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Vážení čitatelia,

náš kultúrno-spoločenský elektronický časopis Nepočujúcich na Slovensku
Myslimovínky vás bude informovať o najrôznejších sférach spoločenského
a vzdelávacieho života a o živote našej komunity. Budeme sa usilovať, aby sa v ňom našlo
miesto pre každého. Nech sú Myslimovinky zrkadlom našej kultúry a duchovného cítenia.
Všetkým spolupracovníkom, všetkým dopisovateľom Myslimoviniek ďakujem za každý
riadok, ktorý napísali a v novom roku im želám ešte viac inšpirácií a pekných článkov. A čo
si najviac môžeme priať, je to, aby nás aj v tomto roku Pán požehnal zdravím, láskou a
jednotou
„Vinšujem vám šťastlivý novy rok, že ním dal Boh starý prežiť a nového dožiť! Všetko
krásne v novom roku a dobrých ľudí po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky
plány daria. Do nového roku vám teda prajem 12 mesiacov bez choroby, 53 týždňov
šťastia, 365 dní bez starosti, 8 760 hodín lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000
sekúnd jedinečných okamihov.“
Do čítania v najnovšom čísle časopisu MYSLIMOVÍNKY!
Váš Jozef 😊
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na úvod pripomeniem prvé údaje z histórie
našej školy: Povereníctvo školstva a osvety
výnosom č. 130.181/46-A-IV povolilo od 1.
januára 1947 zriadenie Odbornej školy pre
hluchonemých v Bratislave. V škole sa
začalo vyučovať 1. apríl 1947. Riaditeľom
školy sa stal Július Valentovič.

SLOVO NA ÚVOD K
. VÝROČIU VZNIKU
NAŠEJ ŠKOLY

Vznik našej školy nie je náhoda, ale
výsledok niekoľkoročného úsilia mnohých
obetavých ľudí. Chceli, aby sluchovo postihnutí
po základnom vzdelaní dostali aj dobré odborné
vzdelanie. A tak na jar 1947 nesmelo a s
očakávaním zasadli do lavíc novej školy dvadsiati
mladí sluchovo postihnutí ľudia a mohli sa vyučiť
v učebnom odbore krajčír. Školský rok 1946/47
bol
zvláštny, veď trval len tri mesiace. Čas
plynul, prišli ďalší žiaci, boli otvorené ďalšie
odbory. Podstatné zmeny nastali po zriadení
nadstavbového štúdia a najmä po otvorení
študijných odborov pre deviatakov. Pekná
myšlienka o odbornom vzdelávaní sluchovo
postihnutej mládeže pretrvala až do dnešných
dní. Popri sluchovo postihnutých sa u nás začali
odborne vzdelávať aj počujúci žiaci, ktorí
potrebujú špeciálny prístup. Oceňujeme úsilie
zakladateľov školy a chceme, aby škola
napredovala. Preto sme pripravili na rok 2017
projekt SEDEMDESIATE VÝROČIE ŠKOLY. Sú
to aktivity, ktoré prinesú našim žiakom širšie
možnosti na získanie dobrého vzdelania.
Uvažujeme aj o celoživotnom vzdelávaní
sluchovo postihnutých. Snažíme sa
vytvoriť
poradenský servis nielen pre našich žiakov, ale i
tých sluchovo postihnutých, ktorí študujú v
bežných školách. Chceme sa prezentovať ako
spoľahlivá vzdelávacia inštitúcia a byť centrom
odborného vzdelávania sluchovo postihnutých na
Slovensku. A preto sme sa zapojili do troch
európskych projektov.
CHCEME, aby sa mladí ľudia so sluchovým
postihnutím v našej škole VEĽA NAUČILI, aby
sa tu aj DOBRE CÍTILI a odchádzali od nás
VEĽMI DOBRE PRIPRAVENÍ NA ŽIVOT...
S prianím všetkého dobrého
Mgr. Eva Kršková, riaditeľka školy
.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748
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Súčasná europoslankyňa Helga
Stevens kandidovala na post predsedníčky
Európskeho parlamentu. Helga Stevens je
jedna z mála Nepočujúcich europoslancov
pracujúcich v Európskom parlamente. Má
belgické občianstvo, je podpredsedníčka
strany Európsky Konzervatívci a Reformisti.
Jej zásluhou sa podarilo uskutočniť

HELGA STEVENS
KANDIDÁTKOU DO
EURÓPSKEHO
PARLAMENTU

medzinárodnú konferenciu stretnutia
Nepočujúcich v Bruseli, ktorá niesla názov: ”Viacjazyčnosť a rovnaké práva – úloha posunkových
jazykov v EU” 28. septembra 2016. Helga Stevens takto chcela poukázať nielen na
plnohodnotné jazyky Nepočujúcich a na ich využiteľnosti vo vzdelávaní a na trhu práce, ale aj na
flexibilné možnosti tlmočenia do národných posunkových jazykov v Európskom parlamente.
Helga Stevens je členkou dvoch výborov. Jeden výbor sa zaoberá zamestnanosťou a sociálnymi
vecami, druhý výbor sa zaoberá občianskou slobodou, spravodlivosťou a vnútornými vecami.
Do prvého spomenutého výboru patrí zamestnanosť, zamestnávanie osôb so zdravotným
postihnutím a tiež prechod zamestnávania medzi jednotlivými štátmi EU. Druhý výbor sa
zaoberá s migráciou a azylom.
Voľby za predsedu EP sa konali 17.1.2016. Helgu
Stevens žiaľ nezvolili ako predsedníčku, pri
hlasovaní ale získala pekné 3. miesto. Naďalej je
členkou parlamentu, kde spolu s Adamom Kosom
reprezentujú používateľov posunkového jazyka a
taktiež sledujú práva, zamestnanosť osôb so
sluchovým postihnutím, uznávanie, tvorbu a zmeny
zákonov posunkových jazykoch v jednotlivých
štátoch EU.
Text: A. a M. Hefty
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OSOBNÁ
NÁVŠTEVA V MÚZEU
HOLOKAUSTU V
SEREDI
Je pre mňa veľkou cťou, že som mohla prijať pozvanie na otvorenie Múzea holokaustu v
Seredi a prevziať záštitu nad sprístupnením stálej expozície Nepočujúcim.
Nenávisť a extrémizmus viedli v minulosti aj u nás nielen k prenasledovaniu, ponižovaniu a
vraždeniu Židov, ale rovnako aj k prenasledovaniu každého, kto nespĺňal predstavy nacistických
ideológov o takzvanom „dokonalom človeku“. Systematicky prenasledovaní a vraždení boli
okrem iných aj ľudia so zdravotným postihnutím. A je preto veľmi symbolické, že dnes
získavajú šancu dozvedieť sa o týchto udalostiach Nepočujúci, pretože aj oni boli kedysi
považovaní za „menejcenných“ a boli prenasledovaní. O týchto skutočnostiach nesmieme mlčať
a musíme urobiť všetko pre to, aby sa už nikdy nezopakovali.
Po vzore mnohých múzeí v zahraničí sa tak vďaka komunite nepočujúcich trnavského kraja
stane expozícia múzea holokaustu prvou v rámci Slovenského národného múzea, ktorá
návštevníkom prostredníctvom videosprievodcu ponúkne aj výklad v slovenskom
posunkovom jazyku.
Text: J. Žitňanská

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera
ea plus hinc.
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Rozhovor s Jurajom Drobom,
kandidátom na predsedu
Bratislavského samosprávneho
kraja
Od roku 2010 ste poslancom Národnej rady
Slovenskej republiky za stranu SaS. Prečo
ste sa rozhodli skúsiť šťastie kandidovať na
predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK)?
Žijem v Bratislave od narodenia. Napriek
tomu, že sme jeden z najbohatších regiónov v
Európskej únii, v bežnom živote to necítiť.
Bratislavskému kraju chýba skutočná moderná
vízia, chýba nám odvaha robiť veľké veci,
realizovať veľké projekty. Manažovanie kraja je
podpriemerné, obyvatelia dodnes nemajú pocit,
že župa má zmysel. Nikto sa nesnaží ľudí
vtiahnuť do diania ani ich motivovať, aby sa
spolupodieľali na jej rozvoji. To by som chcel
zmeniť, určite máme na viac.
Ak by ste uspeli na poste predsedu BSK čo
je vaším hlavným cieľom a čo všetko mate
v pláne?
Chcem, aby župa pod mojím vedením
prestala skrývať pred verejnosťou čo robí a na
čo míňa peniaze, prestala sa urážať za kritiku (a
reagovala na ňu), vyvodzovala zodpovednosť za
chyby a opustila zbohatlícke maniere a prepych.
V čo najvyššej miere by sme mali zapájať do
rozhodovania ľudí a motivovať ich, aby kraju
pomáhali. Župa musí vynikať v transparentnosti,
hospodárnosti a komunikácii s občanmi. Jednou
z hlavných priorít je samozrejme doprava. Tá
má v súčasnosti ďaleko od úrovne 21. storočia.
Chýba nám zmysluplná integrovaná doprava,
kvalitné cesty, koľajová doprava. Výsledkom sú
denno-denné zápchy bez možnosti naozajstnej
alternatívy. Pritom netreba chodiť ďaleko, aby
sme videli, ako to môže celé fungovať. Na
zlepšenie súčasného stavu neexistuje žiadne
jednoduché ani rýchle riešenie. Musíme
zrealizovať mnoho opatrení, ktoré v konečnom
7

výsledku prinesú na naše cesty výraznú úľavu.
Určite budem, tak ako doteraz, venovať
pozornosť aj problematike nepočujúcich
Ak by ste sa stali županom BSK, vedeli by
ste pomôcť napríklad aj Nepočujúcim? Mám
na mysli napr. finančne prostriedky, dotácie
pre podporu organizácii Nepočujúcich?
Sú granty so všeobecným charakterom a
aby mali väčšiu šancu aj nepočujúci na ich
získanie, skonkretizoval by som oblasť aj pre
zdravotne postihnutých, kde by ta možnosť pre
nepočujúcich bola. A z úradu župana
Bratislavského kraja dohliadnem na to, aby župa
podporila jedno veľké podujatie pre nepočujúcich
ročne.
Pokiaľ viem, pravidelne sa zúčastňujete na
akciách, ktoré organizujú Nepočujúci na
Slovensku, napr. Deafclub, ktorí každoročne
organizujú podujatie na uvítanie leta, alebo
na súťaži Miss Nepočujúca. Ako by ste
vedeli pomôcť na podujatí Nepočujúcich?
Vedel by som pomôcť aj s priestormi a
budovami, ktoré ma v správe Bratislavský kraj.
Nie je to len o financiách, ale napr. na podujatie
treba priestor, zaujímavosť, ktorá priláka
nepočujúcich aj mimo Bratislavy, zahraničia...
Čo by ste Nepočujúcim a našim čitateľom
Myslímoviniek odkázali a popriali?
Aby sa nevzdávali svojich snov. Po ceste za ich
plnením sa vždy nájdu ľudia, ktorí radi pomôžu.
Rozhovor pripravil Tomáš Slezák
Foto - archív: Juraj Droba

vlády cisára Claudia II. Tento panovník zakázal
všetky zásnuby a sobáše, pretože potreboval
mužov pre svoje vojsko. Valentín tajne sobášil

VALENTÍNSKY
VEČIEROK

zamilované páry, za čo bol odsúdený na trest
smrti, ale ešte predtým napísal milostný list
dcére väzenského dozorcu. Takto vzniklo prvé
valentínske vyznanie. Vo štvrtok 9. februára
2017 sa na dievčenskom internáte pri SOŠ
pre žiakov so sluchovým postihnutím na
Koceľovej ul. konal náš Valentínsky večierok.
Začal sa o šiestej hodine večer privítaním,
ktoré mali na starosti Dominika s Lindou.
Nasledovali rôzne súťaže v rýchlosti
a šikovnosti, napríklad: ukladanie zápaliek, kto
skôr naplní pohár vodou pomocou lyžice, kto
urobí čo najskôr a najkrajšie občerstvenie,
alebo kto skôr oddelí fazuľu od šošovice.
Poslednou súťažou bolo lúštenie krížoviek.
Program bol doplnený spevom a hrou na gitare
v podaní Petra Vala. Zavŕšením večera bola
diskotéka, ktorá trvala do deviatej hodiny.
Valentínsky večierok bol veľmi zábavný
a panovala super atmosféra. Svoju lásku by
sme mali dávať najavo každý deň, nie iba
v tento sviatok.
Text: A. Vavreková

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera
ea plus hinc.
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SPUSTENIE
NOVÉHO PROJEKTU
„KNIŽNICA TICHA“

Organizácia Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA vypracovala projekt
elektronickej knižnice www.kniznicaticha.sk, ktorú spustila v januári 2017.
Na Slovensku neustále máme málo publikácií preložených do alebo publikovaných
v slovenskom posunkovom jazyku a preto sa autori snažili rozšíriť možnosti
vzdelávania v slovenskom posunkovom jazyku prostredníctvom elektronickej
knižnice. Nazdávame sa, že je dobrá myšlienka realizáciu projektu.
Obsahom webovej stránky sú príbehy, rozprávky, vtipy, či poézia, ktoré sú
prezentované v slovenskom posunkovom jazyku, preto sa vytvorila elektronická
knižnica pre používateľov slovenského posunkového jazyka a ich priaznivcov. Z tejto
knižnice je možné vybrať ľubovoľnú knižku s danou témou, ktorá obsahuje dva
jazyky: slovenský posunkový jazyk (video) a slovenský jazyk (text a zvukový
záznam). V neskorších mesiacoch by autori rádi doplnili knižnicu ďalšími knižnými
titulmi.
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky, s finančnými darmi dvoch poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Bélu Bugára a Juraja Drobu a s udelením bezplatného webhostingu od spoločnosti
WebSupport, s.r.o.
Text: M. Hefty

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera
ea plus hinc.
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Slovenský zväz nepočujúcich (SZN) už po
tretíkrát usporiadal Celoslovenský ples
nepočujúcich. Prvý ples sa konal v meste
Prievidza v roku 2014, ďalší v roku 2015
v Trnave, v roku 2016 sme ples pripravovali
v Hoteli Barónka, no z organizačných
dôvodov sa ples nepodarilo usporiadať

CELOSLOVENSKÝ
PLES
NEPOČUJÚCICH

a presunuli sme ho o rok.
Ten tohtoročný Celoslovenský ples nepočujúcich sa konal dňa 25.2.2017 v Bratislave, Rači,
v hoteli Barónka.
Každý rok sa usporiadatelia snažia nielen o to, aby sa Celoslovenský ples nepočujúcich
vyrovnal podobným plesom u počujúcej verejnosti, ale aby bol zaujímavejší a priniesol
i zaujímavú a krásnu kultúru nepočujúcich. Našim cieľom bolo predovšetkým vytvoriť
rovnocenné plesové podujatie, ktoré podporí komunitu nepočujúcich a rozvoj nášho
posunkového jazyka, jeho kultúru, nepočujúcich umelcov, či už profesionálov, alebo amatérov. Aj
z tohoto dôvodusme sa snažili zaradiť do programu vystúpenia nepočujúcich umelcov. Tento rok
celoslovenský ples nepočujúcich v Bratislave
privítal zahraničných hostí: Boryanu
Topchievu z Bulharska a Javiera Chavi zo
Španielska. Obidvaja hostia sa postarali
o úžasnú atmosféru. Nielen krásne oblečenie,
ale i krásna atmosféra priestorov spolu
s vtipnými scénkami a veselými komentármi od
našich zahraničných hostí sprevádzali celý
plesový program. Nechýbal tanec, samozrejme
občerstvenie

a bohatá tombola. Tiež sme

privítali i hostí z Francúzska, ktorí sa postarali
o úžasnú tanečnú ukážku. Na tohtoročnom
plese sa zúčastnilo mnoho nepočujúcich zo
Slovenska i zo zahraničia – z Čiech, Rakúska,
15
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A tak ako každý rok, i tento
rok na Plese nepočujúcich sme volili
najkrajšiu a najzaujímavejšiu ženu
– Kráľovnú plesu a tiež muža –
Kráľa plesu. Hodnotenie poroty,
ktoré bolo zložené z dvoch dám –
Marianna Slučiaková a Zuzana
Knapová Daubnerová, nebolo
vôbec jednoduché. Pri ženách
možno o čosi ľahšie, lebo vybrať
nádherne a štýlovo oblečenú a upravenú ženu bolo asi ľahšie, ako spomedzi mužov vybrať
jediného Kráľa. Preto pri mužoch sa musela porota zamerať na celkový dojem – nielen na
oblečenie, aby dotyčný spĺňal základné požiadavky (oblek, motýlik...) ale aby mal aj charizmu,
vystupovanie, správanie a ako sa zabával na
plese. Napokon sa porota rozhodla a Kráľovnou
plesu sa stala štýlovo a nádherne oblečená
a upravená Linda Pašáková - Svoradová
a Kráľom plesu sa stal Jozef Šoltys. Kráľovná
i Kráľ plesu, každý

z nich

získal

hodnotný

darček – víkendový pobyt pre dve osoby
v Banskej Štiavnici.
Usporiadať tak veľkú a náročnú akciu, je veľmi
ťažké, i preto, že každý rok máme čo vylepšiť,
alebo čím prekvapiť. Chceme sa preto poďakovať všetkým 162 účastníkom, ktorí sa plesu
zúčastnili, a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na jeho prípravách.
Všetkých Vás týmto srdečne pozývame na ďalší Celoslovenský ples nepočujúcich, ktorý sa bude
konať v Senici, 3.03.2018. Tešíme sa na stretnutie s Vami na ďalšom Plese nepočujúcich
v Senici.
Text: E. Šoltysová Foto: Adam Kováč
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STORYTELLING “POSLEDNÝ KOZMONAUT”

Starý pán sedí v hojdacom kresle a mierne sa
hojdá. Otočí sa a pozrie sa na fotku na stene. Vidí
sám seba, tvár v akejsi grimase a ruky so
vztýčenými palcami nahor. Zasní sa a vráti sa o
niekoľko rokov dozadu.
Vidí seba ako mladého sebavedomého kozmonauta,
ktorý práve vyšiel z budovy. V ruke drží kuklu. Okolo
neho sú nadšené zástupy ľudí, všade blesky
fotoaparátov, fanúšikovia vykrikujú a najrôznejšími
gestami mu vyjadrujú svoj obdiv. Kozmonaut sa
usmieva na všetky strany. Príde k štartovaciemu
komplexu, kde sa pred ním týči raketoplán s
pomocnými raketovými motormi po bokoch. Dvere
od výťahu sa pred ním otvoria, astronaut vojde do
malého priestoru a za okamžik vyráža hore a
vchádza do vnútra raketoplánu.
Technik mu dá pokyn, kam si má sadnúť. Sedí si
teda, odloží kuklu a tu sa naňho vrhne tím
pomocníkov a uťahuje mu všelijaké pásy na
kombinéze a pripevňujú ho ku kreslu. No, veľmi
pohodlné to nie je, všeličo ho škrtí, ale dá sa to
vydržať. Nasadzuje si kuklu na hlavu, upevní ju a
rukami spočíva na riadiacej páke. Zapne spínače na
palubnej doske. Po chvíli vidí odpočítavač času do
štartu. „Tri, dva, jedna, ideeem!“ Raketám sa zapália
pohonné motory a raketoplán vzlietne, za nimi srší
ohňostroj plný iskier. Pilot na sebe cíti tlak, oči má
vypúlené a líca sa mu ohvejú. Po chvíli sa stroj
dostane do atmosféry a nastáva zmena tlaku, cíti
tepelné trenie, všetko sa trasie aj on sám sa trasie.
Zrazu trenie prestalo, od raketoplánu sa oddelili
pomocné rakety a neskoršie externá nádrž.
Kozmonaut vnútri raketoplánu sa začína vznášať v
stave beztiaže. Nohy sa mu zdvihnú nahor, všetko
okolo neho vlaje, žalúdok je naruby i hlava sa mu
akosi točí. Odpúta sa od pásu a doletí k okienku, kde
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vidí vzďaľujúcu sa Zem. Z okienka na druhej strane
vidí zväčšujúci sa Mesiac. Sadne si opäť do kresla a
pripúta sa. Riadiacou pákou nasmeruje raketoplán
cielene k Mesiacu, ktorý sa približuje. Odpúta sa od
kresla a tunelom preletí do nákladného priestoru,
rovno do lunárneho modulu. Zatvorí dvierka a utiahne
ich tesniacim zámkom. Teraz sedí v stiesnenom
priestore. Vrchná časť raketoplánu sa otvorí a modul
sa od neho odpúta. Planéta sa pred ním zväčšuje, z
modulu vyjdú nohy a po chvíli dosadá na jej povrch,
ktorý sa pred jeho dopadom rozpráši.
Kozmonaut nedočkavo otvorí tesniace dvierka, s
námahou vylezie z kabínky a dopadne na zem. Ešte
sa vráti pre vlajku a kráča s ňou, vtedy sa vznáša po
povrchu. O nejaký kúsok ďalej vlajku zapichne. Stojí
a cíti nesmiernu hrdosť. Pozrie sa hore do vesmíru a
vidí modrú Zem, úplne maličkú ako guľôčku:
„Zdravím ťa!“, zvolá a vráti sa do kabíny modulu.
Zavrie za sebou tesniace dvierka, pripúta sa a modul
sa vznesie do vesmíru a pristane späť v nákladnom
priestore raketoplánu.
Kozmonaut sa z modulu premiestni do letovej paluby,
pripúta sa a zamieri smerom k Zemi. Z okienka vidí,
že Mesiac sa zmenšuje. Zem sa približuje a v tej chvíli
preletí cez atmosféru. Pri kontakte s ňou sa
raketoplán trasie, hneď ako trenie prestane,
zostupuje veľkou rýchlosťou na Zem. Z raketoplánu sa
pustia podvozky kolies a dosadá na pristávaciu
plochu. V tejto chvíli kozmonaut vypustí padák, ktorý
brzdí rýchlosť stroja. Cíti, ako ho to hádže dozadu a
potom zas dopredu, zázrak, že mu nevypadnú oči.
Chvíľku mu trvá než získa stratenú rovnováhu.
Vydýchne, odpúta sa, otvorí dvere, pred ním sa spustí
nafukovacia šmykľavka, po ktorej skĺzne dole na zem.
V tom okamihu sú u neho húkajúce autá a ľudia z
tímu udeľujúci povely. Pomôžu mu sa zdvihnúť,
predtým si ho ešte vyfotia, i keď je stále duchom
neprítomný. Stihne len zdvihnúť palec nahor.
Táto fotka visí na stene v jeho byte, dnes, už starý
kozmonaut len dodá: „Ako jediný nepočujúci som bol
vo vesmíre. Po mne už nikto.“ Pohojdá ďalej a skloní
hlavu.

Zdroj: DVD “Rozprávanie príbehov – storytelling a poézia v
(slovenskom) posunkovom jazyku”

Bohemizmy (= čechizmy) sú české slová, ktoré
používame nielen v slovenskom, ale aj v slovenskom
posunkovom jazyku. Možno ste prekvapení, ale
používame ich ozaj všetci. Či počujeme, alebo
nepočujeme, chyby v

používaní slov robíme všetci.

Bohemizmy sú na Slovensku bežné, veľmi časté a
mnohokrát o nich ani nevieme. Pri písaní nie je správne
ich používať. Pozrime sa teraz na tie, ktoré sa často

NIEKTORÉ
JAZYKOKAZY
V
SLOVENČINE

vyskytujú v slovenskom jazyku:

Bohemizmus

Správny slovenský výraz

1.

obuvník

topánkovník

2.

prádlo

bielizeň

3.

rohlík

rožok

4.

hranolky

hranolčeky

5.

kľud

pokoj

6.

blbec

hlupák

7.

fenka

sučka

8.

cop

vrkoč

9.

kojenec

dojča

10.

kmín

rasca

11.

sada

súprava

12.

razítko

pečiatka

13.

vyvenčiť psa

ísť so psom von, vetrať psa

14.

pomázanka

nátierka

15.

nevadí

neprekáža

16.

gulička

gulôčka

17.

dopis

list

18.

kapesník

vreckovka
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