hlavnou autobusovou stanicou v Bratislave ("Autobusová stanica").
Na  http://www.slovaklines.sk/index_en.html si môžete zistiť presnú trasu autobusu a aj zakúpiť cestovné 
lístky. Lístky sa dajú kúpiť aj priamo v autobuse – v prípade, že sú ešte voľné miesta.

Z Bratislavy do Martina. Z Bratislavy choďte vlakom alebo autobusom priamo do Martina. Občas sa stáva, že 
treba  prestupovať,  ale  idú  aj  priame spoje.  Podrobnú trasu  spojov  pre  váš  čas  príchodu si  pozrite  na  
www.cp.sk.

Z Martina (autobusovej či vlakovej stanice) k študentskému domovu.
Tieto autobusy idú k miestu konania SES z vlakovej a autobusovej stanice:

- č. 55 (smer Vrútky) – dva razy denne (poobede) ide MHD priamo k študentskému domovu. Cieľová  
zastávka sa volá "ŠD LFUK".
- č. 7, 10, 12, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 40, 50, 51, 52, 56, 62 – všetky zastavujú na zastávke 
"Dojčenský ústav", ktorá leží trocha ďalej od študentského domova

Východzia zastávka sa volá:
- "SAD" (ak pricestujete vlakom, alebo váš autobus zastavil na hlavnej autobusovej stanici)
- "Ul. Jesenského" (ak váš autobus zastavil na ulici Jesenského)

Zastávky blízko SES sa volajú:
- "ŠD LFUK" (ideálne, najbližšie)
- "Dojčenský ústav" (menej vhodné)

Ako sa dostať na SES z najbližších zastávok.

Podrobnú trasu a odchody si môžete pozrieť na http://www.mhdmartin.sk/cp/mhd/ (stránka MHD Martin).

Taxíky v Martine
Autobusová a vlaková stanica sú v Martine hneď vedľa seba (viď  mapu). Niektoré autobusy zastavujú na 
zastávke "Martin, Ul.J.Jesenského MHD" (odkiaľ ide aj MHD) na ulici  Jesenského. Cesta z oboch miest k  

http://www.cp.sk/
https://maps.google.com/maps/ms?msid=205663959933372074630.0004d15782220e21b7b10&msa=0
http://www.mhdmartin.sk/cp/mhd/
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areálu SES je dlhá 2,1 km. Ak sa rozhodnete pre taxík, tu je niekoľko firiem.
http://www.taximartin.sk/ - 0.50 € štartovné + 1€ / km
http://www.mbtaxi.eu/ - 1€ / km
http://www.msautodoprava.sk/stranka/ms-taxi-martin - 0.33 € štartovné + 1€ / km 

4. Budova SES:
V budove SES bude k dispozícii bufet, kaviareň/krčma a knižná služba.

V budove SES nie je k dispozícii samostatná miestnosť s počítačmi (ale bude možné použiť zopár počítačov 
na chodbe).  Tiež  môžete  bezplatne používať  bezdrôtové pripojenie  na  internet,  ak si  prinesiete vlastný 
notebook. (Ak teda počas SES plánujete byť často na internete, nezabudnite si priniesť svoj notebook.)

V priestoroch SES (v budovách školy a v celom areáli) je zakázané fajčiť – prosím, rešpektujte to a fajčite len  
mimo areálu. 

V priestoroch SES bude k dispozícii športové vybavenie (lopty, rakety na bedminton atď.). V areáli SES sa 
nachádzajú dva stoly na stolný tenis, dva tenisové kurty, ktoré možno používať, a navyše futbalové ihrisko.

5. Strava:
Stravovať sa bude v jedálni študentského domova (v časoch uvedených v programe).

Tí, ktorí si stravu neobjednali, si musia stravovanie zabezpečiť sami. V budove SES je od 13:00 k dispozícii  
kaviareň, kde si možno kúpiť jednoduché jedlá a nápoje. V blízkosti SES je niekoľko reštaurácií a pizzérií. Pre  
tých, čo si  stravu zabezpečujú sami, sú na každom poschodí kuchynky s plynovým sporákom (avšak bez  
kuchynského riadu).

Ak si chcete stravu objednať, ale neurobili ste tak v prihláške, napíšte na ses  @ikso.net  .

Prestávka na kávu:
Počas doobedňajšieho vyučovania bude na chodbe školy pauza na kávu s bezplatným čajom, kávou a vodou. 
Prineste si, prosím, na tento účel vlastnú šálku. Aby sme šetrili životné prostredie, chceme minimalizovať  
používanie plastových pohárikov a šálok. Ak si neprinesiete vlastnú šálku, môžete si za dve eurá zakúpiť na 
mieste keramickú šálku, ozdobiť ju, ako sa vám páči, a používať ju počas celého týždňa.

6. Nákupy
Areál, kde sa koná SES, leží veľmi blízko centra mesta Martin. V centre sa nachádzajú lekárne, bary, kaviarne,  
reštaurácie a veľký obchodný dom Prior.

Poznámka: pozrite si našu Google-mapu mesta s označením všetkých dôležitých miest.

7. Izby, stanovanie, prednáškové miestnosti:
Účastníci budú bývať v 2-lôžkových izbách študentského domova. Celkovo sú k dispozícii izby pre viac ako 
700 osôb. Vždy 4 izby majú spoločné WC a sprchu. Dostanete posteľnú bielizeň, prineste si však svoj  uterák.

Študentský domov ponúka "bežné" (obyčajné) podmienky ubytovania, neočakávajte teda veľký luxus.
Ak si predsa len želáte bývať vo väčšom luxuse, oznámte nám vaše požiadavky, alebo sa skontaktujte priamo 
s neďalekými penziónmi či hotelmi:
Pensiono MartInn, Pensiono "Čierna pani", Hotelo Turiec, Hotelo Victoria

Ak ste si objednali izbu za študentskú cenu, nezabudnite si priniesť váš ISIC alebo iný študentský preukaz.

Stanujúci si musia priniesť vlastný stan, spací vak a karimatku. Pre stany je vyčlenené miesto vo dvore v  
areáli SES. Stanujúci budú môcť používať toalety a sprchy v budove SES.
V budove SES môžete za poplatok použiť práčky. Prací prášok si možno zakúpiť v organizačnej miestnosti.

http://www.hotelvictoria.sk/
http://hotelturiec.sk/
http://www.penzion-cierna-pani.sk/
http://www.penzionmartinn.sk/
https://maps.google.com/maps/ms?msid=205663959933372074630.0004d15782220e21b7b10&msa=0&ll=49.065712,18.923779&spn=0.018333,0.04
mailto:ses@ikso.net
mailto:ses@ikso.net


8. Užitočné odkazy ohľadom cestovania a ubytovania na Slovensku:
Cestovné poriadky

http://cp.atlas.sk/  -  vlaky, autobusy, lietadlá, MHD, kombinácie vlaky + autobusy [sk, en, de]
http://www.imhd.zoznam.sk  – MHD pre rôzne mestá Slovenska [sk, en]

Mapy
http://maps.google.com/  [rôzne jazyky]
http://www.supernavigator.sk/navigator/  [sk, cs, en, de, hu]
http://mapy.hiking.sk/  - turistické mapy Slovenska [sk]

Ubytovanie
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/  [rôzne jazyky]
http://www.limba.com/sk/slovensko/ponuka  [rôzne jazyky]
http://www.prenocuj.sk/  [sk, cs, en, de, pl, hu, es]

Turistické informačné centrá
http://www.slovakiatravels.com/sections/comunity/linkRegional-sk  [sk, en, it, fr]

Slovenský jazyk
http://slovake.eu - internetový portál na učenie sa slovenčiny; obsahuje tiež minikurz s užitočnými 
frázami pre turistov! [sk, en, de, pl, lt, fr, eo, es, cs]

Ak by ste potrebovali ďalšie informácie alebo rady, môžete nám napísať na: ses  @ikso.net  

Program

9. Vyučovanie:
Vyučovanie bude prebiehať vo viacerých skupinách podľa jazykovej úrovne, vždy dopoludnia (9.00-13.00).  
Počas dňa príchodu, v piatok popoludní o 17.00-19.00, sa bude konať  krátky test, aby vás učitelia mohli 
zatriediť do skupín podľa vašich jazykových znalostí. Odporúčame všetkým zúčastniť sa!
Úplní  začiatočníci, ktorí  esperantom  vôbec  nehovoria,  môžu  v  čase  testovania  prísť  do  učebne  pre 
začiatočníkov – kde budú mať úvodnú lekciu so svojím učiteľom. (podrobnosti sa pýtajte pri registrácii, alebo  
ich nájdete po príchode na tabuli s programom)

10. Program:
V samostatnom dokumente vám zašleme provizórny program SES. Nie je kompletný; viacero vecí pribudne 
počas nasledujúcich týždňov a dokonca aj počas samotného podujatia. Rovnako sa môžu trocha zmeniť časy  
jednotlivých prednášok a predstavení.

Počas výletných dní je pripravený náhradný program pre tých, ktorí nepôjdu na exkurziu – prednášky, ručné 
práce,  šport  a  pod.  (podrobnejšie  informácie  neskôr).  Naviac  bude  možnosť  stráviť  voľný  čas  mimo 
oficiálneho  programu  pripraveného  tímom  SES  (napr.  kúpaním  v  rieke  alebo  na  kúpalisku,  hrami,  
prechádzkami po lesoch, po meste a pod.).

Poznámka: vždy si pozorne pozrite tabuľu s programom v budove SES (ktorá bude na vrátnici, pri hlavnom 
vchode), tam nájdete najlepšie a najpodrobnejšie informácie o programe. Aktuálny program bude tiež v 
Google-kalendári – informujeme vás o ňom ešte pred začiatkom podujatia. Všetky ostatné zdroje (napríklad 
aj tento spravodaj) môžu vtedy obsahovať neaktuálne informácie.

11. Váš príspevok:
Aj vy sami môžete prispieť do programu SES: navrhnúť niečo zaujímavé, čo by ste chceli predstaviť ostatným 
účastníkom (spev, prednáška, vyučovanie vášho jazyka...). Ak pre svoj program potrebujete nejaké špeciálne 
vybavenie, kontaktujte vopred organizátorov.

Váš  príspevok  je  vítaný  aj  počas  Internacia  vespero  (Medzinárodného  večera),  počas  ktorého  môžete 
predstaviť vašu krajinu, kultúru, jazyk prostredníctvom umenia (pesničky, divadla, hudby...). Pripravte sa už 
pred samotným podujatím prinesením napr. hudby alebo hudobného nástroja či kroja vašej krajiny/regiónu.

mailto:ses@ikso.net
mailto:ses@ikso.net
http://slovake.eu/
http://www.slovakiatravels.com/sections/comunity/linkRegional-sk
http://www.prenocuj.sk/
http://www.limba.com/sk/slovensko/ponuka
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/
http://mapy.hiking.sk/
http://www.supernavigator.sk/navigator/
http://maps.google.com/
http://www.imhd.zoznam.sk/
http://cp.atlas.sk/


12. Dodatočný /voľný/ program:
Okrem oficiálneho programu máte možnosť stráviť čas vlastným spôsobom. V meste Martin sa koná viacero 
atrakcií a slávností, o ktorých sa môžete informovať v turistickom centre. V blízkosti sa o. i. nachádza:

- verejné kúpalisko „Sunny“ v Nitre (hneď vedľa SES)
- Slovenská národná knižnica a múzeum
- prechádzky po parku, návšteva múzeí, galérií, kostolov
- sauno, šport
- krásna príroda okolitých hôr

13. Výlety:
Počas SES sa budú konať 3 poldňové a 2 celodenné výlety (podrobnejšie info: http://ses.ikso.net/Ekskursoj).

Poldňové výlety
- Skanzen a mesto Martin

(cena: 7 EUR, dátum: 2013-07-13)
Cieľom výletu je zoznámiť vás s mestom Martin (kde sa SES bude konať) a s históriou Slovenska. 

- Oravský hrad a Oravská lesná železnica (cesta historickým parným vláčikom)
(cena: 18 EUR, dátum: 2013-07-14) 

- Hrad Strečno, budatínsky zámok, mesto Žilina
(cena: 18 EUR, dátum: 2013-07-18) 

Celodenné výlety, utorok 16. júla (možno si zvoliť len jeden, pretože sa budú konať v ten istý deň):
- Vysoké Tatry

(cena: 27 EUR, dátum: 2013-07-16)
- Bojnice - mesto, zámok, zoo...

(cena: 27 EUR, dátum: 2013-07-16) 

V prípade, že ste sa ešte neprihlásili na exkurzie a chceli by ste sa niektorej zúčastniť, alebo chcete zmeniť  
výber,  prihláste  sa  pokiaľ  možno  čo  najskôr  (najlepšie  do  1.  júla),  pretože  počet  miest  je  obmedzený.  
Prihlásiť sa, alebo nás informovať o zmene môžete poslaním e-mailu na: katka.noskova@ikso.  net  

14. Anjeli:
Počas  podujatia  budú  tzv.  anjeli  pomáhať  „nováčikom“  -  tým,  ktorí  sa  doteraz  ešte  nezúčastnili 
medzinárodného esperantského podujatia. Anjeli budú mať štítok s menom inej farby ako ostatní (žltý) a 
predstavia sa počas prvého večera.
Anjeli môžu nováčikom pomôcť lepšie sa orientovať počas SES: poradiť im vhodný program, vysvetliť veci, 
pomôcť vyriešiť problémy... Anjeli sú zvyčajne skúsení esperantisti, ktorí dobre poznajú podobné podujatia.  
Ak budete mať akúkoľvek otázku alebo ťažkosti, neváhajte osloviť niektorého z anjelov, radi vám pomôžu!

15. Kontakty:
V  prípade  akýchkoľvek  otázok  či  pripomienok  nás  kontaktujte  na 
ses@ikso.net.

Prosíme vás, aby ste nás kontaktovali pokiaľ možno e-mailom. Iba v 
naozaj  nevyhnutných  prípadoch  počas  cestovania  môžete 
organizátorov kontaktovať telefonicky:

Petro +421 902203369
Katka +421 948444380

Dovidenia počas SES 2013 v Martine,
váš organizačný tím SES

mailto:ses@ikso.net
mailto:katka.noskova@ikso.net
mailto:katka.noskova@ikso.net
http://ses.ikso.net/Ekskursoj

