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V predchádzajúcom dvojčísle vyšlo: 
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šéfredaktor 

MICHAL HEFTY 

redaktor, grafická úprava 

TOMÁŠ SLEZÁK 

redaktor 

redakčný tím Myslímovinky: 

Vážení čitatelia, 

  v mojej redaktorskej práci, by som Vás chcel bližšie 

oboznámiť s jedným z našich najväčších sviatkov, 

s Vianocami v spojení s Izraelom, kde som s kolegom 

Tomášom nedávno bol. Tento sviatok nám už pomaly 

klope na dvere a preto by sme mali vedieť, že nejde 

len o čas počas ktorého sú rodiny spolu a kedy si ľudia 

rozdávajú darčeky. Vianoce sú sviatky pokoja a poho-

dy, ale tiež slávnosti oplývajúce tajuplnou históriou. 

Prečo si ľudia dávajú darčeky? Kde sa v skutočnosti 

narodil Ježiš Kristus? A kde sa vzala naša predstava o 

výzoru, o Ježiškovi? Vianoce boli oslavované už v 4. 

stor. po Kristovi namiesto pohanskej slávnosti zimného 

slnovratu. V dnešnej dobe sú to najmä kresťanské 

sviatky, ktoré sú založené na príbehu narodenia Ježiša 

Krista v meste Betlehem. Ježišovi rodičia majú do Bet-

lehema prísť z Nazaretu v Galileji. A pretože nikde ne-

nájdu ubytovanie, Mária porodí chlapca v jasliach. Aké 

je ale to pravé miesto Kristovho narodenia? Betlehemy 

totiž existujú dva! Ten, do ktorého je miesto narodenia 

Ježiša vložené, leží južne od Jeruzalemu. Ale lokalita s 

rovnakým názvom sa nachádza aj neďaleko Nazaretu. 

Ktorá z týchto dvoch miest sa stala rodiskom Ježiša? 

Zdá sa, že druhá možnosť je pravdepodobnejšia. A čo 

rozdávanie darčekov? Prvá možnosť je, že ide o napo-

dobovanie Božej veľkorysosti. Ako dal Boh ľudom svoj-

ho syna, tak si ľudia dávaním darčekov prejavujú ná-

klonnosť a štedrosť. Tento zvyk však môže odkazovať 

aj k darom, ktoré ľudia prinášali narodenému Ježišovi 

do Betlehema. Bol predsa obdarovaný kadidlom, myr-

hou a zlatom. Hovorí sa však aj to, že si ľudia začali 

dávať darčeky len preto, aby upevnili svoje vzťahy. No 

nie vždy si tieto pozornosti dávajú medzi sebou. Malým 

deťom ich nosí samotný Ježiško. Alebo je to bradatý 

deduško v červenom obleku? Santa Clausa poznáme 

dnes už všetci. Aj keď je jeho pôvod cudzokrajný, oku-

puje naše obchody so železnou pravidelnosťou. Malým 

milovníkom Ježiška to ale láme hlavy. Čo ale všetko 

vieme o Santa Clausovi? Santa Clausa si asi všetci dá-

vajú do súvislostí so Spojenými štátmi americkými. 

Pravdou ale je, že darčeky nosí deťom tiež v Kanade. 

Pomenovanie Santa Claus pochádza z holandského slo-

va Sinterklaas, ktoré je skratkou slova Sint Nicolaas. 

Nejde teda o nikoho iného ako o svätého Mikuláša. 

Spoločne s rozšírením kresťanských osláv narodenia 

Ježiša Krista tak vzniká pestrá rada bytostí, ktoré nosia 

počas Vianoc darčeky. Nech sú už skutočnosti hocijaké, 

duch týchto sviatkov ostáva vždy rovnaký.  

  Takže ako redakčný tím Myslímovinky vám želá-

me krásne bezstarostné Vianoce v kruhu najbliž-

ších, prajeme rok odvážnych cieľov, správnych 

rozhodnutí a neutíchajúcu energiu a pevné zdra-

vie na každý deň! PF 2017  

ANGELA HEFTY 

redaktorka 

ERIKA DOBIŠOVÁ 

jazyková redaktorka 
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AKCIA 

Divadelná premiéra: Večný tulák 
  

ňa 17. decembra 2016 bola premiéra 

v Štúdiu 12 pri divadelnom ústave na 

Jakubovom námestí 12 v Bratislave. 

O inscenácii: 

Po psychologickej dráme „Respektíve“ sme 

sa ako kolektív divadla Tiché iskry opäť pus-

tili do komediálneho žánru, presnejšie do 

tragikomédie. Ako oslavná óda k stému vý-

ročiu (2012) nemého filmu v 

Hollywoode nepočujúci herci 

divadla Tiché iskry sa s nimi 

oslavujeme inscenáciou s ná-

zvom „Večný tulák“ podľa 

autobiografického príbehu o 

živote a kariére jedného z 

najslávnejších osobností sve-

tovej kinematografie Charlie-

ho Chaplina. 

Ide o ne-šťastný život hlav-

ného hrdinu. Večný tulák 

Charlie predstavuje pozitívnu 

silu života v inak chaotickom svete, v ktorom 

ostáva stále rovnaký a neskazený. To isté 

možno povedať aj o jeho predstaviteľovi 

Charliem Chaplinovi a jeho pozoruhodne 

pestrom živote a jeho vzostupy a pády v 

súkromnom živote, počas ktorého sa z chu-

dobného a stále hladného chlapca stal jeden 

z najslávnejších filmových tvorcov všetkých 

čias. Zmysel jeho života po ťažkej chudobe v 

Anglicku nachádza po boku priateľa Macka 

Senetta, Douglasa Fairbanksa a mnohých 

žien v škandálnych aférach, pri ktorom je 

neúprosne sledovaný J. Edgarom Hooverom. 

Získal nálepku „večného tuláka“, ktorý ju ne-

mohol do konca života zbaviť. A predsa rozo-

smial viac ľudí ako ktokoľvek iný a zmenil 

spôsob nazerania na svet. Jeho filmy boli pre 

každého - aj pre chudobných a menej vzde-

laných, plné súcitu a porozumenia. Boli o 

ňom - o osamelom tulákovi, ktorý sa po celý 

život riadil vlastnými pravidlami. Ľuďom, 

ktorí strácali nádej, hovorieval: „Smiech je 

vyjadrením vzdoru. Musíme sa smiať vlastnej 

bezmocnosti proti prírodným silám, pretože 

inak by sme sa zbláznili." 

Symboly večného tuláka Charlieho: 

„...palička predstavovala dôstojnosť, 

fúziky hrdosť, 

sako úspech, 

klobúk radosť zo života a 

vyčaptané topánky ťažobu pozemských 

trampôt“. 

Text: Jozef Rigo a Peter Vrťo 

Foto: Adam Kováč 
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OSOBNOSŤ ROKA  

Nemecká nepočujúca tanečnica 

vyhrala tanečnú súťaž 
 

minulosti, kde sa objavil par šikov-

ných nepočujúcich, hneď vyhrali a 

vďaka súťaži sa stali slávnymi. Bodovali 

hlavne v oblasti športu, umenia, spevu, 

alebo aj tanca. Nielen počujúci ľudia, ale 

aj nepočujúci ľudia dokážu zrealizovať 

súťaže. Napríklad na Slovensku Andrej 

Križík (pod umeleckým menom Andreas 

Ayou Cruz), ktorý vytancoval s herečkou 

Dianou Moorovou v tanci Snov, ktorý 

v roku 2015 vyhral, ďalší súťažiaci bol 

nepočujúci topmodel Nyle DiMarco, ktorý 

v USA dotancoval až do finále 

s tanečníčkou Peto Murgatroyd pod ná-

zov: „22.sezóna Dancing with the 

stars“ (v preklade Tanec s hviezdami). 

Tentokrát nedávno v novembri sa konala 

súťaž tanečná show a to Deutschland 

tanzt  na nemeckom programe ProSie-

ben (v slovenskom preklade Nemecko 

tancuje). Medzi sútažiami bola aj nepo-

čujúca tanečnica a to ryšavka Kassan-

dra Wedel z Bavorska. Povieme Vám 

trošku o jej zaujímavom živote.  

Táto slečna sa už ako 3-ročna venovala  

baletu. Keď mala 4 roky, mala autoneho-

du a stratila sluch, tancu sa však ne-

vzdala. Vďaka vibrácii a basom sa môže 

ďalej venovať tancu. Neskôr, keď mala 

13 rokov a sa zamilovala do hip- hopu. 

Po absolvovaní strednej školy sa stala 

učiteľkou tanca a učila sluchovo postih-

nutých ľudí tancovať. Kassandra je prvá 

nepočujúca v Európe, ktorá má vzdelanie 

na ADTV (všeobecná Nemecká asociácia 

učiteľov tanca) v odbore hip hop – učiteľ 

tanca. Táto šikovná získala naviac rôzne 

hip – hop ocenenia, v roku 2008 sa stala 

majsterkou Eu-

rópy a v roku 

2012 získala ti-

tul majster sveta 

hip - hop spolu 

so svojim taneč-

ným partnerom 

Cora Friebl. Ok-

rem tanca ešte 

ako herečka prí-

ležitostné nakrú-

ca filmy, alebo 

hráva v divadle.  

Spomínaný De-

utschland 

tanzt na nemeckom programe ProSie-

ben (v slovenskom preklade Nemecko 

tancuje), ktorý sa vysielal v novembri 

2016 bol odvysielaný každú sobotu 

v troch epizódach.  
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OSOBNOSŤ ROKA  
 

Bola to zároveň prvá „tanečná súťaž štá-

tov“. Moderátorkou tejto show bola Lena 

Gerke. Živé vysielanie tejto show bolo od 

11.novembra do 26.novembra 2016. 

Súťaž bola rozdelená do troch dielov.  

V prvých dieloch bolo iba šestnásť celeb-

rít, ktoré predviedli tanečné vystúpenie. 

Medzi nimi vystupovala aj nepočujúca 

Kassandra, ktorá predviedla hip hop od 

speváčky Beyoncé.  Do ďalšieho kola po-

stúpilo iba dvanásť celebrít, medzi nimi 

postúpila aj nepočujúca slečna. 

V druhom kole, t.j. v semifináloch boli 

vybrane iba šesť finalistov, kde  Kassan-

dra ukázala tanečne predstavenie 

s umeleckým posunkovým jazykom. Po-

tom na záver, teda vo finále predviedla 

tango, kde získala najviac  bodov a zvíťa-

zila, skončila na 1.mieste. Konečne je vi-

dieť, že aj nepočujúci dokážu na úrovni 

ukázať svetu čo dokážu, tak ako počujú-

ci, len treba mať odvahu a so srdcom im 

ukázať, čo v nich je. Srdečne jej gratulu-

jem  

 Text: Tomáš Slezák 

Foto + zdroj: tichezpravy.cz, google.sk, wikide-

pia.org 
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ROZHOVOR 

Rozhovor s Nepoučujúcimi Čech-
mi žijúcimi na Slovensku 

 

 
 

eď sme robili rozhovor s nepočujúcimi 

Slovákmi žijúcimi v Čechách, rozhodli 

sme sa, že by bolo spravodlivé, keby sme to 

urobili aj opačne, s nepočujúcimi Čechmi ži-

júcimi na Slovensku. To sa dočítate v našich 

rozhovoroch  Nemáme presne informácie o 

nepočujúcich Čechoch žijúcich na Slovensku, 

no niekoľkých predsa len poznáme a tu sú 

ich príbehy.  

Tu sú mená piatich nepočujúcich Čechov, 

ktorých sme vybrali pre toto číslo:  

Lucie Štefková, Darina Paličková a Radka 

Hrúziková. 

Rozhovory sme realizovali cez e-mail.  

Povedz nám niečo o sebe kde si sa naro-

dila a kam si chodila do školy? 

Lucie Štefková:  Narodila som sa v Brne ako 

nepočujúca do počujúcej rodiny. Navštevo-

vala som ZŠ pre sluchovo postihnutých 

v Brne, potom strednú pedagogickú školu 

v Hradci a nakoniec Pedagogickú fakultu Ma-

sarykovej univerzity v Brne. Som vyštudova-

ná pedagogička, presnejšie češtinárka. 

Darina Paličková: Som nedoslýchavá, mám 

veľkú nepočujúcu rodinu. Narodila som sa 

v rodnom meste v Chrudime a žila som 

s rodičmi a s mladšou sestrou v Hradci Krá-

lové, celé detstvo som prežila v Hradci, do 

škôlky a do základnej školy som chodila do 

bežnej školy, do triedy pre deti s chybami 

reči v Hradci Králove. V poslednom 9. roční-

ku som prešla do Brna do školy pre nepoču-

júcich. Potom som sa prihlásila na strednú 

pedagogickú školu do Hradca. Po čase som 

zistila, že to nebolo pre mňa. Chcela som 

niečo iné. Po čase som sa dozvedela od zná-

meho, že v Bratislave majú odbor kaderníč-

ka, túžila som byť vtedy kaderníčkou, stále 

ma bavilo experimentovať s vlasmi. Medzi-

tým som sa zoznámila s jednou dievčinou 

Zuzkou, ktorá je Slovenka, pomohla mi všet-

ko vybaviť, aby som mohla ísť na prijímacie 

skúšky. Dostala som list, že ma pozývajú, 

išla som s maminkou do Bratislavy spraviť 

skúšky, spravila som. Tešila som sa, ale ma-

la som aj strach, že to bude pre mňa všetko 

nové, noví ľudia atď. A nakoniec som tu 

ostala a zoznámila som sa s množstvom 

skvelých ľudí a dotiahla až do konca 

s maturitou, som na seba pyšná . 

Radka Hrúziková: Narodila som sa v Česku v 

meste Třebíč, kde som aj vyrastala, žila som 

tam do mojich 22 rokov. Od 3 rokov som 

chodila do školy aj so základnou školou v 

Olomouci - Kopeček. Na strednú školu som 

chodila do SOU v Brne. 
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ROZHOVOR 

Ako si sa dostala na Slovensko? Pri-

šla si sem študovať alebo pracovať? 

Lucie Štefková: Slovensko plánované  

nebolo. Ale človek mieni, život mení. Pre-

sťahovala som sa za svojim manželom, 

ktorý je slovenskej národnosti. Neštudu-

jem, ani tu nepracujem, len tu bývam 

a starám sa o rodinu.  

Darina Paličková: Kvôli škole, odbor ka-

derník. U nás v Čechách nemali tento od-

bor. Tak som prišla sem študovať. 

Radka Hrúziková: Na Slovensko ma pri-

viedol môj manžel a láska. Spoznali sme 

sa s Milanom vďaka kamarátom v Česku 

a začali sme sa spolu častejšie stretávať 

aj na Slovensku aj v Česku. 

Z akého dôvodu si sa rozhodla ostať 

na Slovensku?  

Lucie Štefková: To je jednoduché. Aby 

sme boli spolu ako rodina. Predtým sme 

žili v Brne, ale muž za prácou dochádzal 

do Bratislavy a videli sme sa len cez ví-

kendy. Potom sa nám narodili deti a tým, 

začalo vadiť, že ocka málo vidia.  Para-

doxne je to teraz naopak, za prácou do 

Brna dochádzam ja, ale iba na 2-3 dni 

v týždni. Mám šťastie, že mi to zamest-

návateľ umožní. Takže súčasné podmien-

ky sú pre nás výhodnejšie.  

Darina Paličková: Kvôli manželovi 

Zoznámili sme sa v škole. Bolo to ťažké 

rozhodnutie, chcela som v tom čase štu-

dovať VŠ, nevedela som čo by to urobilo 

s naším vzťahom. Nakoniec som sa roz-

hodla, že to spolu skúsime. Vtedy som si 

uvedomila, že Bratislava je pekné mesto, 

že tu mám dosť možností pracovných aj 

kamarátov, hlavne teda partnera 

(terajšieho manžela), prežili sme veľa 

dobrých aj zlých chvíľ, ale hlavné je, že 

sme to ustáli a sme stále spolu. Našla 

som si prácu, neskôr si našiel prácu aj 

manžel, on je totiž mladší než ja. Po čase 

sme sa vzali, jedným z dôvodov boli aj 

papierovačky. Neskôr plánovane-

neplánovane sme očakávali potomka  

Narodila sa nám malá Emmka. 

Radka Hrúziková: Spolu s Milanom sme 

sa rozhodli ísť spolu žiť na Slovensko, 

najprv k jeho rodičom a neskôr sme si 

kúpili v tej istej dedinke rodinný domček. 

Rodinný dom sme najprv trochu upravili 

a potom sme sa rozhodli založiť si rodin-

ku. Máme spolu 2 deti, dcéru Petru a sy-

na Dávida. Keď deti boli už trochu väčšie, 

začali sme si stavať náš nový dom a sta-

rý dom sme zbúrali. 
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ROZHOVOR 

Ako sa Ti žije na Slovensku? 

Lucie Štefková: Ako sa hovorí, domov je 

tam, kde je rodina, takže dobre . Naj-

viac Slováci sú milí a dobrosrdeční ľudia. 

Podobne ako u nás na Morave.  

Darina Paličková: Žije sa mi zatiaľ dob-

re.. Nemôžem si sťažovať  

Radka Hrúziková: Na Slovensku som 

spokojná, založila som tu svoju rodinku. 

Páči sa mi Slovenská kultúra a tradície. 

Na Slovensku je krásna príroda aj hory. 

V čom vidíš hlavný rozdiel 

v podmienkach na život na Sloven-

sku a v Čechách? 

Lucie Štefková:  To už je, pravda, horšie. 

Napríklad sociálny systém je v Česku 

omnoho lepšie postavený. Všeobecne sa 

to týka prístupnosti, príspevkov, služieb 

pre handicapovaných občanov 

a podobne. Citeľne tu chýba jednotný 

a férový nastavený systém tlmočníckych 

služieb pre občanov so sluchovým pos-

tihnutím. Rovnako je tu hrozná byrokra-

cia, ktorá to všetko komplikuje. Chýba tu 

aj kvalitná foniatrická starostlivosť, do-

stupnosť kvalitných slúchadiel a pod. Za-

razilo ma, keď som sa dozvedela, že veľa 

maminiek nepočujúcich detí jazdí za fo-

niatrom až do Brna.  
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ROZHOVOR 

Zarazilo ma, keď som sa dozvedela, že 

veľa maminiek nepočujúcich detí jazdí za 

foniatrom až do Brna. Proste tu nie sú 

dobré nastavené také tie základné potre-

by, s ktorými sa občan so sluchovým 

postihnutím denne stretáva. Podpora vlá-

dy Slovenskej republiky je veľmi slabá, 

občania sa tu musia k mnohým veciam 

prebojovať sami a často to končí nezda-

rom. Čo sa týka obchodu a služieb, tam 

zásadný rozdiel nevidím. Akurát sa na 

Slovensku euro rozkotúľa rýchlejšie ako 

české koruny v Česku .  

Darina Paličková: Áno, žiaľ. V Čechách 

majú o veľa lepšie podmienky, prístup, 

atď. Smutné je, že tu na Slovensku 

s tým nič nemôžem spraviť, iba bojovať. 

Potom je to neskoro. Hlavne pre naše 

deti, ktoré sú nepočujúce. Je to pre nás 

ťažké. A ešte ťažšie je, že sme na to 

všetko sami, keďže máme rodiny ďaleko.   

Radka Hrúziková: Nevidím žiaden výraz-

ný rozdiel medzi Českom a Slovenskom. 

Akurát na Slovensku platíme eurami a je 

tu trochu iný jazyk. 

Plánuješ tu aj zostať? Ak áno prečo? 

Lucie Štefková: Od určitej doby zásadne 

nič neplánujem. Riadim sa intuíciou, tak-

že to nechávam otvorené.  

Darina Paličková: To je ďalší dôvod, pre-

čo som ostala natrvalo, mám tu zázemie, 

rodinu a blízkych priateľov a prácu. Sa-

mozrejme mi moja rodina v Čechách veľ-

mi chýba, často sme spolu v kontakte 

cez web a aj im posielam každý deň fot-

ky . 

Radka Hrúziková: Áno teraz tu žijeme a 

sme spokojní. Mám tu rodinu, prácu,... 

Neviem či tu budem navždy, možno sa 

ešte rozhodneme ísť bývať do inej krajiny 

napríklad USA :D 

Ďakujeme pekne za krásny rozhovor :) 

 

Rozhovor pripravili Michal a Angela Hefty 

Foto - archív: Lucia Štefková, Darina Paličková, 

Radka Hrúziková  



NOVINKA 
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DVD: Ezopove bájky v sloven-
skom posunkovom jazyku 

 

ento rok občianske združenie Myslím – 

centrum kultúry Nepočujúcich zrealizo-

valo po siedmykrát podporný projekt, ktorý 

niesol názov DVD „Ezopove bájky v slo-

venskom posunkovom jazyku“. Projekt 

bol zameraný na vytvorenie bájok na DVD 

pre Nepočujúcich v pre nich najprirodzenej-

šej forme, tzn. bol určený primárne pre pou-

žívateľov slovenského posunkového jazyka, 

čiže DVD je v „bezbariérovom prostredí“ v 

slovenskom posunkovom jazyku. Na toto 

DVD sme vybra-

li dvadsať bájok, 

napr. Lev a 

myš, Zajac a 

korytnačka, 

Hlúpy Cap, Dva-

ja riatelia a 

medveď, a tak 

ďalej. Hlavným 

dôvodom vzniku 

tohto DVD bolo, 

že deti so slu-

chovým postihnutím majú problém s čítaním 

s porozumením, mechanicky čítajú text, ale 

žiaľ, veľakrát im obsah a hlavná myšlienka 

uniká. Po prečítaní a analýze textu bájky 

sme ich preložili do slovenského posunkové-

ho jazyka. Pri preklade sme brali ohľad na 

detského diváka a tomu sme prispôsobili aj 

výber posunkov, čiže sme primárne použili 

detské posunky, ktoré zvyčajne deti používa-

jú. Z uvedených dôvodov vzniklo toto 

„bájkové“ DVD so zámerom priblížiť Nepoču-

júcim používateľom slovenského posunkové-

ho jazyka ezopové bájky, ktoré sa objavujú 

na kultúrnych, vzdelávacích a iných spolo-

čenských udalostiach. Na pozadí, za figuran-

tom, je vždy kreslený obrázok, predstavujúci 

dejovú situáciu, ktorá napomáha k lepšej 

orientácii v deji, podobne ako je tomu aj v 

bájkach obohatených o ilustrácie. Kontrolu 

posunkov v slovenskom posunkovom jazyku, 

ako aj plánovanie a natáčanie mal na staros-

ti Michal Hefty, ale aj všetci zúčastnení, ktorí 

sme spolupracovali na vytvorení tohto krás-

neho projektu. Na DVD budú hlavne Nepoču-

júci a jedna počujúca mladá žena, ktorá 

ovláda slovenský posunkový jazyk. 

Text: Michal a Angela Hefty   

 



ŠKOLSKÁ AKCIA  
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Mini stužková 
 

eď sme sa začali pripravovať na 

stužkovú slávnosť, dúfala som, že 

všetko dobre dopadne. Nadišiel piatok 

11. 11. 2016 a my maturanti sme s tré-

mou vošli do učebne 210, kde všetci na 

nás čakali. Moja rodina aj môj priateľ sa 

tešili, keď som vošla do triedy. Mali sme 

krásne šaty v antickom štýle a náš tried-

ny učiteľ Rigo začal rozprávať, ako sme 

prišli do prvého ročníka a ako ten čas 

rýchlo letí a sme už piataci. Ešte nás ča-

kajú písomné a ústne maturity. Máme 

neskutočne krásne spomienky na tých 

päť rokov. A teraz nám narástol rozum a 

čakal nás vstup do dospelosti. Zrazu nám 

pán Rigo pripol zelené stužky. To bola 

vzácna chvíľa. Dali sme si prípitok a z 

pohára so svojím menom sme si pripili 

spoločne s rodinou a učiteľmi. Pokrájali 

sme krásnu tortu a roznášali sme ju na 

tanierikoch prítomným. Všetkým chutila. 

Aj torta, ktorú upiekla moja mamka pre 

nás, veľmi chutila. Pán Rigo premietal 

fotky z nášho detstva a školských rokov 

cez dataprojektor. To bolo krásne pre-

kvapenie od Tatiany Pavlovej a Lucie 

Egedovej. Trošku sa mi tisli slzy do očí,  

aký zlatý a usmiaty je náš triedny učiteľ, 

ako strašne ho mám rada. Vždy je taký 

vtipný a veselý. Bol strašne super 

a nikdy na neho nezabudnem. My matu-

ranti sme pripravili pre pána učiteľa pre-

kvapenie v podobe darčeka. Bola v ňom 

aj mačacia soška, čo ho veľmi potešilo. 

Potom sme vyrazili do reštaurácie na ve-

čeru a odtiaľ na diskotéku. Bolo super. 

Všetci budete navždy v mojom srdci 

a nikdy na vás nezabudnem.  

Text: J. Rigo  Foto: O. Pazuchová 
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NOVÁ TECHNOLÓGIA  

Aplikácia má viacero funkcii, zameriavajú sa 

v prvom rade na výstrahy v horských oblas-

tiach, ktoré pomôžu ľuďom v plánovaní túry. 

Okrem výstrah si môžete poslať núdzovú 

SMS aj v prípade, že nie je k dispozícii dobrý 

signál od Vášho operátora! V prípade, že ap-

likáciu využijete na zavolanie, odošle sa spo-

lu s hovorom HZS aj informácia o Vašej po-

lohe. 

Aplikácia podporuje tiež komunikáciu pre 

nepočujúcich. Pomocou aplikácie získate 

čerstvé informácie o lavínovej situácii a vý-

strahách v jednotlivých pohoriach Slovenska. 

Získate kontakty, užitočné rady pre pohyb 

vo vysokohorskom prostredí a v neposled-

nom rade krátky návod na poskytnutie prvej 

pomoci. Aplikácia obsahuje užitočné nástro-

je: svetlo a SOS svetlo. Podľa HZS by malo 

dôjsť k upgrade aplikácie aj pre iné operačné 

systémy. V budúcom roku sa tak možno doč-

káme appky aj pre iPhone. 

Zdroj: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hzs.sk. 

Nová aplikácia: Horská záchranná 

služba 

ová mobilná aplikácia horskej služby 

určená pre telefóny s operačným systé-

mom Android umožní lokalizáciu ľudí, čo po-

trebujú pomoc. Taktiež ňou viete zaslať nú-

dzovú SMS. 

„Najväčším problémom pre horských záchra-

nárov je presná lokalizácia terénu. Od mobil-

ných operátorov, resp. od Policajného zboru 

dostávame ohľadom lokalizácie len výsek in-

formácií, a tak sa dozvieme len o tom, že 

sme niekde na úrovni dvoch troch dolín od 

postihnutého, čo je maximálne nedostačujú-

ce pre efektívnu záchranu,“ povedal šéf Hor-

skej záchrannej služby Jozef Janiga pri uve-

dení novej aplikácie v lete. 

Lokalizácia minimalizuje čas potrebný na zá-

chranu. Ušetria sa tak náklady HZS na pre-

pravu a na druhej strane sa dostanú záchra-

nári včas k zranenému.  



ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA  

Myslite ekologicky – Separácia vyradených elektrických a elektro-

nických zariadení (2. časť)  
 

Separácia elektrozariadení, ktoré z Vášho pohľadu ukončili svoju životnú púť sa nemusia hneď stá-

vať odpadom. Prípady, ktoré môžu nastať počas života. 

 Spotrebič sa pokazí, nedá sa s ním už nič robiť. Je neopraviteľný. Spotrebič stáva sa odpa-

dom. 

 Spotrebič sa pokazí, je opraviteľný, ale jeho oprava je zdĺhavá a neúmerne drahá k cene nové-

ho spotrebiča. Spotrebič sa stáva odpadom. 

 Spotrebič je funkčný. Jeho dizajn nespĺňa požiadavky, ktoré si občan vytvoril novou obývačkou, 

alebo kuchynskou linkou. Spotrebič sa stáva odpadom. 

 Spotrebič sa pokazil po skončení jeho záručnej lehoty. Počas užívania sa vývoj nezastavil a na-

preduje neustále vpred. Spotrebič sa stáva odpadom. V súčasnosti je doba životnosti elektro-

spotrebiča z pohľadu vývoja 5 rokov. 

Výroba neustále nových výrobkov znižuje ceny starších výrobkov, aby sa predali. To je jeden spô-

sob, ktorým sa trh neustále obmieňa a prichádzajú neustále nové výrobky. Tie vývojovo staršie, ale z 

pohľadu používateľa novšie, si môžu kúpiť aj tí, ktorí si ich nemohli kúpiť, keď boli na trhu novinkou. 

Takýmto spôsobom sa produkcia elektroodpadu neustále zvyšuje. Na jednej strane sú závody, ktoré 

vyrábajú nové elektrospotrebiče a na druhej strane sú závody, ktoré spracovávajú pokazené, vyrade-

né elektrospotrebiče, ktoré sa stali odpadom. Pokiaľ by bola zabezpečená táto cesta kolobehom elek-

trospotrebičov a po dožití sa dostali do správnych rúk, tak by nevznikali situácie ako na obr.1 a 

obr.2, kde pri prechádzke prírodu si človek musí niekedy dávať pozor aby sa neporanil. 

Pokiaľ ste nemohli zabezpečiť predĺženie životnosti funkčného elektrospotrebiča, tak skúste použiť 

inzerciu. Pokiaľ budete v obchodnom dome, ktorý má inzertnú tabuľu, venujte minútku svojho času a 

vypíšte inzertný papier. Veľa ľudí využíva práve túto metódu, ako sa dostať k veciam buď darova-

ním, alebo za symbolickú cenu. Ďalšou možnosťou je bezplatná inzercia na internete v rubrike 

„Audio, Video, TV, Domáce spotrebiče, Foto a optika, PC technika...“, kde môžete zverejniť aj fotogra-

fie. Inzertné portály ponúkajú pekne členené rubriky podľa jednotlivých druhov elektrozariadení. 

V prípade, že nemáte možnosť umiestnenia vyradeného spotrebiča do zberného dvora, nemáte 

priestory, aby ste si ho mohli ponechať do dňa kedy sa bude vykonávať zvoz v žiadnom prípade ho 

NEVYHADZUJTE DO PRÍRODY !!! Určite urobíte dobrú vec, keď ho umiestnite k zberným nádobám.  

POZOR! K zberným nádobám, nie do zberných nádob pre separované zložky komunálneho odpadu 

ani do nádob na zmesový komunálny odpad! Mestá a obce majú uzavreté zmluvy so spoločnosťami, 

ktoré zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu. V prípade, že zamestnanci nájdu pri zberných nádo-

bách vyhodené elektrospotrebiče, tak ich zoberú a mali by zabezpečiť ich následné ekologické spraco-

vanie. 

Mali by sme sa zamyslieť nad takými činmi, kedy plánujete vyradený elektrospotrebič vyhodiť do 

voľnej prírody ako na obr.3. Elektrospotrebiče obsahujú nebezpečné látky (olovo, ortuť, farbivá), 

ktoré sú škodlivé, ktoré ohrozujú naše zdravie, naše zvieratá, divú zver a poškodzujú životné prostre-

die. V súčasnosti je možné až 90% elektorodpadu naďalej využívať. Môže sa recyklovať, je možné z 

neho vyrobiť ďalšie výrobky, alebo použiť ako zdroj alternatívnej energie.  

Je to len a len na nás, či budeme takýmto spôsobom žiť naďalej a pripra-

víme tým nie veľmi príjemnú budúcnosť pre nasledujúce generácie. 

 

 

Zdroj: http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/ako-separovat/elektricke-zariadenia.html?start=1 
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RECEPT 

Arabský koláč SUGI 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suroviny: 

•     1 plný hrnček krupice 

 Z ½ kg masla na 2/3 

 ¾ hrnček kryštálového cukru 

 1 balíček vanilkového cukru 

 ½ hrnček mlieka 

 ½ hrnček hrozienka alebo sušených brusníc, sliviek 

 ½ hrnček lieskových oriešok, či vlašských orechov alebo pistácie 

Suroviny: 

1  čajová lyžička korenia sugi (dá sa nahradiť púdrovou kurkumou) 

7 až 8 kusov  dôkladne rozdrvený kardamóm 

1  lyžička korenia čierne zrnko (dá sa ich zohnať v špecializovaných predajniach – 

indické alebo arabské) 

Postup:  

Pripravíme všetky suroviny (okrem masla, mlieka a krupice) do jednej misky 

spolu. Do väčšej (hlbšej) panvice alebo hrnca dáme maslo, na miernom ohni rozpus-

tíme a hneď nasypeme krupicu a 1 min. stále miešame potom pridáme ostatné suro-

viny a riadne premiešame ½ minúty, potom pridáme mlieko a miešame kým sa všet-

ko pekne spojí na poddajnú kompaktnú hmotu. Potom vylejeme na plech alebo ne-

cháme len tak vychladnúť. Vychladnutú sugi krájame, alebo robíme guľky, alebo vo 

fólii stočíme do rolády a krájame. 

Dobrú chuť prajem  
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Pripravil Jozef Rigo  



POSUNKOVÝ JAZYK  
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Ministerstvo 

zdravotníctva 

MINISTERSTVÁ V  SR  

životného prostredia 



POSUNKOVÝ JAZYK  

 

Posunkuje: Jozef Rigo 

Foto: Michal Hefty 
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MINISTERSTVÁ V  SR  

Slovenskej republiky 

zahraničných vecí 

a 

európskych záležitosti 



  

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 € 



 
  






