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SMER FLORIDA 

O.Z. Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich 

STRETNUTIE PO 40-TICH ROKOCH 



Vážení a milí čitatelia. 

Na začiatku nového roku 

cítim potrebu nám všet-

kým pripomenúť, že každé 

ďalšie dvojčíslo je pre nás 

pionierske. Snažíme sa byť aktuálni, aj 

keď naša dvojmesačná periodicita stratila 

aktuálnosť mesačníka. Pýtate sa nás: 

„Podľa akého kľúča vyberáte príspevky?“ 

Nebudem Vám zastierať, že rozhodujúca 

je aktuálnosť, obsahová výpoveď 

a ochota autorov poslať nám svoje      

zamyslenie (sa) a zaujímavé informácie. 

Milí čitatelia. Prajeme Vám veľa zdravia, 

pretože bez neho nie je človek šťastný. 

Veľa šťastia, ktoré človeku prináša ús-

pech a spokojnosť. Buďte plní viery. Má 

to cenu. A čo prajem našej redakcii? Aby 

bol elektronický časopis MYSLÍMOVINKY 

obklopený len dobrými ľuďmi v celom ro-

ku 2014! Úspešný rok všetkým praje 

Jozef 
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edného dňa som dostala e-mail 

s prosbou sprevádzať a tlmočiť 

do posunkového jazyka stretnutie 

bývalých žiakov našej školy po 40-tich 

rokoch. Prosba ma milo prekvapila. Sa-

mozrejme, že som súhlasila. Nestáva sa 

často, aby sa stretli ľudia po tak dlhom 

čase. Bol piatok, 27. september 2013. 

Vonku bolo nádherné slnečné počasie. 

Čakala som vo svojej triede na príchod 

„starých“ žiakov. Prichádzali postupne, 

s úsmevom na tvári a veľkým očakáva-

ním, ako to všetko dopadne. Boli to už 

starší ľudia, asi šesťdesiatnici. Ale v tej 

chvíli vyzerali, akoby mali iba 15 rokov. 

Vošli do triedy, úprimne sa zvítali 

s ostatnými, hádajúc ich mená. Žiaľ, ne-

prišli všetci. Niekto nemohol, niekto ne-

chcel a jeden z nich už medzi nami nie 

je. Pri spomienke na neho zavládol smú-

tok. Napriek tomu sa však všetci tešili; 

rovnako z prítomnosti svojich bývalých 

učiteliek. Pani Darinka Šimúnová bola 

ich triednou učiteľkou. Spoznali aj pani 

Vlastu Hasajovú, ktorá ich učila odbor-

né predmety. Pozdraviť ich prišli aj sú-

časná pani riaditeľka a zástupkyne školy. 

Rozpútala sa príjemná debata o živote 

v škole, ale aj mimo nej. „Žiaci“ postup-

ne o sebe hovorili: ako sa majú, čo robia, 

kde bývajú, za koho sa vydali/oženili, 

koľko majú detí a vnúčeniec. Po príjem-

nom spomínaní som ich povodila po celej 

budove školy, kde videli dielne 

i dievčenský internát. Spoločne s nimi 

som prežívala ich radosť pri prezeraní 

miest, kde zažili jedno z najkrajších ob-

dobí svojho života. Pochopila som, že 

všetci sme rovnakí – hneváme sa na ško-

lu, keď do nej musíme chodiť, ale neskôr 

zisťujeme, že nám v nej bolo aj tak naj-

lepšie; a že práve tá naša, bola tá naj-

lepšia. Stretnutie sa skončilo až popolud-

ní o druhej. Akoby sa nikomu nechcelo 

odísť zo školy, ktorá si pamätá tak veľa... 

Text a foto: Mgr. Agáta Čermáková 

Za starých čias 

Stretnutie po 40-tich rokoch 
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me študentská spoločnosť AURIS. 

Naša spoločnosť pozostáva 

z počujúcich a nepočujúcich žia-

kov prvého ročníka odboru Podnikanie 

v remeslách a službách. Učíme sa podni-

kať. Pri tom nám pomáhajú naša tútorka 

a pani učiteľka E. Hajdinová a pani uči-

teľka A. Čermáková. Dňa 31. 01. 2014 

sme organizovali Tretí reprezentačný 

ples pre sluchovo postihnutých. Ples 

sa začal o 19.00 hodine privítaním 

p. starostu Rače Mgr. Petra Pilinského, 

ktorý slávnostne otvoril náš ples. Nasle-

doval úvodný valčík, ktorý začali tanco-

vať Olinka Pazuchová a Matej Prieložný. 

Neskôr sa k nim pridali ostatní hostia 

plesu. Po otvorení plesu sa mohol začať 

program, ktorý sme pripravili pre hostí. 

Program tvorili ľudové tance v podaní de-

tí zo Základnej školy na Exnárovej ulici 

v Bratislave, blok moderného tanca detí 

zo základnej umeleckej školy a dva ta-

nečné páry z Maďarského gymnázia 

na Dunajskej ulici v Bratislave. Po týchto 

zaujímavých vystúpeniach nasledovala 

večera. Keď sme dojedli, tak sa pokračo-

valo v krátkom tanečnom kole na parke-

te. Chuť ďalekého Orientu nám priblížili 

dievčatá z tanečného štúdia SAHRA 

na  Záhradníckej ulici v Bratislave, ktoré 

nám neskôr predviedli aj africké tance. 

Každé vystúpenie striedalo tanečné kolo. 

Školský divadelný súbor DIKO nám 

stvárnil dve scénky. Naši maturanti boli  

prezlečení za sympatické roztlieskavačky 

CHEERLEADERS. Miška Kostelanská 

a Olinka Pazuchová nám predviedli mo-

derný tanec GA-GA DANCE. Každú scén-

Ples 

ku alebo tanec programu sme rozdelili 

voľným tanečným kolom. Študentská 

spoločnosť AURIS priblížila svoju činnosť 

v krátkej prezentácii. Polnoc už patrila 

dlho očakávanej tombole a chutnej ka-

pustnici. Najväčšiu výhru – automatickú 

práčku a pobyt na horách – si odniesli 

Zuzka Bobulová z 2. PRS a Barborka 

Kružlíková z 1. PRS. Do rána nám DJ TUS 

hral skvelú hudbu. Všetci sme odchádzali 

unavení, ale spokojní a vytancovaní. Ples 

študentskej spoločnosti sa mimoriadne 

vydaril. Dovidenia o rok! 

 

Text: Monika Polakovičová 

Foto: Matej Prieložný 

Tretí reprezentačný ples sluchovo postihnutých 
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o úspechu pantomimickej paródie 

Rómeo a Zuzana sa členovia Di-

vadla Tiché iskry (ďalej DTI) 

na sklonku minulého roku opäť prihlásili 

s novou inscenáciou. Peter Vrťo ako reži-

sér, inšpirovaný Wilderovou kultovou ko-

médiou Niekto to rád horúce (1959), 

pretvoril tento príbeh na pútavú divadel-

no-pohybovú komédiu pod zmeneným 

názvom SMER FLORIDA. Je to v poradí 

šiesta inscenácia  DTI. Dej sa odohráva 

v roku 1929 a hrdinami sú Joe (hrá ho 

Peter Vrťo) a Jerry (hrá ho Jozef Rigo), 

dvaja muzikanti, ktorí sa na úteku pred 

bandou gangstrov preobliekajú za ženy 

a „ukrývajú“ sa v dievčenskom orchestri 

Sladká Sue v podaní Denisy Gálovej. 

Súbor práve odchádza na turné na Flori-

du. Zoznámia sa so speváčkou Pusinkou 

Kovalczykovou, zvanou Sugar, v podaní 

študentky 2. ročníka JAMU „VDN“ Nikoly 

Slezákovej, do ktorej sa Joe zamiluje 

a k Dafné sa prilepí obstarožný a naivný 

milionár Osgood Fielding v podaní To-

máša Máňu – absolventa JAMU „VDN“. 

V Miami pokračuje bláznivý príbeh dvoch 

mužov, ktorým je mafia stále v pätách. 

Začína sa séria neuveriteľných zápletiek, 

zámen, omylov a vtipných dialógov. Aj 

v divadelnej adaptácii sa končí príbeh ne-

smrteľným dialógom Daphné (Jerryho) 

s Osgoodom: „Nikto nie je dokonalý...“ 

     Táto divadelno-pohybová komé-

dia má dve dejstvá. Prvé dejstvo sa 

odohráva v Chicagu a druhé dejstvo 

na Floride. Je sprevádzané živou hud-

bou saxofonistu Michala Ballu. V tomto 

predstavení hrajú aj ďalší členovia 

Divadlo 

a absolventi JAMU „VDN“ – Michal Hefty 

a Ivica Tichá. Premiéru sme odohrali 

14. decembra 2013 v Štúdiu 12 na Ja-

kubovom námestí v Bratislave. Lístky boli 

vypredané a celé hľadisko takmer pras-

kalo vo švíkoch. S podobným návalom 

sme sa opäť stretli  v januári a vo febru-

ári tohto roku. S prekvapením sme zistili, 

že medzi divákmi bolo až 80% nepočujú-

cich divákov, pričom celé predstavenie 

prebiehalo v perfektnej nálade plnej    

radostného očakávania a sálv smiechu. 

 

Text: Mgr. Jozef Rigo 

Foto: Adam Kováč 

Smer Florida 



Ohlasy divákov k hre SMER FLORIDA na Facebook-u; od premiéry až po 4. reprízu: 

 

- Ďakujeme krásne! Veľmi sme sa nasmiali. o)))  

- Bohovskí boli. 

- Bolo to úžasné a úžasne ľudskí ľudia to hrali! Klobúk dole! 

- Odporúčam. o)))) 

- Super, počkám presný termín na jar, tak zúčastníme... v Banskej Bystrici... alebo bližšie                               

okolie... ďakujem! 

- Ja sa už veľmi na Vás teším do Banskej Bystrice, jupíííííííííííííííí! 

- Skvelí ste všetci, dosť som sa nasmiala...... :)))))) 

- Boli ste určite úúúúžasníííí ako vždy, už sa na vás tešíme najbližšie na jar v Banskej   

Bystrici. Peťooo, pomaly sa mi začínaš podobať na pána Sládka, hm? 

- Z Lučenca sa už teraz mobilizuje skupinka fanúúúúšikov, tešíííme sa. 

- Všetci herci ste perfektní! Úžasné foto! 

- Divadlo bolo super, veľmi som sa smiala. 

- Áno, ešte raz by som šla znova aj s dcérou.  

- Predstavenie bolo skvelééé! 

- Bolo to superrrrrrrrrr..... 

- Fantázia!!!!!! Opäť som sa výborne bavila a čo ma potešilo najviac, že aj môj Viktorko. 

- Skvelé predstavenie, aplauz bol zaslúžený. 

- Skvelé vystúpenie, páčilo sa mi to... aj ešte si zopakujeme a napíšem Ti.  

- Predstavenie bolo bravúrne! ... Bolo to neskutočné... úžasné... herci boli dokonalí, 

  klobúk dole. 

- Ste super!!! Možno aj 3-krát. :-P 

- Určite aj so synčekom si zopakujeme fantastickú "Smer Florida" divadelnú hru! :) 

- Ďakujeme za neopakovateľné popoludnie, bolo to proste úúúúžasné. 

- Skvelé!!! Ďakujem za super zážitok. 

- Idem, idem, idem............ znova... 

- Je to super predstavenie... a ako obyčajne, skvelé nielen herecké výkony, ale aj nápadité 

kulisy.... krásne dielko. 

- Dlho, dlho som čakala, kedy bude v Bratislave predstavenie Rómeo a Zuzana???????? 

- To je pravda, zatiaľ do júna budeme hrávať Smer Florida, potom na jeseň asi Tichý plač 

ľalie a medzitým môžeme vsunúť Rómea a Zuzanu. To sa ešte dohodneme na porade 

s kolegami DTI a dám vám vždy vedieť. 

6|Myslímovinky Ohlas 
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iete, že každý mesiac v jeho pr-

vých týždňoch sa koná akcia, 

ktorá sa volá Jazyková kaviareň? 

Kde sa však vlastne nachádza? Jazyková 

kaviareň je priamo v centre mesta Brati-

slavy – je ňou Kultúrne centrum (KC) 

Dunaj. Čo sa tam vlastne robí? Na tejto 

akcii prebieha komunikácia v rôznych ja-

zykoch, napr. sa používajú jazyky: an-

glický, nemecký, ruský, španielsky 

a rôzne iné. Tu sa stretávajú vnímaví ľu-

dia, ktorí sa zaujímajú nielen, ale predo-

všetkým o rôzne jazyky. My Nepočujúci 

sme sa snažili zapájať do rozhovoru 

s ľuďmi, pretože posunkový jazyk je tiež 

cudzí jazyk. Cieľom tohto stretnutia bolo 

buď si zlepšiť jazykové schopnosti, tréno-

vať sa, alebo si počas uvoľnenej atmosfé-

ry podebatovať s kamarátmi.   

 U nás v Myslím je jedna kurzistka, 

ktorá navštevuje naše kurzy a učí sa slo-

venský posunkový jazyk. Prišla s takým 

nápadom, že by sme mohli spraviť na ja-

zykovej kaviarni jedno stanovište, ktoré 

by sa venovalo posunkovému jazyku. 

Tak sme spoločne uvažovali a rozhodli 

sme sa, že to predsa  vyskúšame. Jej ná-

pad nás zaujal. A tak sme si pomaly pri-

pravili potrebné veci pre kaviareň.      

 Kedy sa to odohrávalo? Začiatkom 

februára, konkrétne 05. 02. 2014 sa us-

kutočnila  Jazyková kaviareň. Pozvali 

sme sem aj zopár kurzistov z vyšších 

modulov, ktorí sa k nám chodia učiť slo-

venský posunkový jazyk. Veľmi radi sa 

k nám pripojili. Spoločne sme sa stretli 

o 17.30 hodine na dohodnutom mieste, 

kde bolo mnoho ľudí. Na každom stole 

bol vystavený papier s nadpisom rôzneho 

(cudzieho) jazyka a my sme mali svoje 

vlastné stanovište s nápisom Slovenský 

posunkový jazyk. Hľadali sme si miesto 

na sadnutie a našli sme si voľné/

pohodlné miesta. Usadili sme sa. Postup-

ne prišli naši kurzisti a pripojili sa k nám. 

Ľudia na tomto podujatí neustále chodili 

a striedali sa. Vybrali si jazyk, s akým 

chcú komunikovať, trénovať. My sme 

tam využívali vo voľnej debate slovenský 

posunkový jazyk. Niektorí ľudia však ne-

mali odvahu sa k nám pripojiť. Niektorí si 

nás všimli a prišli sa nás opýtať niečo 

viac o posunkovom jazyku. Bola to prí-

jemná atmosféra, príjemné posedenie 

v tejto milej kaviarni.        

 Veríme, že naším prínosom budú aj 

nasledujúce stretnutia. Ak sa podarí, tak 

si to radi zopakujeme. Tešíme sa. 

 

Text: Bc. Tomáš Slezák 

Foto: Myslím  

Voľný čas 

Jazyková kaviareň 



 piatok 06. decembra 2013 

sme sa zišli v reštaurácii Rosso 

Nero a pripravili sme program 

pre všetkých pozvaných. Tešili sme sa, 

že naši rodičia prídu na stužkovú a uvi-

dia, akí sme šikovní a pekní. My študen-

ti 5. ME a SGS, oblečení v elegantných 

oblekoch, sme plní nervozity a napätia 

čakali na okamih, keď sa začne príhovor 

pani riaditeľky. Po jej príhovore sme 

„ošerpovali“ zelenou stuhou našu tried-

nu pani učiteľku Martincovú. Následne 

nám naša triedna pripla zelené stužky. 

Pripili sme si s triednou učiteľkou. Za-

tancovali sme si s rodičmi a hneď na to 

aj s učiteľmi. Nasledovala večera a kul-

túrny program. Do programu sme zara-

dili klasiku, ale rodičia ju ešte nevideli: 

roztlieskavačky. My chlapci sme vystu-

povali prezlečení za dievčatá. Rodičov 

sme v tejto úlohe veľmi pobavili. Hu-

morná bola i tombola. Samozrejme, aj 

sme sa všetci spoločne odfotili. Závereč-

né lúčenie bolo trochu smutné. Rodičia 

išli domov a ja so spolužiakmi sme po-

kračovali na diskotéke v centre. Na našu 

stužkovú budem dlho spomínať. Páčila 

sa mi. Chcem poďakovať všetkým, ktorí 

sa na príprave stužkovej slávnosti po-

dieľali, i keď na poslednú chvíľu.            

      

 Text a foto: Mário Horniak 
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Stužková slávnosť maturantov 

Výsledky súťaže v SCRABBLE 

-Ž I A C I- 

 Do súťaže v Scrabble sa prihlásilo 

30 žiakov. Konkurencia bola silná, vý-

sledky boli tesné. Po náročných bojoch, 

(september 2012 až december 2013) sa  

napokon, po šiestich odohratých par-

tiách, umiestnili žiaci na prvých troch 

miestach nasledovne: 

Výsledky súťaže v SCRABBLE  

-U Č I T E L I A- 

 V deň odchodu na zimné prázdniny 

naša škola takmer dýchala prázdnotou. 

Preto sa v ten piatok 20. decembra 2013 

uskutočnila súťaž v SCRABBLE v kategórii 

učiteľov. Žiaci tento raz plnili funkciu roz-

hodcov a poradcov. Na prvom mieste sa 

umiestnila Mgr. Agáta Čermáková.      

Srdečne BLAHOŽELÁME!  

 

 

Text: Mgr. Jana Kaplánová 

Súťaž 

Scrabblemánia 

 1. miesto – Mária Zelenková 

 2. miesto – Zuzana Bobulová 

 3. miesto – Vladimír Šefčík 

Ďakujeme za Váš záujem, vytrvalosť 

a úsilie. Výhercom BLAHOŽELÁME! 



 Prievidzi sa uskutočnil ples, kto-

rý odštartoval sériu celosloven-

ských plesov pre nepočujúcich. 

Tento ples bol výnimočný, pretože všetci 

nepočujúci museli dodržať plesové pra-

vidlá. Napríklad, museli byť oblečení 

v smokingu (= nemať sako a kravatu). 

Práve vďaka usporiadateľom Prievidzské-

ho spolku nepočujúcich (PDSN) a na zá-

klade poverenia zo Slovenského zväzu 

nepočujúcich, sa museli spĺňať základné 

plesové kritériá. Tieto zásady sa uviedli 

z dôvodu, aby sa uskutočnil ples 

na úrovni so všetkým, čo k tomu patrí. 

Pozitívom je, že samotní organizátori 

PDSN nemali problém splniť dané krité-

riá, pretože už majú skúsenosti 

s organizovaním Slovenského dňa nepo-

č u j ú c i c h  2 0 1 2  v  P r i e v i d z i . 

 Význam Plesu pre nepočujúcich je 

veľký. Niektorí nepočujúci sem prišli pr-

výkrát, keďže predtým nemali možnosť 

zavítať na takéto podujatie. Niektorí by 

radi išli plesať, lenže z dôvodu, že takéto 

podujatia zväčša organizujú počujúci, pre 

komunikačnú bariéru by nedokázali prísť. 

To znamená, že by mali pre sluchové po-

stihnutie problém zaradiť sa do plesovej 

spoločnosti. Dôležitosť tohto plesu je nie-

len na strane nepočujúcich, ale aj 

na strane ich počujúcich priateľov, zná-

mych a záujemcov o komunitu Nepočujú-

cich. Je zaujímavé, že mnohí počujúci sa 

tu dozvedeli, ako sa povie v slovenskom 

posunkovom jazyku dobrú chuť, a tak sa 

pomaly zoznamovali s ich kultúrou. Rov-

nako, mali možnosť spoznať, aké majú 

nepočujúci problémy. Teší nás, že tu boli 

aj spomínaní počujúci a tiež predstavite-

lia mesta Prievidza, ktorí boli  spokojní 

s úrovňou podujatia. Vyjadrili sa, že Ce-

loslovenský ples nepočujúcich pova-

žujú za úžasnú akciu s bohatým progra-

mom, chutnými jedlami a nápojmi. Krá-

ľovnou plesu sa stala nepočujúca žena 

z Koša pri Prievidzi a kráľom sa stal ne-

počujúci pán z Trnavy. Slovenský zväz 

nepočujúcich pod vedením Ladislava 

Svíčku vyjadril veľkú spokojnosť. Prvý 

Celoslovenský ples nepočujúcich v Prie-

vidzi dopadol nad všetky očakávania. 

Myslíme si, že je to úspešný štart 

na ceste za odbúravaním bariér u nepo-

čujúcich občanov. Prezident Svíčka verej-

ne vyhlásil, že na základe zasadnutia Ús-

trednej rady Slovenského zväzu nepoču-

júcich, bol potvrdený úspešný kandidát. 

Z tohto vyplýva, že sa bude konať aj dru-

hý Celoslovenský ples nepočujúcich 

v Prešove. Tradíciou bude, že každý rok 

sa bude plesať v inom meste Slovenska. 

Svíčka poďakoval organizátorom z Prie-

vidzského spolku nepočujúcich za zabez-

pečenie vynikajúcej úrovne nádherného 

plesu.                                    

 V mene Prievidzského spolku nepo-

čujúcich chceme poďakovať: mestu Prie-

vidza za pomoc, ktorú nám poskytlo pri 

zabezpečovaní podmienok; sponzorom, 
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Po prelomení bariér nepočujúci plesali v Prievidzi 



ktorí pomohli financovať ples; tým, ktorí 

darovali vecný dar do tomboly; ako aj 

jednotlivcom, ktorí radi, aktívne pomohli 

pri organizačných záležitostiach. Tešíme 

sa na Vás o rok! 

      
 Text: Ján Ďurkovič  

Foto: František Urban 
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ňa 13. februára 2014 o 18.00 

hodine bol v našom školskom 

internáte karneval. Naša skupi-

na sa ho tiež zúčastnila. Zodpovední 

účastníci karnevalu z chlapčenského in-

ternátu Nevädzova privítali všetkých 

nepočujúcich v spoločenskej miestnosti. 

Počas karnevalu sa každý účastník pre-

zentoval svojou maskou pred porotou. 

Odbornú porotu tvorili: p. Vencovská, 

p. Kaplánová a p. Slobodová. Všetci 

jej členovia zhodnotili najlepšie masky. 

Nevesta a ženích v podaní Mária Hor-

niaka a Matúša Prekopa boli hviezda-

mi medzi maskami. Ja som mala masku 

princeznej. Kostelanská sa s Bánovskou 

dohodli, že budú gejšami. Veľmi vynikali 

a je mi ľúto, že ich porota nevybrala. 

Zúčastnení si to však pekne užívali. Miš-

ka bola úplne šokovaná, keď jej Kristián 

Karneval 

podaroval darček na Valentína. Vôbec to 

nečakala, ale predsa mala radosť, že as-

poň on myslel na ňu. Po vyhodnotení 

masiek pokračoval karneval v zábav-

ných súťažiach so sladkými cenami. 

Po skončení súťaží bola veselá diskotéka 

s dobrou náladou všetkých zúčastne-

ných. Bol to zábavný večer plný humo-

ru. Do skorého videnia o rok!   

     
 Text: Oľga Pazuchová 

  Michaela Kostelanská 

Foto: Mgr. Jozef Rigo, Matej Prieložný  

Najvtipnejšia maska – ženích 

a nevesta (M. Prekop a M. Horniak) 

Najoriginálnejšia maska – elegán 

(K. Belan) 

Najnáročnejšia maska – zombie 

(V. Martincová a J. Bohošová)   

Koceľova 
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d októbra 2013, keď sa začali vy-

sielať správy RTVS pre Nepoču-

júcich vo vysielacom programe 

v STV2, neustále prichádzali, počas celé-

ho minulého roka, pozitívne ohlasy 

zo strany nepočujúcich divákov. RTVS sa 

(azda i preto) rozhodli, že správy pre Ne-

počujúcich predĺžia z pôvodných piatich 

minút na sedem minút. Rovnako, RTVS 

sa snažili prijať názory zo strany nepoču-

júcich, a preto sa zmenil pôvodný názov 

Správy pre Nepočujúcich na hodnotnejšie 

pomenovanie Správy v slovenskom po-

sunkovom jazyku. Tento podnet značí, že 

slovenský posunkový jazyk má rovnakú 

úroveň ako slovenský jazyk, ktorú je dô-

ležité rešpektovať. Moderátori RTVS 

ostávajú v pôvodnom zložení: Karin Fre-

udenschussová, Veronika Vojtechovská 

a Roman Vojtechovský. Z dôvodu, že je 

ich práca časovo čoraz náročnejšia, sa 

však budú konať ďalšie konkurzy pre no-

vého/-ú moderátora/-ku. Myslíme si, že 

štyri moderátorské „kreslá“ budú posta-

čovať na funkčné striedanie sa. Prvý kon-

kurz sa už realizoval vo februári tohto ro-

ku. Roman Vojtechovský ma pozval ako 

člena hodnotiacej komisie. Zasadal som 

spolu s ním, ako i s Darinou Tarcsiovou 

a pracovníkom RTVS. Hodnotili sme všet-

ko. Na tomto konkurze sa zúčastnili dve 

nepočujúce ženy. Dospeli sme 

k záveru, 

že    

adeptky 

m u s i a 

na sebe 

Správy v SPJ 

stále pracovať 

a viac študovať, 

t r é n o v a ť . 

Z môjho osobné-

ho pohľadu, pri-

znávam, že reali-

zovanie správ 

v slovenskom 

posunkovom jazyku, ako aj ich samotná 

príprava, nacvičovanie a natáčanie, sú 

vskutku náročné. Predstavte si prísť 

do práce okolo 15.00 hodiny, potom do-

stanete od pracovníkov RTVS výber rôz-

nych správ a vy, nepočujúci moderátor, 

musíte vybrať tie, ktoré sú veľmi dôležité 

či zaujímavé. Pri výbere správ musia mo-

derátori funkčne pracovať s oboma jazy-

kovými systémami. Editovať zo sloven-

ského jazyka do slovenského posunkové-

ho jazyka. Táto práca zaberie mnoho ča-

su. Potom si moderátori musia sami pre-

cvičovať celé správy, aby boli adekvátne 

pripravení na natáčanie. Tu dostanú 

k dispozícii približne 30 minút; spolu 

s preopakovaním celých správ. Pri mode-

rátorovi sa nachádza aj tlmočník/-čka 

slovenského posunkového jazyka,   kto-

rý/-á sedí vedľa pracovníka tzv. čítačiek. 

Po úspešnom dokončení natáčania sa ko-

nečne spustia Správy v slovenskom po-

sunkovom jazyku presne o 19.55 hod. na 

televíznych obrazovkách STV2.  

 

 

Text: MgA. Michal Hefty 

Foto: PaedDr. Roman Vojtechovský, 

  Karin Freudenschussová 

Čo sa zmenilo v správach RTVS pre Nepočujúcich? 
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ri príležitosti Národného týždňa 

manželstva pripravila organizácia 

EFFETA - Stredisko sv. Františka 

Saleského dňa 09. 02. 2014 spoločné ne-

deľné popoludnie na tému „Manželstvo 

- Láska nikdy nezapadá“. Príjemné ro-

dinné stretnutie počujúcich a nepočujú-

cich manželov a bohatý program, boli 

sprevádzané radosťou so spoločne preži-

tých chvíľ. Vzácnym hosťom bol otec   

PaedDr. Róbert Colotka, ktorý nás spre-

vádzal svojím slovom. Program začal 

sv. spoveďou, pokračoval sv. omšou 

s kázňou o manželskom živote a 

úprimnou obnovou manželských sľubov. 

Pre rodičov sme pripravili hodnotný 

EFFETA 

a krásny film na tému manželstva s tl-

močením do posunkového jazyka. Pre 

deti sa pripravila veselá rozprávka. Všetci 

si pochutnali na občerstvení. Ďakujeme 

za krásne stretnutie a tešíme sa na 

ďalšie obohacujúce podujatia. 

Text a foto: EFFETA 

Národný týždeň manželstva 

združení Myslím – centrum kultúry Nepo-

čujúcich v Bratislave. Spolu sa prihlásilo 

na kurz sedem nepočujúcich osôb: Iris 

Domancová, Alena Sliacka, Karin Freu-

denschussová, Gabriela Černáková, An-

drea Berezická, Dana Laffersová a Tomáš 

Máňa. 

 Roman Vojtechovský prednášal, 

vo  svojich úvodných slovách, o štúdiu 

posunkového jazyka a poskytol nám rôz-

ne informácie týkajúce sa lektorského 

minima. Boli sme veľmi radi, že sme sa 

mnoho dozvedeli a získali nové i cenné 

Lektorské minimum pre lektorov SPJ 

ektorské minimum pre lektorov slo-

venského posunkového jazyka je 

kurz pre ľudí, resp. budúcich lekto-

rov, ktorí majú záujem učiť/vzdelávať zá-

ujemcov o štúdium slovenského posun-

kového jazyka. Z tohto dôvodu je dôleži-

té absolvovať kurz o základoch lektoro-

vania a základoch teórie (slovenského) 

posunkového jazyka. Rovnako, na tomto 

kurze lektorského minima, boli prítomní 

záujemcovia, ktorí sa chcú stať moderá-

tormi Správ v slovenskom posunkovom 

jazyku, ako aj tí, ktorí sa chcú viac do-

zvedieť o teórii slovenského posunkového 

jazyka; keďže tento jazyk je podstatne 

odlišný od systému slovenského jazyka.

 Na spomínanom kurze prednášal 

nepočujúci lektor PaedDr. Bc. Roman 

Vojtechovský. Kurz sa konal počas dvoch 

zimných víkendov, 11. až 12. januára 

a 25. až 26. januára 2014 v občianskom 

Myslím 



 jednom meste bolo prázdno 

a ticho, nikde nebolo ani jedné-

ho človeka. Len jeden chlapec, 

ktorý bol „JA“ a volal sa Will. 

Will nevedel a nechápal, čo sa stalo, ne-

vedel si nájsť ani svojich rodičov, ani ľu-

dí, ktorí tu žili. Zrazu všetci zmizli. Will 

blúdil po celom meste, prehľadal každý 

dom či niekoho nájde, ale márne. Nena-

šiel nikoho a bol smutný. Potom prišiel 

na miesto, kde bola pekná príroda 

s veľkou lúkou, na ktorej stálo niečo že-

lezné; vyzeralo to ako raketová  kozmic-

ká loď. Will sa prekvapene pozeral, čo to 

je za čudo a nevedel pochopiť, ako sa 

dostalo na zem. Medzitým sa objavil ne-

počujúci robot a tiež pozoroval to isté, čo 

Will. Will a nepočujúci robot sa na seba 

pozreli. Boli prekvapení, že nie sú sami. 

Obaja chcú zachrániť ľudí z tohto mes-

tečka. Nepočujúci robot mu posunkom 

ukázal, aby si podali ruky a boli kamarát-

mi. Will rozumel posunkovaniu a opýtal 

sa nepočujúceho robota, čo sa deje, keď 

je mesto zrazu tak prázdne. Ľudia zmiz-

li, nevie nikoho nájsť. Nepočujúci robot 

mu posunkami naznačil, že mesto napad-

li mimozemšťania a zobrali všetkých ľudí 

na raketovú kozmickú loď, aby si z nich 

u nich doma spravili  otrokov. Nepočujúci 

robot mu naznačil, že prišiel z inej plané-

ty, kde mu signál oznámil, že na planéte 

Zem sa niečo deje a treba pomôcť ľudom 

a zachrániť ich. Will sa prekvapene pozrel 
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Rozprávka 

Ja a nepočujúci robot 

Myslím 

informácie o teórii posunkového jazyka. 

Na kurze sme mali možnosť precvičovať 

si preklady viet zo slovenského jazyka 

do slovenského posunkového jazyka, ako 

aj vytvárať krátke príbehy (storytelling) 

z obrázkových krátkych komiksov. Po-

tom, po úspešnom absolvovaní štyridsia-

tich vyučovacích hodín, sme sa pilne 

a poctivo pripravovali na záverečnú skúš-

ku, pretože sme všetci chceli získať certi-

fikát akreditovaný MŠVVaŠ SR. Roman 

pripravil pre nás test, ktorý mal zatvore-

né otázky. Okrem neho sme však ešte 

prekladali vety zo slovenčiny do sloven-

ského posunkového jazyka a vytvárali 

krátke príbehy v posunkoch z komikso-

vých obrázkov. Aj napriek tomu, že sme 

niektorí mali menšiu trému, predsa sme 

všetko výborne zvládni a skúšku sme ab-

solvovali úspešne. Našou sladkou odme-

nou bol spomínaný a vytúžený certifikát. 

 Touto cestou sa chcem, ešte raz, 

poďakovať Romanovi Vojtechovskému, 

ktorý sa nám venoval, trpezlivo nám 

prednášal a snažil sa nám vysvetliť teóriu 

posunkového jazyka. Osobne si myslím, 

že som získal veľa nových a užitočných 

informácií, ktoré môžem využiť (nielen, 

ale aj) pri kurzoch slovenského posunko-

vého jazyka. 

           
   

  Text: BcA. Tomáš Máňa 

 Foto: Myslím 



na nepočujúceho robota. Bol rád, že je 

s ním a dorozumievali sa posunkami. 

Rozmýšľali, ako zachránia ľudí a aj jeho 

rodičov. Počas premýšľania o záchrane, 

pomaly, nenápadne kráčali ku raketovej 

kozmickej lodi, aby všetko videli zblízka. 

Zrazu Will pozrel na nepočujúceho robota 

a ukázal, že tam vidí svojich rodičov. Bol 

rád, že sú nažive a v poriadku. Mimo-

zemšťania ťahali ľudí dnu na loď. Tí sa 

však veľmi báli, kričali a plakali, že tam 

nechcú ísť a chcú sa vrátiť do mesta. Mi-

mozemšťania boli zlí, lebo ľudí chceli 

zobrať k sebe do vesmíru ako otrokov, 

aby im slúžili. Nepočujúci robot rozmýš-

ľal, ako ich prekabátiť, aby mohli ľudí 

oslobodiť. Rozhodol sa, že sa bude tváriť 

ako mimozemšťan a Will sa bude tváriť 

ako ostatní ľudia, čo ich ťahajú dnu na 

loď. Will zbadal svojich rodičov, nenápad-

ne sa k nim priblížil a ukázal prstom, aby 

boli ticho, pretože im pomôže 

i s kamarátom nepočujúcim robotom. 

Rodičia Williho boli radi, že vidia svojho 

syna a tešili sa, že budú v poriadku. Ro-

dičia ukázali Willovi a nepočujúcemu ro-

botovi, že musia vojsť dnu k posádke ka-

pitána a tam stlačiť jeden gombík, ktorý 

je fialovej farby. Po stlačení tohto gombí-

ka, by mali mimozemšťania zmiznúť aj 

s raketovou kozmickou loďou a ľudia by 

ostali na Zemi.  Keďže bol fialový gombík 

dobre strážený, nepočujúci robot nevá-

hal, zamaskoval sa ako mimozemšťan 

tak, že si to mimozemšťania nevšimli 

a vošiel dnu k posádke s Willom, ktorý sa 

tváril, že je otrok. Vošli dnu ku kapitáno-

vi a dohovárali sa posunkami o tom, že 

sa začnú hádať a tak vyvolajú zmätok, 

a pri tom stlačia fialový gombík. Mimo-

zemšťania zmiznú s raketovou kozmickou 

loďou a bude od nich pokoj. Keď už bol 

Will medzi posádkou, nenápadne žmurkol 

na robota a začali sa hádať. V celej po-

sádke vznikla panika. Mimozemšťania sa 

snažili upokojiť situáciu. V tej trme-vrme 

sa podarilo Willovi rýchlo  stlačiť fialový 

gombík. Mimozemšťania zmizli aj spolu 

s raketovou kozmickou loďou späť 

do vesmíru a nemali už šancu vrátiť sa 

na Zem. Ľudia ostali na Zemi a boli radi, 

že ich nevzali do vesmíru. Kričali a plakali  

od šťastia, že sa môžu vrátiť do mesta. 

Za záchranu sa poďakovali Willimu 

a nepočujúcemu robotovi. Rodičia si ob-

jali svojho syna Williho. Keď sa vracali 

späť do mesta, z oblohy zasvietilo svetlo 

na nepočujúceho robota. To bolo zname-

nie, že sa zlé skončilo a nepočujúci robot 

sa musí vrátiť späť domov. Will pochopil, 

že patrí do iného, čiže svojho sveta.  

Rozlúčil sa s ním, poďakoval za záchranu 

ľudí a svojich rodičov. Sľúbil, že na neho 

nikdy nezabudne. Nepočujúci robot za-

mával Willovi a odišiel domov. Willovi bo-

lo smutno za nepočujúcim robotom, ale 

predsa bol šťastný, že ho spoznal. Keď 

bol doma a ležal v posteli, díval sa von 

oknom na nebo a myslel na robota.   

Zrazu veľmi jasne zasvietila jedna 

hviezda priamo na Williho. Bolo to zna-

menie od nepočujúceho robota. Will bol 

šťastný, že nepočujúci robot na neho ne-

zabudol, a že je zas so svojimi rodičmi 

doma.  

 

  Text: Mgr. Martina Gelienová 
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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. 

Počítačové výrazy či počítačový slang: 
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Dáme si Lazane alebo putovanie za novou slovenčinou? (1. časť) 

 E-mail, e-mailovať, mailovať (čítaj ímejl, ímejlovať, mejlovať) 

= skratka pre elektronickú poštu. 

 Chat, chatovať (čítaj čet, četovať) = rozhovor v internetovom priestore. 

 Computer (čítaj kompjúter) = počítač. 

 ICQ (čítaj ájsíkjú alebo slangovo ajsko) = komunikačný program 

počítačovej siete (čiže internetu). 

 Skype (čítaj skajp) = komunikačný program v elektronickom priestore. 

 Vygoogluj si to (čítaj vygúgluj) = nájdi/vyhľadaj si to prostredníctvom  

internetového vyhľadávača Google. 

 DVD (čítaj dívidí) = optický dátový nosič. 

Slovník dospievajúcej mládeže: 

 Wow! (čítaj uau) = to je niečo; to sú ale veci! 

 Kámo = kamarát (oslovenie). 

 Mám opicu; som na mol = som (veľmi) opitý. 

 SMS - esemesky, esemeskovať = krátka textová správa. 

 Rap, rapovať (čítaj rep, repovať) = určitý druh moderného tanca. 

 Break, breakovať (čítaj brejk, brejkovať) = určitý druh moderného tanca. 

 Deaf, deafs (čítaj def, defs) = nepočujúci, veľa nepočujúcich. 

 Cool (čítaj kúl) = to je jednotka; nemá to chybu! 

 In – out (čítaj in – aut) =  in znamená byť úspešný, stredobodom pozor-

nosti, pričom out znamená, že ste mimo alebo von zo spoločnosti. 

 Ideme do Mekáča = ideme do reštaurácie McDonald´s (čítaj Mek Donalts 

alebo ideme do Mek Donalda). 

 Dáme si cheesburger (čítaj čízburger) = (biele) pečivo s plátkom syra, 

(mletého) mäsa, cibule a kečupu. 

Vypracovala: redakcia 

Zdroj: internet 



Potrebujeme: 

 200 g práškového cukru  

 4 vajcia 

 500 g Mascarpone 

 200 – 300 g cukrárenských piškót 

(podlhovasté s cukrom na vrchu)  

 väčšiu šálku kávy              

      (najlepšie kvalitné espresso) 

 1 dcl dezertného vína Marsala  

      (alebo 0,5 – 1 dcl Amaretta) 

 kakao 

 

Postup prípravy receptu:  

Cukor so žĺtkami šľaháme ručným šľaha-

čom 6 minút, potom pridáme po lyžiciach 

Mascarpone a nakoniec vidličkou opatrne 

zamiešame vyšľahaný sneh z bielkov. 

Kávu zmiešame s Amarettom (Marsalou). 

Piškóty rýchlo namáčame v káve 

a ukladáme na dno porcelánovej misy 

štvorcového tvaru s plochým dnom. Na-

vrstvíme polovicu krému. Na krém pouk-

ladáme ďalšie namočené piškóty, potom 

dáme druhú vrstvu krému. Povrch  uhla-

díme a husto posypeme kakaom, najlep-

šie cez sitko. Tiramisu necháme aspoň 

na 6 hodín stuhnúť v chladničke.  

Dobrú chuť! 

 

 

 

 

Text a foto: 

Michaela Kostelanská       

16|Myslímovinky Varíme s Michaelou 

Tiramisu – Dezert 
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ŠTYRI SESTRY 

Ibiza za akciovú 

cenu, wooow, 

Ideme? 

Hurá... 

Čože?! 
O peniaze sa postará 

Romanka. Dobre??? 

zzzzz 

Doma 

Dávajte si 

pozor! 

Dúfam, že sa  

im nič nestane...  

Za odnášanie 

kufrov sa platí? 

Nekecaj...  

Ibiza 

Teraz ideme 

na pláž. 

Konečne 

more... 

Na pláži 

10 €. 

Myslela som si, že 

nápoje sú zadarmo. 
Som hladná. 

Musíme nájsť 

v reštaurácii 

fešáka. 

Ideme do hotela. 
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Reštaurácia 

A čo ja? 

Demänovka 

z domu, jupííí...  

To sa nepatrí! 

Tá oproti je 

sympatická. 

Romana je ako lemra. 

Idemééé. 

Dúfam, že si ná-

jdu mužov a nau-

čia sa správať. 

Mojáááá... 

Bude ten pravý? 

Tie baby sú 

hrozné... 

mľask-mľask Bolo to výborné. 

Ja som Pedro. 

On a Romana? Nezaplatili, 

nevedia sa 

správať. 

Volejbal na pláži 

Chránila plavčíka 

a zranila si nohu. 

Spadla som. 

V nemocnici v SR O mesiac neskôr Svadba 

Ja som kúpila tú 

kravatu. 

Hodím kyticu. 

Takže sa o rok 

vydáme naraz? 

Mám nápad – 

rozdelíme ju na 

tri časti. 
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Posunkujúci a foto: Tomáš Slezák, Tomáš Máňa 

Dom kultúry 

Topánky 

Tombola 

Kravata 

Sako Požičať 

Švédsky stôl 
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Univerzitná noc literatúry 

- pozvánka na podujatie sprístupnené všetkým N-/nepočujúcim - 

 

 

Milí priatelia kníh a slovenskej literatúry, 

 

srdečne Vás všetkých pozývam do Banskej Bystrice navštíviť Univerzitu Mateja Bela, kde sa bude 

konať podujatie s názvom Univerzitná noc literatúry. Dňa 30. apríla so začiatkom o 17.00 hod. sa 

priateľsky otvoria univerzitné dvere všetkým nepočujúcim ľuďom z celého Slovenska. 

 

Volám sa Marika Arvensisová. Som doktorandkou Univerzity Mateja Bela, redaktorkou časopisu 

Gaudium a počujúca milovníčka posunkového jazyka. Bola som oslovená a prijatá do organizačného 

tímu za stranu N-/nepočujúcich, pretože kolegovia vedia, ako mi na komunikácii medzi počujúcim 

svetom a svetom ticha záleží. O čo sa snažím, vysvetlím v ďalších riadkoch. 

 

Univerzitná noc literatúry je medzinárodnou akciou, ktorá ponúkne svojim návštevníkom cestu 

súčasnou slovenskou literatúrou. My sme sa však rozhodli sprístupniť myšlienku a posolstvo podujatia 

i Vám N-/nepočujúcim. Cieľom tohto projektu je upozorniť prostredníctvom verejných čítaní kníh 

na význam literatúry v súčasnej spoločnosti. Na jednotlivých miestach, čiže aj tu v Banskej Bystrici, 

budú knihy čítať ľudia so vzťahom k literatúre. 

 

Podujatie je organizované študentkami a študentmi Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so študentmi a študentkami z Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. Výnimočná kultúrna akcia tak bude tvorená priateľským, nielen počujúcim kolektívom, 

pohodovou atmosférou, ale aj stretom kultúry počujúcich a nepočujúcich. Zámerom tohto podujatia je 

rozšíriť si literárne obzory, zoznámiť sa s dielami súčasných slovenských autorov a autoriek, zažiť 

kultúru, porozprávať sa, oddýchnuť si a zabaviť sa. 

 

Na našej fakulte bude pre Vás pripravených spolu sedem stanovíšť. Na každom stanovišti sa bude vždy 

čítať iná kniha. Poslucháči si na danom mieste vypočujú úryvok z vybranej knihy, vymenia si pocity či 

názory a môžu sa smelo presunúť na ďalšie stanovište. Je len na Vás, ktoré miesto Vás očarí najväčšmi, 

keďže je pripravených niekoľko atraktívnych miest našej univerzity. Či už to budú tajomné katakomby, 

domček v „strání“, alebo nezvyčajné miesta, určite si prídete na svoje. 

 

Keďže chcem, aby ste prišli aj Vy N-/nepočujúci, týmto listom Vás srdečne pozývam. Rovnako sa 

snažím o to, aby nepočujúci ľudia pochopili posolstvo knihy, a preto, milí tlmočníci, príďte aj Vy 

a pomôžte pretlmočiť posolstvo kníh, ktorých úryvky Vám budú k dispozícii vopred. 

 

Touto cestou Vás chcem ešte raz srdečne pozvať na Univerzitnú noc literatúry. Podujatie sa uskutoční 

dňa 30. apríla v stredu so začiatkom približne o 17.00 hod. na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja 

Bela v Banskej Bystrici. Približná doba trvania sa odhaduje na 4 hodiny spolu so záverečnou tombolou 

a oslavou podujatia. A keďže je nasledujúci deň Sviatok práce, nemusíme sa ponáhľať do postelí. 

 

Verím, že prídete i Vy podporiť so svojou rodinou a priateľmi túto zaujímavú akciu. Budem tam i ja, 

Marika, a keďže sa učím posunkovať, budem Vám celý čas s radosťou nablízku. 

 

Teším(e) sa!  Veď, napokon, literatúra má aj odstraňovať komunikačné bariéry. 



Text: 

Foto: 
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3. Birthday párty Deafclub 

Party 
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PONUKA ODBOROV pre školský rok 2013/2014: 



 

E-shop 

DVD - Slovník slovenského 

jazyka - slovenského     
posunkového jazyka 

pre oblasť rodina 

 

MOC 2,99 € 

Kniha + DVD -     

Špecifické posunky 
v slovenskom           

posunkovom jazyku 

 

MOC 12,99 € 

DVD - Preklady      

najznámejších      
skladieb tradičnej  

kultúry 
do slovenského            

posunkového jazyka 

 

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 € 

Úvod do kultúry 

a sveta Nepočujúcich 

 

MOC 9,99 € 

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

emart_category_id=2&Itemid=57 

Plagát A1 (59x84) 

 

MOC 2,99 € 


