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redakčný tím Myslímovinky: 

Vážení a milí čitatelia, 

 

 niekedy je lepšie načúvať druhých 

než sám hovoriť. Keďže človek, ktorý už 

má veľa rokov nazbieraných skúseností a 

zážitkov, tak neberie veľa malicherností a 

banalít veľmi vážne. Skúša sa na veci aj 

ľudí okolo seba pozerať s humorom v 

dramatických a nepríjemných situáciách. 

Nie vždy sa to môže dariť, ale pomáha 

to. Tiež pomáha na niečo každý deň sa 

tešiť. Nebrať pekné veci ako samozrej-

mosť, ale vidieť každodennú maličkosť, 

ktoré sa dajú niekedy celkom zabrať. Keď 

človek má v sebe obrovskú energiu, mal 

by ju vedieť správne investovať a posie-

lať ďalej. Je dobré, keď si ľudia vedia 

energiu, silu a radosť predávať. Takže 

každá práca, každé stretnutie, každý roz-

hovor a každý úspech nám prinášajú no-

vé dobrodružstvá. Užime si ich. Hovorí 

sa, že osud nám mieša karty a my s nimi 

hráme. Rozdávajte na každý deň sebe aj 

druhým len samé šťastné a dobré karty. 

Tak vám prajem krásne jarné dni plný 

slnka, púčikov a zelene...  

 

Redakčný tím Myslímovinky 

ANGELA HEFTY 

redaktorka 

ERIKA DOBIŠOVÁ 

jazyková redaktorka 
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Počuť srdcom 
 

24.ročník festivalu záujmovo – ume-

leckej činnosti nepočujúcich detí a mlá-

deže sa uskutočnil v dňoch 28. – 30. 

apríla 2016. Jeho 

hlavným organizá-

torom bola Nadá-

cia Počuť srd-

com, v spolupráci 

so Základnou 

školou pre slu-

chovo postihnu-

tých na Drotárskej ceste v Bratisla-

ve. Akcie sa konali na dvoch miestach a 

to v divadle Aréna a na ZŠI pre ŽSP na 

Drotárskej ceste v Bratislave. Medzi po-

rotcami bol ako vždy mím Vlado Kulíšek 

a dvaja počujúci. Z radov nepočujúcich 

sa tohto roku z rôznych dôvodov nemohli 

zúčastniť, čo je pre nich veľká škoda. Sú-

ťažilo sa v štyroch umeleckých kategó-

riách - tanec, pantomíma, divadlo a 

rôzne aj tiež v kategórii výtvarné ume-

nie a fotografia. Piatok hrali len naj-

mladší a mladší. Sobota len starší a mlá-

dež. V piatok bolo našťastie krásne poča-

sie. Malé nepočujúce detičky nádherne 

vystupovali. Divákov celým programom 

sprevádzala pani Silvia Neurvithová zo 

ZŠ pre ŽSP na Drotárskej ceste a po jej 

boku tlmočila do posunkového jazyka, 

Agáta Čermáková. 

 V ten deň bol be-

nefičný koncert 

a to bol ako vždy 

pre nich úžasnou 

terapiou! Umelec-

ké vystúpenia 

v programe, de-

ťom a žiakom 

v hľadisku spájal svojimi skečmi otec 

projektu a mím Vlado Kulíšek. Jeho 

pantomíma je veľmi zrozumiteľná 

a plastická. Tentoraz bol v úlohe nevy-

spytateľného kan-

tora. Okrem panto-

mímy sa predvá-

dzali iní umelci bi-

cyklovaním, gym-

nastikou, akroba-

ciou. Divákov ce-

lým programom 

sprevádzal obľúbe-

ný moderátor Pa-

vol Bruchala a po jeho boku tlmočníčka 

do posunkového jazyka, Agátka Čermá-

ková. Existencii tohto festivalu veľmi 

vďačíme expredsedníčke bývalého SZSP, 

Anne Nagyovej, a súčasným organizáto-

rom ZŠ pre SP na Drotárskej ceste 

v Bratislave. Potom nasledovala bohatá 

súťažná prehliadka sluchovo postihnu-

tých detí a mládeže, ktorú hodnotila od-

borná porota zložená z troch osôb.   
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Pod drobnohľadom vám predstavíme jed-

nu z najvydarenejších divadelných súbo-

rov – súbor DIKO (DIvadlo KOceľova) 

z SOŠ pre ŽSP na Koceľovej ul. č. 26 

v Bratislave. Ich existencia vznikla v roku 

2002 po nástupe pána Jozefa Rigu a na 

tej škole pôsobí doteraz. Vedomosti 

a skúsenosti z predchádzajúceho pôsobe-

nia ako herec pantomímy u profesora Mi-

lana Sládka v divadle Aréna sem prenie-

sol a ďalej rozvíja v súbore DIKO pre ná-

dejných a talentovaných nepočujúcich 

študentov. Predstavenia súboru DIKO 

čerpajú inšpiráciu z vlastných nápadov, 

ale aj z literárnych predlôh alebo zo sve-

ta filmu a divadla. Z toho vyplýva fakt, 

že ich práca je tvorivým procesom od sa-

mého začiatku až k premiére. Ich súbor 

neustále obmieňa členov – odchádzajúci 

absolventi a prichádzajúci nováčikovia. 

Počet členov sa pohybuje medzi 8 až 10 

osôb. Tentoraz na festivale súbor DIKO 

predstavil len s dvomi hrami (na Sloven-

sku sú len 3 stredné školy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím v Bratislave, 

v Kremnici a v Prešove). Prvým je divad-

lo Môj osud o krátkom a nešťastnom ži-

vote hollywoodskej hviezdy Marilyn Mon-

roe, ktorá sa stala svetoznámou osob-

nosťou na svete. Túto rolu excelovala 

žiačka Oľga Pazuchová a získala cenu 

za herecký výkon v kategórii stredných 

škôl (vlani 

taktiež zís-

kala za rolu 

hluchoslepej 

dievčiny He-

len Kellero-

vej z Tuscumbie, pozn.red.). Viac o nej 

nájdete vo fotopríbehu v Myslimovinkách 

č. 3! A to druhé je moderný tanec Zve-

rokruh. V sobotu večer bolo vyhodnote-

nie výsledkov. Prišlo napätie i tréma. Z 

výtvarného umenia za cenu poroty získa-

la Linda Pužová. Ich moderný tanec Zve-

rokruh získal čestné uznanie z dôvodu 

sa nikto z protihráčov v rámci tanca ne-

hlásil. Za divadlo v kategórii stredných 

Môj osud získal 1. miesto! Výsledok 

celkové víťazstvo školskej mládeže zís-

kala opäť Koceľova! Gratulujeme im!!! 

Potešilo aj nám. Celý festival je už za na-

mi a sme veľmi vďační, že niečo také 

máme na Slovensku. Už len jediný festi-

val. A ako diváci sa tešíme na budúci 

rok. Bude to už okrúhly 25.ročník ZUČ.  

Text: redakcia 

Foto: Adam Kováč, M. Prieložný, Jozef Rigo  
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Vernisáž fotografií bratov Ková-

čovcov 
 

a Slovensku máme veľa šikovných 

nepočujúcich ľudí,  ktorí vedia zau-

jať svojím umením, napr. rezbárstvom, 

návrhárstvom, herectvom, maľbou a iné. 

Medzi nimi máme aj šikovných fotogra-

fov, napr. bratov Kováčovcov. V tomto 

momente by sme vám radi predstavili 

práve spomínaných bratov, aby ste ich 

mohli lepšie spoznať. Sú nepočujúci od 

narodenia. Majú radi fotografovanie, kto-

ré sa im stalo zároveň koníčkom.  Matej 

je o sedem rokov starší ako Adam. Oba-

ja sú úspešnými fotografmi. Získali zaují-

mavé ocenenia, na ktoré 

môžu byť právom hrdí. 

Rovnako ako aj ich rodičia, 

ktorí ich s láskou vychová-

vali, ale aj podporovali. 

Starší brat Matej veľmi 

rad fotí najmä prírodu. Je-

ho fotografie nám neraz 

učarovali, vie neuveriteľne fotiť krásy prí-

rody a s jeho objektívom zachytí aj na 

prvý pohľad oku neviditeľné. Jeho mladší 

brat Adam tiež rád fotí prírodu, ale rád 

fotí aj ľudí, spoločenské podujatia, mo-

delky. Modelmi sú väčšinou ľudia, ktorí 

sa chcú fotiť na pamiatku. Adam si takto 

aj dačo privyrobí. Má aj katalóg v ktorom 

prezentuje, ako dokáže s ľuďmi spolupra-

covať pri fotení. Myslím, že nemá prob-

lém ich vyfotiť rôzne spôsoby,  a to vďa-

ka jeho empatii k ľuďom , 

ktorá ho dokáže veľakrát 

posunúť ďalej... 

Nedávno sa rozhodli uro-

biť spoločnú výstavu. Ne-

bolo to prvýkrát, čo spo-

ločne vystavovali, mali vý-

stavu aj napríklad v Cafe 

Luxor alebo Foto v Medickej záhrade. Fo-

to v Medickej záhrade sa uskutočňuje 

každý rok a pravidelne tam posielajú fot-

ky, alebo ako členovia poroty hodnotia 

iné fotky. Nedávno si veľmi dali záležať 

na spoločnej výstave v Auparku, ktorú 

mali 9. marca o 18.00 v Pizzerii MAES-

TRO na 2. poschodí.  Táto výstava je 

špeciálna tým, že si zákazníci pizzerie 

môžu fotografie nielen pozrieť, ale môžu 

si ich aj zakúpiť. Cieľom bolo ukázať zau-

jímavé momentky z prírody, niektoré aj s  

upravenou grafikou.   
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Na otvorení výstavy bolo prítomných ve-

ľa hostí, ktorí sa zaujímajú o ich fotky. 

Prišli ich podporiť aj ich známi, rodina,  

nepočujúci kamaráti, medzi nimi som bol 

aj ja,  bolo mi cťou sa pripojiť k účastní-

kom vernisáže. Prítomný bol aj poslanec 

NR SR Juraj Droba, ktorý aktívne pod-

poruje zdravotne postihnutých. Tlmoč-

níčkou v posunkovom jazyku bola Agáta 

Čermáková. Na úvod nám bratov Ková-

čovcov predstavili ich rodičia, poďakova-

li nám, že sme prišli a začali nám rozprá-

vať, ako vznikli fotky, a aké ďalšie koníč-

ky majú bratia Adam a Matej. Potom 

sme si pozerali ich fotky, ktorými boli 

zdobené steny pizzerie aj s názvom fo-

tiek, čo a kde fotili. Pozerali sme aj foto-

albumy ktoré priniesli. Tie ako aj fotky 

im pomohla pripraviť firma CEWE. Potom 

sme prijali pozvanie na malé občerstve-

nie - obložené chlebíky,  pizzu, prípitok 

tvorilo červené alebo biele víno. Ale naj-

zdravším nápoj bola jednoznačne voda s 

citrónom. Bola tam príjemná atmosféra, 

ktorá nám dobre padla po práci a tak 

sme si tam našli aj priestor na diskusiu 

spolu s nepočujúcimi kamarátmi. Tiež 

sme sa zoznámili aj s tými, ktorých sme 

dovtedy nepoznali, alebo sme sa dlho 

nevideli. Niektorí návštevníci výstavy, 

boli tak fotografiami nadšení, že si rovno 

aj zopár priamo po vernišáži zakúpili. Ne-

chýbalo ani spoločné fotografovanie, kto-

ré si aj Kováčovci radi nechali na pamiat-

ku. Potom sme s dobrou náladou a myš-

lienkami  pomaly odchádzali z vernisáže, 

na ktorú budeme radi a dlho v dobrom 

spomínať. 

Tí, čo ste nemohli, alebo nestihli prísť, 

máte možnosť ešte prísť na ich výstavu, 

ktorá potrvá do 27. 5. 2016 v Auparku. 

Chcel by som bratom Kováčovcom na 

tomto mieste poďakovať za príjemnú at-

mosféru a že mi dali  možnosť pozrieť si 

ich fotografickú tvorbu, bolo to neuveri-

teľne krásne. Aj na ďalšiu ich vernisáž a 

výstavu sa rád prídem pozrieť, nielen ja, 

ale aj ďalší nepočujúci určite radi prídu. 

Text: Tomáš Slezák 

Foto: Kováčovci 
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v posunkovom jazyku. Po nej mali spolu-

žiaci možnosť klásť otázky k danému vi-

deu. 

3. etapa bola v zodpovedaní troch otá-

zok, ktoré pokladala komisia súťaže zlo-

žená z vyučujúcich - p. Kaplánová, p. Ri-

go a p. Marciová. 

Po súťaži nasledovalo vyhlásenie víťazov 

a odovzdanie cien. Výhercami sa stali Lu-

káš Kyselica a ja. Za odmenu pôjdeme 4.

- 7. júla 2016 navštíviť v Bruseli Euro-

parlament. To že som vyhrala ma ne-

smierne potešilo a môj pocit z výhry bol 

v tú chvíľu neopísateľný.  

Text: A. Vavreková 

Foto: Jozef Rigo 

Školská súťaž - MLADÝ EURO-

POSLANEC EURÓPSKEJ ÚNIE 

ňa 9. marca 2016 sa u nás v škole 

konala súťaž s názvom „MLADÝ 

EUROPOSLANEC“. Keďže som dosť sú-

ťaživý typ, tak som sa po nedlhom roz-

mýšľaní na súťaž prihlásila. Najprv som 

nevedela, čo konkrétne ma tam čaká, ale 

keďže výhra bola dosť lákavá, povedala 

som si, že za pokus nič nedám a kto ne-

hrá – nevyhrá. Nakoniec aj ja som sú-

časťou Európy a bola by hanba, aby som 

o nej nemala vedomosti, ktoré už určite 

patria k všeobecnej vzdelanosti. Na súťaž 

som si pripravila video v posunkovom ja-

zyku a ako tému som si vybrala „Mladí 

ľudia a EÚ“. Je to téma, ktorá ma zau-

jala hlavne možnosťami a príležitosťami 

mladých študujúcich Európanov. Samot-

ná súťaž spočívala v troch etapách: 

1. etapa spočívala vo vypracovaní testu 

„ Čo vieš o EÚ“, to bola najťažšia časť sú-

ťaže. 

2. etapou bola prezentácia 

a premietanie pripraveného videa 



Univerzitná noc literatúry 2016 
   

niverzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici organizovala už 3. ročník 

známeho literárno-kultúrneho podujatia 

Univerzitná noc literatúry (UNL), a 

to dňa 13. 04. 2016 

o 17.30 hod. 

v priestoroch Filozofic-

kej fakulty na Tajov-

ského ulici 40 a 51. 

Podujatie bolo venova-

né zomrelému bansko-

bystrickému rodákovi 

a novinárovi Jurajovi Kušnierikovi. Rov-

nako, konala sa tu zbierka kníh. Všetky 

zozbierané knihy sa venovali nemocnici 

Zelený sen v Banskej Bystrici. Pacienti 

tak konečne môžu tráviť svoj čas 

v nemocnici s knihami, ktoré návštevníci 

UNL dobrovoľne darovali, priniesli. Orga-

nizačný tím sa tomu veľmi potešil.   

UNL priniesla tento rok tradične 7 miest, 

na ktorých sa čítalo 7 kníh. Úryvky príbe-

hov boli simultánne tlmočené do sloven-

ského posunkového jazyka. Podujatie tak 

bolo dostupné aj pre nepočujúcich náv-

števníkov a milovníkov kvalitnej literatú-

ry.  

Tlmočila Jana Kaplánová – kniha Pavel 

Sibyla: Niečo o orchideách 
(Knihu čítala nemčinárka UMB Paulina Šedíková 

Čuhová.) 
 

Tlmočil Stanislav Morávek – kniha Jean 

Giono: Muž, ktorý sadil stromy 
(Knihu čítal Rektor UMB Vladimír Hiadlovský.) 
 

Tlmočili Jana a Radoslav Petríkovci – 

kniha Nicole Krauss: Dejiny lásky 
(Knihu čítali manželia a herci zvolenského divadla 
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Štefan Šafárik a Anita Krepčárová-Šafariková.) 
 

Tlmočila Jana Petríková – kniha Ale-

xandra Salmela: Žirafia mama a iné 
(Knihu čítala Monika Perecárová, ktorá učí na zá-

kladnej škole Narnia.) 
 

Tlmočila Veronika Šimonová – kniha 

Claire Keegan: Fo(s)ter. 
(Knihu čítala správkyňa Ko-
munitnej nadácie Zdravé 
mesto Beata Hirt.) 
 

Tlmočila Marika Ar-

vensisová – kniha Wil-

liam Saroyan: Tracyho 

tiger 
(Knihu čítali moderátor ban-

skobystrickej Reginy Peter 

Zemaník a jeho dcéra he-

rečka Anna Zemaníková.) 

 

Tlmočila Marika Ar-
vensisová – kniha Forrest Carter: Malý 
strom. 
(Knihu čítal zakladateľ projektu Kino v bazéne 
Slavo Sochor.) 
 

Čítanie a tlmočenie ukážok prebiehalo 

súčasne na siedmich stanovištiach roz-

miestnených v priestoroch FF UMB 

a blízkom okolí. Priestory boli krásne, no-

vé a tajomné. Každé čítanie a tlmočenie 

trvalo 15 minút, potom mali návštevníci 

15 minút na presun na ďalšie stanovište 

podľa vlastného výberu. Čítania trvali 

spolu 3,5 hodiny. Na prvom stanovišti 

dostali návštevníci literárny pas zahr-

ňujúci stručné informácie o knihách 

a čítajúcich, mapku s jednotlivými stano-

višťami pre lepšiu orientáciu v areáli 

FF UMB. Tretí ročník mal opäť detský 

kútik pre všetky deti, ktoré sa chceli 

hrať alebo si oddýchnuť. Vstup bol voľ-

ný, zadarmo. Záver podujatia patril 

tombole, priateľskému posedeniu 

a voľnej zábave. 



Podujatia sa zúčastnilo okolo 500 ľudí. 

Skupinku nepočujúcich tvorilo viac ako 

20 ľudí. Prišli žiaci zo ZŠI pre SP Viliama 

Gaňu v Kremnici so svojimi učiteľmi/

vychovávateľmi, online 

tlmočníčka SPJ Lucia 

Novodomcová 

s rodinou, tlmočníčka 

SPJ (a aj ČPJ) Erika 

Dobišová 

s nepočujúcim kamará-

tom z Brna, niekoľkí 

nepočujúci z Banskej 

Bystrice a okolia, ako 

aj niektorí členovia redakčného tímu 

Gaudia. Všetci sme sa spoločne veľa roz-

právali, samozrejme v posunkovom jazy-

ku, vysvetľovali si príbehy, hovorili si 

svoje zážitky zo života a spoločne sa te-

šili, že sme sa zas stretli. Tlmočníci boli 

výborní, všetko sme zvládli aj s chorobou 

niektorých tlmočníkov, menšími problé-

mami, ale vždy sa predsa niečo nájde.  

Tlmočník SPJ Stano Morávek o UNL po-

vedal: „V rámci UNL boli čítané texty tl-
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močené do posunkového jazyka. Nepo-

čujúci reagovali na tlmočenie presne tak, 

ako reagujeme my počujúci, keď sa zú-

častníme na takejto akcii. Niektorí boli 

nadšení, pozorne sle-

dovali, iní sa trošku ča-

som nudili a viac vní-

mali atmosféru okolia. 

Avšak čo je dôležité je 

to, že rozumeli. Bolo 

dôležité to, že my po-

čujúci sme im vôbec 

dali možnosť sledovať 

alebo sa nudiť, dali sme 

im možnosť vybrať si. Bolo zabezpečené 

to, že ich postihnutie ich nemarginalizo-

valo (= nedávalo na okraj) zo spoločen-

ského diania, a to by nikdy nebolo bez 

tlmočenia.“  

 Zo srdca ešte raz ďakujem všetkým, 

ktorí prišli, videli a tešili sa spolu 

s nami!  

Text: Marika Arvensisová 

Foto: Archív UNL   
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Rozhovor s Nepoučujúcimi Slo-
vákmi žijúcimi v Čechách 
 

 

poslednej dobe sme svedkami to-
ho, že sa čoraz viac Nepočujúcich 
Slovákov sťahuje do susedných 

Čiech. Boli sme zvedaví, čo ich k tomu 
motivuje a prečo si vybrali radšej život v 
Čechách ako na Slovensku a rozhodli 
sme sa s piatimi vybranými Nepočujúcimi 
urobiť rozhovor. 

Oslovili sme týchto 5 osôb: Otíliu Zúdo-
rovú, Roberta Holeca, Ivanu Horvát-
hovú, Evu Cudzišovú – Černú a Mar-
cela Krištofoviča. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovory sme realizovali cez e-mail a 
webkameru.´ 

 

Čo Ťa zaviedlo do Čiech? Začal/la si 
tam študovať alebo pracovať? 

 

Zúdorová: Do Čiech som prišla kvôli 
manželovi s ktorým mám dcéru. 
 

Holec:  Do Čiech som nešiel kvôli štúdiu, 
ale kvôli priateľke. Po skončení strednej 
školy som sa zoznámil s mojou priateľ-
kou a následne som sa za ňou do Čiech 
aj presťahoval, hľadal som si tam aj prá-
cu, čo sa mi nakoniec podarilo. 
 

Horváthová: No ja sama doteraz neviem, 
prečo som si vybrala štúdium strednej 
školy v Čechách v Brne. Študovala som 
strednú školu s maturitou, odbor Infor-
mačné technológie. Brno som si vybrala 
z toho dôvodu, že keď som si pozerala 
možnosť štúdia v Bratislave, to sa mi 
veľmi nepáčilo. 
 

Cudzišová-Černá:  Do Čiech do Litvínova 
si ma vzal môj manžel Zdenek, ktorý je 
občanom Českej republiky. Takže ani 
práca, ani štúdium, ale odišla som za lás-
kou :D  
 

Krištofovič:  Začal som študovať vysokú 
školu – JAMU, odbor Dramatická výchova 
pre Nepočujúcich v Brne, 3. ročné baka-
lárske štúdium. Toto štúdium som úspeš-
ne dokončil a absolvoval a rovnako som 
si našiel v Čechách aj priateľku s ktorou 
som dokonca zasnúbený.  
 

Ako si si zvykol/la na život v 
Čechách? 
 

Zúdorová: Zvykla som si na život v ČR 
veľmi rýchlo, rýchlo som sa prispôsobila 
na kultúru v ČR. 
 

Holec:  Myslím si, že Česko a Slovensko 
sú si veľmi podobné, skôr mám pocit, že 
sme stále ako bratia. Rozdiel vidím aku-
rát v jazyku a v českých korunách, inak 
v ničom inom. Čo sa týka kultúry a tradí-
cii, v tom rozdiel vidím.  
 

Horváthová: Keďže som veľmi chcela 
študovať v Čechách, tak som si musela 
aj rýchlo zvyknúť. Našťastie Česko a Slo-
vensko sú bratia.  
 

Cudzišová-Černá:  Zo začiatku to bolo 
ťažké, bola som zvyknutá na spoločenský 
život v mojej rodnej krajine v Bratislave. 
Môj muž je typický samotár, spoločnosť 
mu nechýba a ani ju nevyhľadáva. Venu-
je maximum času rodine a deťom. Po ne-
jakom čase sme sa presťahovali z Litví-
nova do Prahy, až tam som začala spoz-
návať nepočujúcich ľudí a hlavne nepoču-
júce mamičky.  
 

Krištofovič: V Čechách som si zvykol veľ-
mi rýchlo, nakoľko je so Slovenskom 
dosť podobné. Stále mám zmätok  v ja-
zyku, niekedy neviem, či dané slovo sa 
používa v slovenčine, alebo či ide o české 
slovo, pretože sú si veľmi podobné. Na-
príklad jednoduché slovo: OMLUVAM a 
OMLOUVAM, neviem toto slovo zaradiť. 
(Smiech). Ale v posunkovom jazyku je to 
samozrejme iné, tak rozlíšiť dokážem bez 
problémov.  

Marcel Krištofovič s priateľkou 
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V čom sa líši život v Čechách od toho 
na čo si bol/a zvyknutý/á na Sloven-
sku?  
 

Zúdorová: Na Slovensku som milovala 
slovenské jedlá. Rozdiel je podľa mňa v 
tom, že v ČR je silnejšia kultúra než na 
Slovensku.  

 

Holec:  Na Slovensku som bol zvyknutý 
na slovenské jedlá a dosť tu chýbajú. Bol 
som zvyknutý žiť doma s rodinou a v Če-
chách som sa musel naučiť, že som už 
dospelý a žiť ako samostatná jednotka 
nezávislá od rodičov.  
 

Horváthová: Rozdiely pociťujem v českej 
a slovenskej kuchyni a aj pri posunkova-
ní, ďalej sú iné niektoré sviatky, ale inak 
nejaké extrémne rozdiely nepociťujem, 
nakoľko sme v minulosti fungovali ako 
jeden štát – Československo.  
 

Cudzišová-Černá:  Medzi Slovenskom a 
Českou republikou sú odlišné zákony tý-
kajúcej sa sociálnej finančnej podpory. 
Spočiatku som dlho rozmýšľala, kde sa 
má narodiť naša prvá dcérka. Začala som 
pátrať po úradoch v Bratislave, kde mi 
odporučili, aby som mala pôrod v Českej 
republike a to z dôvodu lepších finanč-
ných podmienok a materskej podpory v 
Čechách. Aj toto mi uľahčilo rozhodova-
nie. Je tu silnejšia zázemie kultúry nepo-
čujúcich, ako na Slovensku. Sú kreatív-
nejší a aktívnejší, majú takmer neobme-
dzené možnosti výberu pri kúpe potrieb 
ku kreativite a k aktivite.  
 

Krištofovič: Z Ekonomického hľadiska 
som si skôr zvykol na koruny, vlastne, ja 
som Euro ani nezažil počas života na Slo-
vensku. Slovensko prechádzalo na Euro v 
čase, keď ja som študoval na VŠ v ČR. 

Teraz, keď navštevujem Slovensko mu-
sím prepočítavať o obchode na koruny, 
aby som sa uistil o skutočnej hodnote 
nákupu.  
 

V čom vidíš výhody života v Če-
chách? 
 

Zúdorová: Kultúra v ČR je iná, hlavne 
kultúra Nepočujúcich. Čo sa týka 
poskytovania tlmočníckych služieb sú na 
oveľa vyššej úrovni a kvalitnejšie ako u 
nás, že dokonca nepočujúci vôbec 
nepozná, že je dotyčný tlmočník 
počujúci. Rovnako aj školstvo  pre 
nepočujúcich je na lepšie úrovni oproti 
Slovensku.  
 

Holec:  Myslím si, že Slovensko a Česko 
sú si podobné, ale samozrejme, čo sa 
týka tlmočníckych služieb a skrytých 
titulkov v televízii v tom je Česko na 
oveľa lepšej úrovni.  
 

Horváthová: V Čechách sú hlavne pre 
nepočujúcich dobré sociálne podmienky 
napr. tlmočnícka služba a ostatné služby 
sú oveľa lepšie ako na Slovensku. Čo sa 
týka pracovných podmienok, to zatiaľ 
neviem povedať ani porovnať, pretože 
ešte s tým nemám skúsenosti a to z toho 
dôvodu, že hneď ako som ukončila 
strednú školu som nastúpila do práce.  
Môžem preto tvrdiť, že v Čechách majú 
lepšie sociálne a pracovné zabezpečenie 
ako na Slovensku. Nedávno som sa 
dozvedela v Prahe alebo v Plzni, je dosť 
pracovných ponúk pre nepočujúcich a nie 
je problém sa zamestnať, oproti tomu na 
Slovensku je ťažké získať prácu. 

 

Otília Zúdorová so dcérami 

Ivana Horváthová s kolektívomIvana Horváthová s kolektívom  
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Cudzišová-Černá:   V Čechách vidím 
hlavne výhody vo vzdelávaní mojich 
nedoslýchavých detí. Mojím terajším 
cieľom pre moje deti je, aby mali lepšie a 
kvalitnejšie vzdelanie, než je na 
Slovensku. Ďalej, aby poznali lepšie 
históriu a lepšie kultúru Nepočujúcich. Na 
Slovensku by takéto možnosti kvalitného 
vzdelania nikdy nedostali.  

 

Krištofovič:   Sociálne zabezpečenie 
sluchovo postihnutých, zabezpečené 
všetky služby, úroveň tlmočenia pre 
nepočujúcich, vzdelávanie a zaujímavosti 
pre Nepočujúcich, kluby pre 
Nepočujúcich, rôzne kultúrne podujatia, 
toto všetko je lepšie v ČR ako na 
Slovensku.  
 

Nechýba Ti rodina, resp. kamaráti zo 
Slovenska? 
 

Zúdorová: Áno chýbajú mi kamaráti a 
rodina zo Slovenska. 
 

Holec:  Áno na začiatku mi chýbala rodi-
na, keďže som bol odmalička stále s ni-
mi. Mám výhodu, že moji rodičia sú ne-
počujúci,  a môžeme spolu komunikovať 

cez web kameru „online“. Občas mi sa-
mozrejme chýbajú kamaráti a bývali spo-
lužiaci. Vždy keď je nejaká akcia na Slo-
vensku veľmi rád na ňu idem, pretože sa 
tam vždy stretnem s Nepočujúcimi ka-
marátmi, bez týchto stretnutí by som  
nedokázal žiť.  
 

Horváthová: Samozrejme, že mi rodičia 
moc chýbajú, ale musím sa naučiť žiť aj 
samostatne. Dôležité je nestratiť kontakt 
s rodinou a preto sa aj snažím aspoň raz 
do mesiaca ísť domov, ak mi to pracovné 
povinnosti umožnia. Čo sa týka kamará-
tov, vždy sa rada zúčastním nejakej ak-
cie na Slovensku, kde sa všetci stretne-
me a môžeme si pekne pokecať. Pre mňa 
je teraz dôležité, aby som bola so svojim 
životom spokojná a s priateľmi určite v 
kontakte ostanem.  
 

Cudzišová-Černá:   Pred desiatimi rokmi 
mi chýbala hlavne rodina. Po tom ako 
nám otec zomrel po dlhej a ťažkej choro-
be, mi už rodina vôbec nechýba, pretože 
moja mamka odišla z práce do dôchodku 
a trávi s nami veľmi veľa času, teda hlav-
ne so mnou a s mojimi deťmi. Mám brata 
ešte Martina, ktorý žije už dlhšiu dobu v 
zahraničí, v Nórsku a ten nám chýba naj-
viac. Sme síce stále v kontakte, ale mys-
lím si, že osobné stretnutia sú oveľa lep-
šie.  
 

Krištofovič:  Samozrejme chýbajú mi 
všetci, kamaráti aj rodina. Píšeme si 
správy, alebo komunikujeme cez facebo-
ok, aj keď nemôžeme písať príliš veľa, 
hlavne z pracovných dôvodov, alebo kvô-
li rôznym aktivitám. 
 

Máš pocit, že Nepočujúci majú lepšie 
možnosti uplatniť sa v Čechách ako 
na Slovensku? 
 

Zúdorová: Áno mam pocit, že v ČR je 
možnosť viac sa uplatniť. 
 

Holec:  Áno samozrejme, ako som spo-
mínal už predtým, že sú lepšie podmien-
ky s ohľadom na poskytovanie tlmočníc-
kej služby a skrytých titulkov, čo dúfam, 
že sa niekedy zmení aj na Slovensku. 
Keď pochádzam zo Slovenska, tak pod-
porujem Slovensko a verím v lepšiu situ-
áciu aj na Slovensku. 
 

Eva Cudzišová – Černá s deťmi 
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Horváthová: Áno. Myslím, že táto otázka 
je podobná ako predchádzajúca otázka, 
kde som hovorila o  jedle a službách. Eš-
te by som chcela doplniť, že som na 
vlastnej koži zažila výučbu na strednej 
škole na Slovensku a v Čechách a bolo 
vidieť veľký rozdiel čo sa týka úrovne 
škôl. Žiaľ na Slovensku je nízka úroveň a 
nechcem, aby ste si mysleli, že na Slo-
vensko kašlem, ale žiaľ taká je situácia.  
 

Cudzišová-Černá:  Mám pocit, že nepoču-
júci sa lepšie uplatnia v Čechách než na 
Slovensku a taktiež som už vyššie spo-
mínala, že tu majú lepšie podmienky tý-
kajúce sa kultúry, zákonov a kreativity.  
 

Krištofovič:  Áno, myslím si, že Česko je 
o 10 rokov pred Slovensko, čo sa úrovne 
sociálnych služieb pre nepočujúcich týka. 
Neporiadok aj napr. v politike, zmenená 
Bratislavská mestská doprava, čiže ja z 
Nitry aj keď mám preukaz ZTP, namiesto 
toho, že by som mal mať zľavu, alebo by 
som mohol mať dopravu zadarmo, v sku-
točnosti musím platiť 0,30 Euro, to je pre 
mňa audizmus*. Nie je systém vzdeláva-
nia pre budúcich tlmočníkov slovenského 
posunkového jazyka pre nás sluchovo 
postihnutých. Proste na Slovensku máme 
len CODA tlmočníkov, ktorý pracujú ako 
tlmočníci slovenského posunkového jazy-
ka, ešte som nevidel tlmočníka na Slo-
vensku, ktorý by nebol CODA tlmočník. 
 

Plánuješ ostať v Čechách? Ak áno 
prečo? 

 

Zúdorová: Áno, plánujem zostať, preto-
že tu mám pracú, dcéry majú zázemie, a 

chcem pre dcéry kvalitnejšie vzdelanie. 
 

Holec:  Áno cítim, že chcem ostať v Če-
chách, mojim cieľom je neustále budovať 
a hľadať cestu  životom. Samozrejme je 
výhodné, že Slovensko je dosť blízko a 
keď chcem navštíviť rodičov, viem byť u 
nich do 4 hodín, čo zas nie je tak zlé   
 

Horváthová:  Samozrejme ostávam v Če-
chách aj preto, že som tu študovala 
strednú školu, pokúšala som sa aj o štú-
dium na vysokej škole, čo sa mi žiaľ ne-
podarilo a po ukončení školy, som si na-
šla prácu, bývanie, takže som so všet-
kým maximálne spokojná a nemám žia-
den dôvod vrátiť s na Slovensko. V prípa-
de, že by nastali nejaké komplikácie, sa-
mozrejme viem sa vrátiť na Slovensko, 
ale oveľa radšej by som dostala české 
občianstvo a žila tu, hlavne kvôli už spo-
mínaním dôvodom.  
 

Cudzišová-Černá: Áno, v Čechách ostá-
vam žiť dlhodobo, možno aj natrvalo, 
pretože tu sa narodili moje detí a tu aj 
vyrastajú. Majú tu zázemie a v neposled-
nom rade, stovežatú Prahu som si veľmi 
obľúbila a som do toho mesta stále zami-
lovaná. Každý deň sa mám v Prahe čím 
pokochať  
 

Krištofovič: Áno ostávam, lebo tu mám 
moju snúbenku, s ktorou som už 6 rokov 
a tiež som zamestnaný v sklade ako ope-
rátor a mám aj iné aktivity - hrávam di-
vadlo, prekladám v českom posunkovom 
jazyku hudbu a iné. Mam plný program. 
 

 

Rozhovor pripravili  

Michal a Angela Hefty 

Foto:  

Archív Zúdorová, Holec, Horváthová, Černá, Kriš-
tofovič 

 

Audizmus* - Iste vám teraz vŕta hlavou, čo si 
pod slovom AUDISMUS máte vlastne predstaviť. 
Je to rovnaké, ako keď používame napríklad po-
jem rasizmus (diskriminácia určitej rasy napr. 
Rómovia, Afroameričania, Vietnamci ...) alebo 
sexizmus (diskriminácia podľa pohlavia napr. Ne-
rovnoprávnosť mužov a žien v politike, v zamest-
naní). AUDISMUS znamená diskrimináciu Nepo-
čujúcich pre ich sluchové postihnutie. Je nepo-
chybne v našej spoločnosti potreba šíriť informá-
cie o AUDISMU. Je dôležité vedieť pomenovať ve-
ci pravými menami! 

Robert Holec s priateľkou 



Celoškolská jazyková súťaž - 6. 

ročník SOŠ a 3. ročník OU 
 

ž 6. školský rok sa opäť vrátila ja-

zyková súťaž do školskej jedálne na 

Koceľovej 26, v Bratislave. JAS v sloven-

skom jazyku a anglickom jazyku 

v skupine A, B boli testy s pomocným 

textom a v skupine C v komunikačných 

zručnostiach pre slabších žiakov (OU). 

SOŠ PRE ŽSP  
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eň narcisov je jedinečná verejno-prospešná 

zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa 

konal už po 20-tykrát. Ulice miest a obcí v jediný 

deň v roku – tentokrát 15. apríla 2016 - zaplavili 

žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj 

odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupat-

ričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením 

dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľ-

níkov Dňa narcisov zároveň pomôže naakumulo-

vať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú 

pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na 

celom Slovensku. Pripnutím žltého kvietku v Deň na-

rcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že 

nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka 

nás všetkých a že majú našu podporu. Prihlásil som 

sa prvýkrát ako dobrovoľník u pani Janíčkovej 

a poverila ma do skupiny pod vedením R. Fuzáka 

(3. MPS). Poslala nás rozdávať narcisy po našej škole a dielňach, ŠúKL a OÚ 

školstva na Tomášikovej ulici. Našťastie 

nám počasie prialo. Ako vidím, že naša cel-

ková zbierka zo všetkých štyroch skupín 

vyniesla až 1 399,66 €. Som veľmi rád, že 

som bol pri tom!     

     Text: K. Belan 

Foto: Jozef Rigo 

Zúčastnilo sa na nej…..žiaci z druhého, 

tretieho i štvrtého ročníka aj 

z nadstavbového štúdia. Žiaci si overili 

svoje vedomosti a druháci sa mohli pri-

praviť na 

nasledu-

júce roč-

níky. 
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Úroveň testu bola náročná, ale ani to ne-

odradilo mladšie ročníky. V úrovni 

A v anglickom jazyku bola téma 

o obchode ZARA, v slovenskom jazyku 

bola téma o moste Apollo. V úrovni B 

v anglickom jazyku bola téma o Amerike 

a v slovenskom jazyku o moste Apollo 

podobne ako skupina A. Každý žiaci do-

stali svoje miesta po dvojiciach úrovne 

A oproti úrovne B tak aby sme neboli ne-

zbedníci čo odpisujú. Horlivo sme sa sna-

žili obsadiť čo najlepšie miesta. Bolo tam 

veľa nechápavých úloh C nám robilo ťaž-

kosti. Účastníci v tejto súťaži získajú ešte 

viac vedomosti, a skúsenosti 

v budúcnosti, keď budeme na maturitnej 

skúške alebo aj v autoškole. Pedagógo-

via z našej školy opravovali naše testy aj 

vytvárali diplomy pre výhercov. Najlepší 

v anglickom jazyku postúpili do medziná-

rodnej súťaže v anglickom jazyku. Dosta-

li milé prekvapenia od sponzorov. Ostatní 

čo nevyhrali dostali drobné sladkosti. Dú-

fam, že v ďalšom ročníku budem sa viac 

snažiť z vlastných síl. Ďakujem všetkým 

pedagógom, že som sa mohla zúčastniť. 

Ceny do súťaže darovali nasledovní spon-

zori: DM drogerie markt Slovensko, 

L.D.C Holding, a.s, Ringier axel 

springer, Slovenský plynárenský 

priemysel, Pravda, Oriflame, Derma-

col, Petit Press.  

 

Text: Júlia Mazancová 

Foto: Jozef Rigo, M. Hradisky 

SJ – A úroveň: 

1. Barbora Pukančíková 

2. Michal Minár 

3. Erik Šablica 
SJ a KZ pre OU: 

1. Marek Lisý 

2. Monika Hornáčková 

3. Michal Šelc 

SJ – B úroveň: 

1. Alexander Ťažký 

2. Rastislav Fuzák 

3. Karol Vasek 

AJ – B úroveň: 

1. Adrián Stanek 

2. Katarína Lešková 

3. Rastislav Fuzák 

AJ – A úroveň: 

1. Michal Minár 

2. Martin Halás 

3. Daniel Mráz 
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Písomná maturita 
 

Vážení čitatelia, rád sa s vami podelím o moje 

dojmy a pocity z nedávnej písomnej maturit-

nej skúšky so slovenského jazyka a literatúry. 

Na moje veľké prekvapenie prebehla bez väč-

ších problémov a celkový pocit z jej atmosféry 

a priebehu môžem hodnotiť ako pozitívny. 

Otázky v testoch však boli záludné, ukážky 

neprehľadné a komplikované na pochopenie. 

slovenský jazyk a literatúru v žiadnej strednej škole a boli vyložene teoretickými vý-

skumníkmi. Musím však Niektoré otázky boli podľa môjho názoru úmyselne zavádza-

júce. Celkovo môžem tieto testy ohodnotiť ako úplne nepotrebné a zbytočné, bez 

náznaku akejkoľvek náučnej hodnoty. Z môjho laického pohľadu som podľa zloženia 

a charakteru otázok vycítil, že na ich tvorbe pracovali ľudia, ktorí zrejme nikdy nevy-

učovali vyjadriť pozitívny dojem z maturitnej komisie, ktorej členovia boli naozaj veľ-

mi sympatickí a príjemní a ich prístup bol mimoriadne empatický. Podstatné však je, 

že písomná skúška je za nami a nám len ostáva dúfať, že sme ju úspešne zvládli. 

Text: Ján Tomanovič 

Foto: Jana Kaplanová 



Jazyková olympiáda 2016 
   

inisterstvo školstva, vedy, vý-

skumu a športu Slovenskej repub-

liky v spolupráci so Spojenou ško-

lou internátnou na Hrdličko-

vej ulici v Bratislave, Občian-

skym združením "Svet ticha" 

a Strednou odbornou školou 

na Koceľovej ulici v Bratisla-

ve,  v dňoch 31. marca až 

1. apríla 2016 zorganizovali 

18. ročník Celoslovenskej 

vedomostnej súťaže žia-

kov so sluchovým postih-

nutím v jazykových zruč-

nostiach a v matematike, 

12-krát s medzinárodnou 

účasťou. Súťaž žiakov so slu-

chovým postihnutím v jazykových zruč-

nostiach a v matematike sa konala tra-

dične v priestoroch Spojenej školy inter-

nátnej na Hrdličkovej ulici č. 17 v Brati-

slave. Súťaž slávnostne otvorila riaditeľ-

ka školy p. Mgr. Mária Benová. Pri otvo-

rení súťaže boli prítomné Prof. PaedDr. 

Darina Tarcsiová PhD z PdF UK - dlhoroč-

ný garant  našej súťaže,  Mgr. Lucia Ta-

káčová z odboru školstva a PaedDr. Eva 

Polgáryová PhD z NÚCEM.  Súťaž študen-

tov so sluchovým postihnutím v jazyko-

vých zručnostiach z angličtiny sa            

po prvýkrát konala v priestoroch Stred-

nej odbornej školy  na Koceľovej ulici č. 

26 v Bratislave. 

  Poslaním súťaže je  aktivizovať a vyhľa-

dávať talentovaných sluchovo postihnu-

tých žiakov v jazykových zručnostiach a 

v matematike, vyvolať hlbší a systema-

tický záujem sluchovo postihnutých žia-

kov o jazykové zručnosti a o matemati-

ku, umožniť sluchovo postihnutým žia-

kom prezentovať svoje nadanie v jazyko-

vých zručnostiach a v matematike. Tiež 
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vytvárať pre sluchovo postihnutých žia-

kov konkurenčné prostredie na vzájomné 

porovnávanie svojich schopností, zruč-

ností a vedomostí formou súťaženia v ja-

zykových zručnostiach a v matematike a 

vytvárať pre školy a pre pe-

dagogických zamestnancov 

podnetné prostredie na hod-

notenie a porovnávanie kvali-

ty výchovno-vzdelávacieho 

procesu v jednotlivých ško-

lách. 

  Súťaž prebieha  v troch 

predmetových kategóriách ja-

zykové zručnosti, matematika 

a anglický jazyk vo vekových 

kategóriách  piataci, šiestaci, 

siedmaci, ôsmaci, deviataci a 

stredoškoláci. 

   V matematike, jazykových zručnos-

tiach a v angličtine súťažilo 31 žiakov a 

13 študentov z Bratislavy, Lučenca, 

Kremnice, Prešova, Nitry, Hradca 

Králové, Valašského Meziříčí a z Kra-

kowa. 

  Za prípravu súťažných testov z jazyko-

vých zručností i z matematiky zodpove-

dala Mgr. Mária  Juranová z OZ Svet 

ticha a za prípravu testov z anglického 

jazyka Mgr. Katarína Beňová zo SOŠ – 

Koceľova. V posledných rokoch je vedo-

mostná súťaž  v jazykových zručnostiach 

zameraná na čitateľské kompetencie a 

súťaž v matematike na matematické 

kompetencie, čo je v súlade so štátnymi 

vzdelávacími programami oboch zúčast-

nených krajín a tiež s obsahovým zame-

raním Testovania9 u nás na Slovensku.  

  Odborný seminár bol v tomto školskom 

roku zameraný na experimentálne prog-

ramy v školách nášho typu: Skúsenosti z 

experimentálneho overovania integrácie 

zdravotne znevýhodnených a intaktných 

detí a žiakov v Spojenej škole interná-

tnej. 



  Odborné príspevky k danej problemati-

ke si pripravili: Mgr. Mária Benová,  

PhDr. Katarína Zborteková z VÚDPaP, 

Mgr. Michaela Janáková, Mgr. Silvia 

Královičová, Mgr. Ja-

neta Marková, Mgr. 

Danica Oswaldová  

zo ZŠI pre SP v Krem-

nici, PaedDr. Eva Pol-

gáryová z NÚCEM-u.               

Diskusia bola bohatá a 

veľmi podnetná. 

   Dopoludnia žiaci sú-

ťažili, učitelia sa delili so svojimi skúse-

nosťami na seminári. Popoludní žiaci na-

vštívili historické pamiatky mesta, večer 

ich čakalo vyhodnotenie a krásny kultúr-
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ny program v podaní divadelného súboru 

stredoškolákov DIKO pod vedením Jožka 

Riga s divadelným predstavením „Voda“ 

o živote hluchoslepej dievčiny z Tuscum-

bie Helen Kellerovej. 

   Aké mali žiaci po sú-

ťaži pocity? Rôzne. Nie-

ktorým sa zdali testy 

ťažké, iným ľahké. 

Pre niektorých bola 

jednoduchšia matema-

tika, pre iných jazykové 

zručnosti.  

  V jazykových zručnostiach sa 

väčšinou dopĺňali odpovede na otáz-

ky z prečítaných ukážok.    

Žiakom robili najväčšie problémy nasledovné úlohy:   

(5. r. - 11%)    Bača žil na salaši a mal 20 oviec. V noci prišli vlky a všetky okrem deviatich zožrali. Koľko oviec bačovi zostalo? 
Odpovedaj celou vetou.                                       /2 body/ 

 

(5. r. - 89%; 6. r. - 31%) Usporiadaj činnosti podľa poradia tak, ako sa nachádzajú v texte.                                     /8 bodov/ 

a) Jurošík zakričal: „Stoj!“    b)  Niekto vošiel do jaskyne.    c) Jurošík vzal pištoľ.    d)  Jurošík vyskočil z postele. 

 

(6. r. - 25%) V ZOO dali hadovi  do terária  devätnásť myšiek. Had ich všetky okrem piatich zožral. Koľko myšiek zostalo 
v teráriu?                                                                                                                                                            /2 body/ 

 

(7.r. - 0%;  8.r. – 20%)  Napíš päť jednoslabičných slov, v ktorých sa nenachádzajú samohlásky. 

(8.r. - 3%) Vypíš z článku posledné  štyri číslovky.                                                      /4 body/ 

 

(7.r. – 5%; 8.r. - 17%)  Napíš opozitá k týmto slovám.                                                 /4 body/ 

Prístupný - .....................................                   Tekutý - ........................................ 

Byť sám - ......................................                    Farebný - ....................................... 

 

(8. r. – 22%; 9.r. – 18%) Doplň rovnaké  slabiky tak, aby vznikli slová.                     /4 body/ 

Napr.: de ... + ... my =  dedo + domy 

Fo ... + le ...               ... va + mä ...             ly ... + ... na                 ... dže  + ... Da 

K najúspešnejším úlohám patrili: 

 

(5. r. - 100%; 6. r. – 100%)    Zakrúžkuj,  kde býval zemepán.                                            /1 bod/ 

a) v panských lesoch;    b) v kaštieli;    c) na zámku;     d) v jaskyni. 

 

(5. r. – 78%; 6.r. - 100%) Ktorý panovník vydal v Ríme zákaz svadieb / zakrúžkuj/?               /1 bod/ 

a)  Augustus II;               b) Nero;         c)  Klaudius II;         d) Augustus III. 

 

(7.r. – 100%)  Koľko rokov má facebook?                                                                              /1 bod/ 

a)11                       b) 12                    c) 13                        d) 13 

 

(8.r. - 100%)  Od koľkých rokov môžu  facebook   navštevovať ľudia?                                  /1 bod/ 

a)  18                     b) 13                    c) 11                        d) 21 

 

(9.r. - 100%)   Kto vynašiel kinematograf?  (dve správne odpovede)                                   /2 body/ 

a) Louis Lumiér       b) André Lumiér        c) Jean Lumiér         d) August Lumiér 
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V matematike k najneúspešnejším patrili nasledovné úlohy:  

(5.r.–11%; 6.r.-50%) Jurko si vypísal z učebnice geografie rozlohy jednotlivých svetadielov: 

 

Doplňte vetu: Najväčší kontinent je o _________ väčší ako najmenší kontinent. 

 

(5.r. – 17%; 6.r. – 25%; 7.r. – 0%; 8.r. – 38%; 9.r. – 0%)   Otec zarobí 780 € mesačne. 43 € mu sťahujú za elektrinu, 21 € 
za plyn, 32 € za školné na dieťa, má dve deti. Koľko eur mu zostáva na každého člena rodiny, ktorá je  štvorčlenná?  

Doplňte vetu: Na každého člena rodiny zostáva __________________ €. 

 

(7.r. – 0%; 8.r. – 0%; 9.r. – 20%)  Máte tieto časové údaje:    

 

800 sekúnd;    13 minút;   pätina hodiny;  tisícina dňa;          minúty. 

Ktorý čas je najdlhší? 

 

(7.r. – 40%; 8.r. - 13%; 9.r. – 20%)  V ovocnom sade je 30 jabloní. Jablone tvoria  všetkých stromov. Koľko je v sade cel-
kovo stromov? 

 

K najúspešnejším patrili úlohy, ako napr.  

 

(5.r. – 100%; 6.r. – 75%; Aká časť obdĺžnika je vyfarbená? Napíš zlomok. 

 

 

 
(5.r. – 67%; 6.r. - 100%) Jurko si vypísal z učebnice geografie rozlohy jednotlivých svetadielov: 

 

Na základe uvedených údajov rozhodnite, či odpoveď je správna:  Európa je druhý najmenší svetadiel.    a) áno      b) nie 

 

(7.r. – 100%; 8.r. – 94%; 9.r. – 100%)  Čísla sú usporiadané  podľa určitého matematického poriadku.   

Ktoré čísla majú byť v prázdnych štvorčekoch? 

 

     5; 9;   13; ; 21;  25;   

 

(7.r. – 80%; 8.r. – 50%; 9.r. – 80%)  Most má nosnosť 6 ton. Nákladné auto a osobné auto sa stretli na moste. Nákladné auto 

so svojím nákladom vážilo 3 482  kg. Osobné auto má hmotnosť 1 635 kg. Zaokrúhlite hmotnosť na stovky kg.  Spočítajte za-

okrúhlené hmotnosti.  

Koľko kilogramov nám zostáva do maximálnej nosnosti mostu?    

a) 1 000 kg;  b) 900 kg;   c) 700 kg;  d) 600 kg.  

(7.r. – 60%; 8.r. – 88%; 9.r. – 80%)  Pozri sa na obrázok. Ako sa volá táto úsečka? 

 

                  

         

       a) polomer;    b) stred;   c) kružnica;  d) priemer. 

 

Európa 10 382 000 km2 

Ázia 44 396 000 km2 

Amerika 42 199 000 km2 

Afrika 30 329 000 km2 

Austrália   8 941 000 km2 

Antarktída 13 175 000 km2 

Európa 10 382 000 km2 

Ázia 44 396 000 km2 

Amerika 42 199 000 km2 

Afrika 30 329 000 km2 

Austrália   8 941 000 km2 

Antarktída 13 175 000 km2 
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  V jazykových zručnostiach medzi pia-

takmi boli najúspešnejší: Ornela z Valaš-

ského Meziříčí, Laura z Drotárskej cesty, 

Bratislava a Tomáš z Hradca Králové. 

Medzi šiestakmi k 

najúspešnejším pat-

ril David z Valašské-

ho Meziříčí, Matúš a 

Daniela z Drotárskej 

cesty, Bratislava. 

Medzi siedmakmi 

Darinka z Hradca 

Králové, Aneta z Va-

lašského Meziříčí a 

Filip z Hrdličkovej, Bratislava. Medzi ôs-

makmi Viktor z Drotárskej cesty, Brati-

slava, Laura a Renáta z Nitry.  Medzi de-

viatakmi sa umiestnili Lucia z Valašského 

Meziříčí, Martina z Drotárskej cesty, Bra-

tislava a Patrik z Prešova. 

V matematike boli medzi piatakmi: 

Tomáš z Hradca Králové, Peter a Patrik 

Šrámka z Hrdličkovej, Bratislava. Medzi 

šiestakmi k najúspešnejším patril David z 

Valašského Meziříčí, Matúš a Daniela 

z Drotárskej cesty, Bratislava. Medzi 
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siedmakmi Darinka z Hradca Králové, 

Aneta z Valašského Meziříčí a Martin 

z Hrdličkovej, Bratislava. Medzi ôsmakmi 

Viktor z Drotárskej, cesty, Bratislava. 

Martin z Kremnice 

a Martina zo Zlatých 

Moraviec a konečne 

medzi deviatakmi sa 

umiestnili František 

z Hradca Králové, 

Martina z Drotárskej 

cesty, Bratislava 

a Lucia z Valašského 

Meziříčí. 

V angličtine boli najúspešnejší Leo 

z Valašského Meziříčí, Andrea a Lenka 

z Hradca Králové. 

19. ročník vedomostnej súťaže žia-

kov so sluchovým postihnutím so zahra-

ničnou účasťou v jazykových zručnos-

tiach a v matematike sa bude konať 

20.apríla - 22. apríla 2017.   

 

Text: Oľga Minárová 

Foto: Daniela Borovská 

Medzinárodná súťaž SŠ v anglickom jazyku 
 
edzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre nepočujúcich 

stredoškolákov sa konala 31. 3. 2016 u nás v škole. Dl-

hé roky túto súťaž organizovala Spojená škola internátna na 

Hrdličkovej 17 v Bratislave a teraz sa jej odľahčilo, keďže sú-

ťaž prevzala na starosť naša škola. Na súťaži sa zúčastnili Po-

liaci, Česi a Slováci. Prihlásilo sa 13 žiakov. V to dopoludnie sme písali test z ang-

lického jazyka. Nebol ťažký, ale niektorým žiakom dlho trvalo vyriešenie všetkých 

úloh. Potom sme mali workshop medzinárodných posunkov  pod vedením J. 

Kaplánovej a J. Riga. Tam bola dobrá zábava. Vyhodnotenie sa konalo v ten večer v 

škole na Hrdličkovej. V medzinárodnej súťaži SŠ prvé tri miesta získali Česi. Ja 

som skončila na 6. mieste a Rastislav Fuzák na 7. mieste. Potešilo ma to aj tak, 

lebo rozdiel medzi prvým a siedmym miestom bol 10 bodov! Po vyhodnotení som s 

členmi divadla DIKO odohrala predstavenie „Voda“ o živote hluchoslepej dievčiny 

Helen Kellerovej. 

Text: K. Lešková, Foto: Jozef Rigo 

SOŠ PRE ŽSP  



ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA  

Myslite ekologicky – separovaný odpad 
 

Životný cyklus výrobku 

  

Skúma environmentálne aspekty a vplyvy výrobku počas jeho životného cyklu. To 

znamená od získavania surovín, ktoré sú potrebné na výrobu výrobku, cez výrobu a 

vplyvy výroby na životné prostredie, ďalej cez realizáciu výrobku (používanie) a 

ukončenie životného cyklu výrobku, to znamená zneškodňovanie odpadov. Hlavným 

krokom je začať separovať (triediť) komunálny odpad, a tým využívať  prijateľnejšie 

spôsoby, medzi ktoré patrí znovu používanie a recyklácia.   

1. Znovu používanie: mnoho vecí je možné opäť používať (opravy, vratné fľaše) 

alebo ich využiť inak. Znovu používanie má vyššiu prioritu ako recyklácia, preto-

že spotrebuje spravidla menej energie, zdrojov, menej sa znečistí životné pro-

stredie. Oprava, prešívanie textilu, zapožičanie, výmena starých vecí či ich ná-

kup v second-hande, bazáre, antikvariáte je rozumnejší z hľadiska využitia zdro-

jov Zeme. 

2. Recyklácia: ak sa už vec nedá znovu používať, mala by sa recyklovaním vyro-

biť znovu. Oproti likvidácii ušetrí prírodné zdroje, energiu, zníži množstvo odpa-

du. Štúdie dokázali, že recykláciou materiálov sa ušetrí 3 - 5 násobne viac ener-

gie ako môžeme získať spaľovaním. 

  

Text: Jozef Rigo 

Zdroj: http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/zivotny-cyklus.htm 21 



RECEPT 

Bravčová panenka so zemiakovým šalátom 

Suroviny (2 osoby): 

Na mäso: 

 400g bravčovej panenky 

 70g plátkov anglickej slaniny alebo pancetty 

 olivový olej 

 hrubší plátok masla na zjemnenie omáčky 

 70 ml mäsového vývaru 

 soľ 

 korenie + tymián 

 

Na šalát: 

 500g šalátových zemiakov 

 1 jarná cibuľka 

 50ml olivového oleja 

 1 lyžica dijónskej horčice 

 1 PL citrónovej šťavy 

 soľ 

 korenie 

 

Postup:  

Umytú panenku nakrájame na cca 1,5cm hrubé medajló-

niky, z každej strany osolíme a okoreníme. Každý medaj-

lónik obalíme plátkom anglickej slaniny. Medajlóniky 

sprudka orestujeme na olivovom oleji, z každej strany cca 

2-3 minúty a vložíme do zapekacej nádoby. Na panvici si 

necháme výpek, na ktorom orestujeme tymián, pridáme 

vývar a maslo na zjemnenie. Touto šťavou podlejeme me-

dajlóniky a dáme zapekať do vyhriatej rúry (na 180 stup-

ňov Celzia) na cca 20 minút. Umyté zemiaky v šupke varí-

me v osolenej vode cca 15 minút. Keď vychladnú, ošúpe-

me ich a pokrájame na tenké kolieska. Jarnú cibuľku si 

nakrájame na tenké kolieska a pridáme k zemiakom. Dre-

sing si pripravíme zmiešaním olivového oleja, citrónovej šťavy, dijónskej horčice, soli 

a korenia. Nakoniec zemiaky dôkladne premiešame spolu s dresingom.  

Dobrú chuť!       

Recept od Julie Mazancovej  
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POSUNKOVÝ JAZYK  
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Prstová abeceda - jednoručná 

Prstová abeceda - dvojručná 

Očný kontakt 

ODBORNÉ VÝRAZY V POSUNKOVOM JAZYKU  



POSUNKOVÝ JAZYK  

 

Posunkuje: Jozef Rigo 

Foto: Michal Hefty 

24 

Mimika 

Umelecké posunkovanie 

ODBORNÉ VÝRAZY V POSUNKOVOM JAZYKU  

Medzinárodné posunkovanie 



  

E-SHOP 

 

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

Kniha + DVD -     
Špecifické posunky 
v slovenskom           
posunkovom jazyku 

 

MOC 13,00 € 

DVD - Slovník      
slovenského jazyka - 
slovenského        
posunkového jazyka 
pre oblasť rodina 

 

MOC 3,00 € 

DVD - Vianočné koledy     
v slovenskom            
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 

DVD - Rozprávanie       
príbehov - storytelling 
a poézia v (slovenskom) 
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 

Úvod do kultúry 
a sveta Nepočujúcich 

 

MOC 10,00 € 

DVD - Preklady           
najznámejších skladieb 
tradičnej  kultúry 
do slovenského            
posunkového jazyka 

 

MOC 5,00 € 

Plagát A1 (59x84) - 
Prstová abeceda 
/Dvojručná/ 

 

MOC 3,00 € 

DVD - Rozprávky          
tradičnej kultúry       
v slovenskom            
posunkovom jazyku 

 

MOC 5,00 € 
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