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Milí čitatelia a čitateľky,

rok 2012 sa schyľoval ku koncu a my sme tu opäť pre Vás aj s čerstvými informáciami
o aktivitách, ktoré prebehli za uplynulé obdobie. Teší nás, že môžeme pozitívne zbilancovať množstvo podujatí, ktoré sú v každom prípade pre našu organizáciu a aj mimo nej prospešné. Utužujú
nielen kolektív, ale šľachtia mladého človeka aj po intelektuálnej stránke. Napokon, prečítajte si
naše nové číslo, sami uvidíte, že je naša organizácia aktívna a vždy vás prekvapí nielen niečím novým, ako je napríklad počet

plánovaných aktivít a akcií až na polroka dopredu ale dokon-

ca prichádza aj s vylepšeným profilom časopisu Myslímovinky. Prajeme Vám príjemné čítanie
a všetko dobré v roku 2013!
Dostal som túto príležitosť vďaka dlhodobej spolupráci medzi divadlom Tiché iskry a OZ
Myslím a je to pre mňa výzvou pracovať na poste šéfredaktora tohto elektronického časopisu Myslímovinky. Chcem vám povedať, že v úlohe šéfredaktora robím prvýkrát (je dlhoročným členom redakčnej rady školského časopisu Amplión v SOŠ pre ŽSP na Koceľovej ul. v Bratislave, pozn. red.).
Patrím do sveta Nepočujúcich a dokážem sa dorozumievať so všetkými. My tu budeme pre vás a vy
zase pre nás. Mojím veľkým prianím je, aby sme v sebe pestovali humor a vtip. Ako je známe, že
so smiechom a dobrou náladou nám bude všetko fungovať J Taktiež rád uvítam akékoľvek grafické
nápady či pripomienky z vašej strany – časopis Myslímovinky je o vás a pre vás a vašich blízkych, a
preto neváhajte a odvážte sa vyjadriť to, čo sa vám na grafickej úprave časopisu nepáči – radi ho
prispôsobíme vašim potrebám či očakávaniam.
Dosť však bolo slov, nech teraz za vás prehovoria naše činy. Želám vám dostatok síl, porozumenia, motivácie a veselej nálady, aby ste si každý deň u nás užili ako sa patrí J Nielen sebe, ale
aj vám prajem veľa dobrých nápadov a chuť ich realizovať. Verím, že už dnešné číslo vás vtiahne,
milo prekvapí a každý si tu nájde to svoje. Teším sa na vás opäť v budúcom dvojčísle.
Mgr. Jozef Rigo a celá redakcia
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25.výročie zvolenia Nepočujúceho prezidenta Gallaudetovej univerzity
Predsedkyňa správnej rady oznámila, že
vybrali počujúcu kandidátku, pretože „nepočujúci
nie sú schopní fungovať v počujúcom svete“.
Tento citát sa rýchlo dostal do novín. Študenti
vyhlásili protestné akcie, v ktorých žiadali nepočujúceho prezidenta. Protesty ohrozili univerzitu,
trvali týždeň. Redaktori televízií, novín a časopisov im venovali veľkú pozornosť. Jeden nepočujúci

kandidát

povedal,

v študentoch,
Dodnes vo svete existuje jediná vysoká

čo

že

„problém

nepočujú,

nie

je

problém

je

v počujúcom svete, ktorý nepočúva“.

škola – univerzita pre nepočujúcich. Nachádza sa
vo Washingtone, v hlavnom meste Spojených
štátoch

amerických.

Univerzita

bola

založená

v roku 1864. Nesie názov Gallaudetova univerzita. Je pomenovaná po slávnej osobe Tomášovi
Hopkinsovi Gallaudetovi, ktorý založil prvú verejnú
školu pre nepočujúcich v Spojených štátoch amerických v roku 1817. Tento rok si Gallaudetova
univerzita vo Washingtone pripomína 25. výročie zvolenia prvého nepočujúceho prezidenta Gallaudetovej univerzity.
Dva dni po svojom vymenovaní Zinserová
sa vzdala funkcie prezidentky. Ôsmym prezidentom Gallaudetovej univerzity sa stal nepočujúci
Irving King Jordan. Rovnako predsedom správnej
rady sa stal nepočujúci Philip Bravin. Podľa požiadaviek študentov bude v správnej rade viac ako
Bol rok 1988. Na funkciu prezidenta kandidovali traja kandidáti, z toho dvaja nepočujúci
muži a jedna počujúca žena. Správna rada univerzity chcela, aby prezidentom univerzity po 124
rokoch trvania funkcie prezidenta sa stala prvá

polovica nepočujúcich členov.
Neskôr po ňom nasledoval druhý nepočujúci prezident Robert Davilla a terajším nepočujúcim prezidentom je Alan Hurwitz

žena. Vymenovala Elisabeth A. Zinserovú ako
siedmu

prezidentku

univerzity.

Študenti

boli

v šoku. Zinserová bola vynikajúca odborníčka, ale
neovládala dobre posunkový jazyk. Študenti žia-

Text: Roman Vojtechovský

dali od správnej rady vysvetlenie jej rozhodnutia.
Zdroje obrázkov: http://news.yahoo.com/blogs/washington-dc/gallaudet-university-star-mtvu-series-

Strana 5
Účastníci našich kurzov slovenského posunkového jazyka v Myslím jarný semester 2013
Určite

si

spomínate,

že

sm e

v poslednom čísle písali o počte prihlásených
účastníkov

na našich kurzoch v jesennom se-

mestri 2012, bolo ich 40. Skúškou akreditova-

Ale vráťme sa k jarnému semestru. V jarnom
semestri 2013 sa prihlásilo na kurzy:
1. modulu –

2 osoby

2. modulu –

13 osôb

3. modulu –

2 osoby

5. modulu –

3 osoby

6.modulu –

5 osoby

Individuálny kurz –

1 osoba

Víkendový kurz –

4 osoby

Spolu ich máme 30 osôb. Pre tento semester sme zhotovili materiály ako pomôcku pri
učení a opakovaní učiva pre všetky moduly. Dúnou

Ministerstvom školstva, vedy výskumu a

fame, že naším kurzistom sa bude dariť a že

športu SR úspešne prešli 38 a 2 bohužiaľ nie.

úspešne zvládnu aj záverečnú skúšku, ktorá je

V týždni od 5.12.2013 – 11.12. 2013 sme

akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy vý-

opäť otvorili ukážkové hodiny slovenského po-

skumu a športu SR. Budeme im držať palce.

sunkového jazyka zdarma, zúčastnilo sa ich 19

Text: Ľudmila Baťová

osôb.
Foto: Myslím
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Nový lektor v tíme Myslímu
V občianskom združení Myslím máme nového lektora, tak Vám ho v krátkosti predstavíme. Je
to nepočujúci 26 ročný Tomáš Slezák, narodil sa v Malackách a vyrastal v krásnom stredoslovenskom meste Banská Bystrica. Základnú školu navštevoval pre sluchovo postihnuté deti v Lučenci, potom nastúpil na Strednú priemyselnú školu odevnú pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici
v odbore Technické a informatické služby. Skončil úspešne skúškou dospelosti. Rozhodol sa ďalej pokračovať v štúdiu na Vysokej škole. Prihlásil sa na Katolícku univerzitu v Ružomberku v odbore Sociálna práca a v roku 2012 sa už pýšil titulom bakalár. Po štúdiu skúsil šťastie v hlavnom meste Slovenska, momentálne býva v podnájme. Po rôznych brigádach sa dostal do OZ Myslím, kde pôsobí ako
lektor slovenského posunkového jazyka. Vo voľnom čase sa venuje svojej priateľke Mirke, chodí do
kina a rád sa stretáva s priateľmi a občas navštívi svoju rodinu v Banskej Bystrici.

Aké je Tvoje obľúbené jedlo?
Všetko zjem, čo je na tanieri, ale najviac kuracie prsia, cestoviny a vyprážaný syr.
Aký je Tvoj obľúbený nápoj?
Jednoznačne minerálna voda, Coca cola a káva s mliekom.
Aké je Tvoje obľúbené ročné obdobie?
Všetky sú dobré, len aby počasie nebolo zlé. Najviac mám rád
jar a zimu /lenže veľká zima už nie, páči sa mi, keď je všetko
zahalené bielou perinou/.
Ktorý film si naposledy viedel?
Seriál Zberateľ kosti, ten zbožňujem.

Bez čoho nemôžeš žiť?
Bez sladkostí, bez kolektívu, bez kultúry a bez priateľky Mirky.
Čo miluješ?
Dlhý spánok, upratovanie a plávanie.
Čo nenávidíš?
Intrigy, klamstvo, podráždenosť /ponižovanie/ a ohováranie.
Aký je Tvoj životný cieľ?
Mojim cieľom je schudnúť :D, mať peknú rodinu a dobré investície
do budúcnosti a trvalú prácu.
Text: Ľudmila Baťová
Foto: Myslím
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Slovník pojmov slovenského posunkového jazyka v oblasti ľudských práv
Podľa toho sme teda vedeli posúdiť, nakoľko potrebujú Nepočujúci vysvetlenie na daný
pojem. Vysvetlenie pojmov sme realizovali najprv v textovej forme pomocou slovníka cudzích
slov. Na základe tohto sme potom upravovali
vysvetlenie

podľa

potrieb

Nepočujúcich.

V súčasnej dobe prebieha natáčanie vysvetlenia
pojmov, ktoré si po kompletnom spracovaní môžete

pozrieť

na

webovej

stránke

www.nepocujuci.sk pod okienkom občianske
práva, kde je slovník usporiadaný v abecednom

V období od 1. októbra 2012 do 31.

poradí.

marca 2013 sa v priestoroch OZ Myslím realizu-

Projekt „E-learningové vzdelávanie v oblasti

je tvorba slovníku pojmov v slovenskom posun-

ľudských práv“

kovom jazyku. Týka sa to pojmov, ktoré sa naj-

Úradu vlády Slovenskej republiky.

sa realizuje vďaka podpore

častejšie objavujú v kontexte právnej oblasti používateľov slovenského posunkového jazyka. Aký
bol dôvod tejto práce? Často vnímame, že Nepočujúci aj keď majú posunok na daný pojem nepoznajú jeho presný význam ani to, v akej súvislosti sa pojem používa.

Najprv sme sa však

chceli presvedčiť o správnosti našej hypotézy,
preto sme natočili s 20-timi vybranými nepočujúcimi to, aké posunky požívajú na daný pojem.
Na našej vzorke účinkovali predovšetkým tí Ne-

Text:

počujúci, ktorí majú posunkový jazyk ako mate-

Angela Hefty

rinský jazyk.

Foto: Myslím

Workshop pre počujúce deti na základnej škole
Vo februári tohto roku som bol opäť
pozvaný na realizáciu workshopu pre počujúce
deti na základnej škole. Deti druhého ročníka sa

A tak som pre deti pripravil farebnú prezentáciu.

učili o iných formách komunikácie okrem hovo-

Ja som celý čas posunkoval, moje slová preklada-

reného jazyka a prejavili záujem aj o ten posun-

la tlmočníčka. Predstavil som im kto sú Nepočujú-

kový.

ci. Vysvetlil som prečo niektorí ľudia nepočujú
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Potom sme sa pustili do učenia posunkov. Deti rýchlo a dobre vnímali, naučil som ich na farby,
základné čísla a zopár posunkov zvierat. Učil som ich pozdraviť a naučili sa jednoduché slovné spojenia v oblasti rodina. Celá skupina sa zapájala a opakovali po mne. Vyskúšali sme aj komunikačnú situáciu pozdravenia a predstavenia sa v slovenskom posunkovom jazyku. Na záver som predviedol rozprávku v posunkovom jazyku. Deťom sa všetko veľmi páčilo a prekvapili ma vlastnoručnou kresbou
s posunkom motýľ a s poďakovaním, že som prišiel.
Text: Michal Hefty
Foto: Erika Dobišová

Správy z Výboru pre občanov so zdravotným postihnutím
Dňa 4. februára 2013 sa opäť konal za-

V súvislosti s týmto nariadením nariadilo

sadnutie Výboru pre občanov so zdravotným pos- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
tihnutím. Témou tohto zasadnutia bolo nadobud- SR vypracovať manuál, ktorý sa týka zaobchádzanutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamen- nia s občanmi jednotlivých zdravotných postihnutí.
tu a Rady EÚ č. 181/2011 o právach cestujúcich Hovorilo sa aj o uskutočnení školenia pre dopravv autobusovej a autokarovej doprave a o zmene cov autobusov a autokárov, kde by sa mali objasa doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, v kto- niť jednotlivé potreby cestujúcich naživo. V tejto
rom sa ustanovujú pravidlá pre autobusovú súvislosti teda prítomní zástupcovia Národnej rady
a autokarovú dopravu, ktoré sa týkajú okrem občanov so zdravotným postihnutím prisľúbili poiného aj predchádzania diskriminácie a povinnej slať informácie o plánovanom obsahu manuálu ako
pomoci zdravotne postihnutým osobám. Nariade- aj o ich požiadavkách a poprosil zástupcov jednotním sa stanovujú práva cestujúcich so zdravot- livých organizácií občanov so zdravotným postihným postihnutím a spôsob zaobchádzania bez nutím, aby vybrali príslušných odborníkov na zosdiskriminácie s cestujúcimi so zdravotným pos- tavenie manuálu a aj osoby, ktoré ohľadom tejto
tihnutím, ako aj poskytnutie informácií adekvát- tematiky prednášali. O presných termínoch vytvonym spôsobom pre cestujúcich so zdravotným renia manuálu a školení budú členovia informovaní
postihnutím, ktoré sa týkajú cestujúcich.

priebežne.

Text: Michal Hefty
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II. reprezentačný ples sluchovo postihnutých v Nemeckom kultúrnom
dome v Rači
Dňa 19. januára 2013 sa uskutočnil II. reprezentačný ples, ktorý organizovala študentská spoločnosť

Deaf

–

Com

so

sídlom

v SOŠ,

OU

a gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici č. 26 v Bratislave. O
vstupenky bol veľký záujem, najmä zo strany sluchovo postihnutých, čo nás nie len prekvapilo, ale najmä
veľmi potešilo. Konečné číslo sa vyšplhalo na 130
účastníkov.
Ples otvorila prezidentka študentskej spoločnosti Vlasta Martincová prestrihnutím stužiek vo
farbách našej študentskej spoločnosti Deaf - Com - modrej a zelenej. V týchto farbách sme pripravili
aj spoločenskú miestnosť. Cateringová firma Ing. Jozefa Dubjela pre nás pripravila vynikajúce a bohaté pohostenie. Pri jeho príprave asistovali aj naši študenti, z čoho mali výborný pocit. Do tanca nám
hral DJ MACO. Počas plesu vystúpil s piesňou „Bez siedmeho neba“ spevák a náš priateľ Mirko Jaroš. Spoločne s ním si zaspievali aj naše dievčatá, samozrejme v posunkovom jazyku. Mirko daroval
do tomboly aj svoje CD s podpisom. Neskôr sa volil aj kráľa a kráľovnú plesu. Kráľovnou sa stala nepočujúca Katka Foltýnová a kráľom Peter Hajdin, potom si zatancovali aj spoločný tanec :).
S tanečným číslom latinskoamerických tancov vystúpila aj tanečná skupina dievčat pod vedením
Mgr. Peťky Bachratej. Dievčatá sa priznali, že mali veľkú trému, ale ich vystúpenie bolo perfektné!
S radosťou sme očakávali aj vystúpenie našich nepočujúcich priateľov z divadla „Tiché iskry“. Predviedli skvelú ukážku s názvom „Rómeo & Tina“

s Petrom

Vrťom

a Jozefom

Rigom

v hlavných úlohách a za svoje vystúpenie zožali
obrovský úspech. O polnoci všetci s napätím
očakávali žrebovanie tomboly, ktorá bola tento
rok neskutočne bohatá, a myslím, že všetci boli
veľmi spokojní :). Na záver sa chcem poďakovať svojím milým spolužiakom a priateľom, pani
učiteľkám Eme Hajdinovej a Agáte Čermákovej, pretože bez ich pomoci by sa náš ples
takto určite nepodaril. Milí priatelia, lúčim sa
s poďakovaním všetkým našim sponzorom, priateľom, známym a ostatným, ktorí nám pomohli,
a ktorí sa zúčastnili nášho plesu, a takto podporili činnosť našej študentskej spoločnosti.
Text: Vlasta Martincová
Foto: Samuel Kolembus
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Študentská spoločnosť DEAF COM pri Strednej odbornej škole pre
žiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava
„Človek poznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami“
(Saint-Exupéry)
Deaf

Založenie a fungovanie študentskej spoloč-

Com pôsobí v SOŠ pre žiakov so

nosti Deaf Com je plne v kompetencii Zdru-

sluchovým postihnutím na Koce-

ženia študentov aplikovanej ekonómie pri

ľovej ulici 26 v Bratislave. Vznikla

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím

v rámci vzdelávacieho programu Apli-

na Koceľovej ulici 26 v Bratislave, ktoré

Študentská

spoločnosť

kovaná ekonómia, ktorý nám poskytla nezis-

vzniklo na základe Zmluvy o združení podľa Ob-

ková organizácia Junior Achievement Slovensko

čianskeho zákonníka, § 829 - § 841. Zmluva bola

(JASR).

riadne

Zároveň

sa

v našej

škole

začalo

zaregistrovaná

v JA

SR

pod

číslom

s pilotným projektom Aplikovanej ekonómie pod

078/2012. Postupovalo sa podľa tematického plá-

záštitou JASR a Pontis,

súčasťou ktorého je aj

nu APE STUCO, podľa ktorého sa uskutočnilo vý-

samostatný vyučovací predmet Aplikovanej eko-

berové konanie na obsadenie jednotlivých mana-

nómie (APE) rozpracovaný do troch podpredme-

žérskych funkcií.

tov.

Po schválení podnikateľského plánu sa začne

Jedným z nich je aj APE STUCO – štu-

dentská spoločnosť.

s predajom akcií, prípravou ustanovujúceho val-

Cieľom APE je pomôcť našim študentom

ného zhromaždenia a podnikateľskými aktivitami.

zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomi-

Študentská spoločnosť DeafCom ukončí svoju čin-

ky a poskytnúť im okrem teoretických aj prak-

nosť najneskôr do 15. mája 2013.

tické poznatky formou simulovania činnosti akciovej spoločnosti. Niektorí z nich si budú môcť
preveriť svoje schopnosti a predpoklady pre manažérske činnosti.
Študentská spoločnosť Deaf Com bude
svoju činnosť orientovať najmä na svojich spolužiakov a na najbližšie okolie školy (rodičia, zamestnanci školy, priatelia).
Medzi dôležité ciele našej študentskej
spoločnosti je okrem vzdelávania aj kvalitná
práca a dosiahnutý zisk.
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Výberovým konaním 19.10.2012 bol zvolený

Od 26. 11. 2012 je otvorený študent-

nasledujúci manažment spoločnosti:

ský bufet, v ktorom si žiaci nájdu rôzne slad-

Prezidentka: Vlasta Martincová

kosti, slané potraviny a nápoje a zároveň si mô-

Asistent prezidentky: Henrich Vnenčák

žu vopred objednávať bagety.

Viceprezident výroby: Juraj Rechotrík

Dňa 19. 1. 2013 sa uskutočnil II. Reprezentač-

Viceprezident marketingu: Marek Biksadský

ný ples sluchovo postihnutých v Nemeckom kul-

Viceprezidentka ľudských zdrojov: Jana Bo-

túrnom dome v Rači.

hošová
Viceprezident financií: Tomáš Tereň
Pokladníčka: Mária Zelenková
Ostatní členovia sú: Renáta Vojteková, Viktor
Matovič, Matej Paulen, Darina Kretiková, Eva
Zemanová, Mário Horniak, Matúš Prekop. Odišli
Hana Hučková a Věra Martinková.
Hlavnou činnosťou našej spoločnosti bude uspokojovanie potrieb našich
akcionárov,

zákazníkov

a všetkých

klientov,

ktorí prejavia záujem o naše služby a výrobky.
Všetky ich potreby sa budeme snažiť uspokojiť
prostredníctvom bufetu, produktov našej spoločnosti a spoločenských akcií organizovaných
našou študentskou

spoločnosťou. Prvoradým

cieľom je nesklamať našich akcionárov, a preto
budeme

nakladať

s ich

vkladmi

rozumne

a samozrejme, budeme dbať aj na kvalitu našich tovarov.
- kultúrno – spoločenské podujatia (ples, outletbazár)
základov

posunkového

jazyka

posunkového

jazyka

z oblasti „Školstvo“
-

DVD

so

základmi

z oblasti „Školstvo“.

v priestoroch

nákupného

centra

Avion

v Bratislave. Naša spoločnosť sa predstavila
s minikurzom

posunkového

jazyka

a s vytvoreným DVD so základnými posunkami
z oblasti „Školstvo“. Zároveň sme na veľtrhu
z knihárskej, čalúnnickej a záhradníckej dielne.
Takto sme sa naučili predávať a ponúkať tzv.
sprostredkovanú službu spojenú s predajom to-

- študentský bufet
minikurzy

Veľtrhu študentských spoločností, ktorý sa konal

mali aj predajnú výstavu školských výrobkov

Naša doterajšia a plánovaná činnosť:

-

Dňa 26. marca 2013 sa zúčastnili na

varu. S prekvapením sme získali 1. miesto
v celoštátnej súťaži Veľtrh študentských spoločností 2013 v hodnotení študentskou porotou Junior Achievement Slovensko – Mládež pre
budúcnosť

Text: Agáta Čermáková
Foto: Agáta Čermáková, Junior Achievement
Slovensko, n.o.
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Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji
Od marca začne platiť v hlavnom meste
a na Záhorí

Integrovaný dopravný systém

(IDS), ktorý má zjednotiť ceny lístkov a tým
pádom hendikepovaným občanom hrozilo, že
o bezplatné cestovanie prídu. Zmenu schválili
poslanci a župani, resp. členovia mestského
zastupiteľstva. Hendikepovaní cestujúci, teda
zdravotne postihnutí občania začali proti spoplatneniu MHD v Bratislavskom kraji protestovať.
Proti dopravnému systému sa postavili občania s ťažkým zdravotným postihnutím, rodiny
a organizácie, ktoré ľudom so zdravotným postihnutým pomáhajú. Občanom sa zľavu nepodarilo vybojovať a preto vznikla petícia proti spoplatneniu cestovného a na internete túto petíciu podpísalo viac
ako 1800 ľudí. Na mestské zastupiteľstvo začalo chodiť stále viac a viac pripomienok. Dopravný podnik Bratislava odmietol vyjadriť názor ohľadom spoplatnenia bratislavskej mestskej hromadnej dopravy a Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava predložila totiž návrh mestu bez konečnej dohody s Dopravným podnikom Bratislava napriek tomu, že na rokovaní vzniesol odbor
tarify dopravného podniku námietky.
Výnimka bude predbežne platiť do konca júna 2013. Zmeny v poskytovaní bezplatnej prepravy
v Bratislavskej MHD, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 1.marca 2013 so zavedením Integrovaného
dopravného systému, sa zatiaľ nebudú vzťahovať na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Rokovanie bolo predĺžené, takže občania, držitelia preukazov ZŤP a ŤZP – S vrátane sprievodcu budú aj po
1.marci 2013 cestovať MHD naďalej bezplatne. Možnosť cestovať bezplatne bude pre hendikepovaných občanov v MHD Bratislava zatiaľ platiť do 30. júna 2013. Do tohto termínu sa podľa hovorcu
hlavného mesta rozhodne, či bude doprava bezplatná alebo spoplatnená.
Vyskytli sa prípady zneužitia preukazov ZŤP. Preto je potrebná podrobná lekárska správa, ktorá zaručí
oprávnenosť držania ZŤP preukazu. V niektorých
prípadoch pracovníci pri výkone odhalili falzifikáty, ktoré sú však ľahko rozpoznateľné od originálov a preto je najlepšie riešením je to, že do
konca tohto roka sa majú všetky preukazy ZŤP
vymeniť celé a úplne nanovo, pretože majú
ochranné prvky a sú zalaminované.

Text: Bc. Tomáš Slezák
Zdroj obrázka: http://imhd.zoznam.sk/ba/doc/sk/10948/Bratislavsku-integrovanu-dopravu-spustia-1-marca-2013.html ,
http://www.parameter.sk/sk/sekcia/region/2013/02/13/preukaz-fyzickej-osoby-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim-jehovymena
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Rozhlasové a televízne vysielania Slovenska /RTVS/
V marci vyšli najavo nové

Ak v domácnosti s osobou

informácie tykajúce sa koncesionár-

ťažkým

skych poplatkov za rozhlas

občan žije, tak stačí, ak odberateľ

a televíziu pre zdravotne postihnu-

energie

tých, ktorí si uplatňujú nárok na úľa-

a zašle na uvedenú adresu RTVS.

vy z platenia úhrady za služby verej-

Ku listu je potrebné priložiť fotokó-

nosti poskytované RTVS (tzv. konce-

piu platného preukazu ŤZP alebo

sionárskeho poplatku) , ktoré prišli

ŤZP / S, meno odberateľa elektriny

do platnosti v zmysle zákona

v danom odbernom mieste, evi-

340/2012 Z.z. Tento zákon je platný

denčné číslo SIPO (ak platiteľ má

od 1.1.2013.

zdravotným
v krátkom

postihnutím
liste

napíše

pridelené) a rodné číslo, ak nie je uvedené

Od povinnosti platiť úhradu za služby verej-

v dokladoch. .

nosti je oslobodený platiteľ, ktorý žije s občanom

RTVS bude akceptovať preukázanie tejto

s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP, ŤZP/S ),

skutočnosti až do 30.6.2013. Ak v tejto predĺže-

ktorý má trvalé bydlisko s totožnou adresou.

nej lehote preukážu svoje nároky na úľavu, ob-

Úhradu neplatia ani občania, ktorí sú sami osoba-

čania získajú úľavu spätne od začiatku roka

mi s ŤZP, alebo sú osobami ŤZP rozhodnutím ÚP-

2013.

SVaR o uznaní občana za občana s ťažkým zdra-

Predložiť doklady treba najneskôr do 30.júna

votným postihnutím. Zníženie sadzby úhrady platí

2013 na túto adresu: RTVS, odbor výber úhrad,

aj pre dôchodcov, keďže sú poberateľom dôchod-

Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, alebo na e-

ku a teda nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.

mailovú adresu: uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo

Dôchodcovia za koncesionárske poplatky zaplatia

02/3250 5222. Kópiu odoslaného listu (e-mailu)

2,32 €, ak preukážu kópiu rozhodnutia o poberaní

treba dobre odložiť.

dôchodku.

Ak platiteľ nespĺňa kritéria, tak budú v zmysle

Nárok na oslobodenie od platenia úhrady musí

zákona 340/2012 Z.Z po termíne 31.3.2013 ob-

občan znovu oznámiť a zároveň preukázať vybera-

novené predpisy na úhradu so spätnou platnos-

teľovi

ťou od 1.1.2013.

úhra-

dy

(RTVS
s.r.o.).

Text:

Tomáš Slezák

Zdroj obrázku: http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy ,

http://hnonline.sk/slovensko/c1-54892640-stv-ma-novy-vizual-za-stotisic-eur-video-foto

Bc.
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alebo

Dáme si Lazane
putovanie za novou slovenčinou
(1. časť)

JEDLO A NÁPOJE :
Cookies (čítaj kukís) – tradičné americké pečené sušienky guľatého tvaru, najčastejšie s kúskami čokolády alebo orieškov.
Muffin (čítaj mafin) – typické americké sladké pečivo s rôznymi
príchuťami – čučoriedkový, čokoládový, hrozienkový, banánový,...
Light (čítaj lajt) – výrobok s nižšou energetickou hodnotou, to znamená
so zníženým obsahom tuku a cukru (napr. jogurty, nápoje)
Nachos (čítaj načos) – mexické kukuričné chipsy (čítaj čipsy)
väčšinou podávané s pikantnou omáčkou.
Shake (čítaj šejk) – koktejl
Milk shake – mliečny koktejl
Sprite (čítaj sprajt) – sladká sýtená limonáda.
Chipsy (čipsy) – zemiakové lupienky.
Popcorn (popkorn) – pražená kukurica.
Coca-cola (koka kola) – sladká sýtená limonáda.
Seven up (sevn ap) – sladká sýtená limonáda.
Bowle, boule (boule) – hustý alkoholický nápoj s ovocím.
Dressing (dressing) – korenená omáčka, ktorá sa podáva k šalátu,
mäsu, zemiakom.
Sushi (suši) – najznámejšie japonské jedlo. Je to varená ryža
s octovou omáčkou a so surovým rybím mäsom.
Steak (stejk) – plátok bravčového alebo hovädzieho mäsa.
Podľa stupňa prepečenia sa delí na niekoľko druhov – krvavý,
stredne krvavý, veľmi prepečený a pod.

Vypracoval: redakcia
Zdroj: internet
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Niektoré názvy firiem alebo obchodných centier majú 2 alebo 3 posunky, ktoré vytvorili Nepočujúci
medzi sebou. Keď nejaký názov nemá posunok, väčšinou posunkujeme podľa prvého písmena, buď
jednoručnou alebo dvojručnou prstovou abecedou.

Názvy obchodných centier a rýchleho občerstvenia

Aupark

Central

Central

Avion

Eurovea
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Shopping Palace

Polus ( 2 rôzne posunky )

KFC

Nordsee

McDonald

Foto: Myslím

