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Vážení čitatelia, 

 život je nevyspytateľný. Nepýta sa nás, či sme pripravení alebo nie sme. Jednoducho nám 

hodí prekážky pod nohy alebo pripletie do cesty nečakanú príležitosť. Prekážky sú však práve od 

toho, aby sa prekonávali, a príležitosti zase od toho, aby sme ich využili. Naši nepočujúci 

stredoškoláci zvládli písomné maturity, ako aj všetky svoje ostatné školské povinnosti, a teraz 

nastal konečne čas užívať si dočasné dni pred májovými ústnymi skúškami. Áno, môžu si plnými 

dúškami vychutnávať oddych v pohodlí domova, ale čo tak využiť príležitosť, možnosti ich 

mladého veku a slobody? Existuje úžasná voľnosť a zároveň ten najideálnejší vek niečo skúsiť a 

zažiť. Vyberte sa spolu s Myslimovinkami po Slovensku, zažite neopakovateľné chvíle a 

nebráňte sa novým skúsenostiam a zážitkom. Netreba sa báť, skutočne to stojí za to. 

Aj ja som svoju šancu využil. Dostal som skvelú možnosť byť šéfredaktorom časopisu 

Myslimovinky. Od začiatku boli a stále sú neodmysliteľnou časťou života nepočujúcich a ich 

priateľov, príbuzných, kolegov a kamarátov. Je to veľká výzva chopiť sa vedenia, no práve výzvy 

a využité šance nás posúvajú vpred. Verím, že vás nesklameme, a budeme sa snažiť neustále sa 

zlepšovať. Práve preto, aby sa stali Myslimovinky aj vašou súčasťou. 

                                   Váš Jozef 😊

. editoriál.

Jožo Angi Mico Erika Tomi
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 Počas dní 8. a 9. 4. 2017 sa konalo 2. 
stretnutie českých nepočujúcich lektorov a učiteľov 
českého posunkového jazyka (ČZJ) na Vodovej ulici 
v Brne. Zo Slovenska prišli na stretnutie Michal 
Hefty a Roman Vojtechovský. 

 Celú sobotu sa boli prezentované prednášky na 
rôzne témy a workshopy, napr. spoločný európsky 
referenčný rámec pre posunkové jazyky, pojem 
„allien“ (spojenec), prípravná tvorba materiálu pre 
predmet ČZJ na základných školách pre žiakov so 
SP, každodenný život v ČZJ, rola lektora ČZJ. 
Niektoré prednášky boli zaujímavé a podnetné.  
 Na popoludňajšom workshope každá skupina 
riešila svoju úlohu a to tvorbu učebného plánu na 
danú tému pre predmet ČZJ pre určitý ročník. 
 V nedeľu doobeda sa predstavilo novozaložené 
občianske združenie Asociácia nepočujúcich 
pedagógov a lektorov, so skratkou ANEPL. Na 
pozície predsedu a členov výboru pripravovanej 
organizácie kandidovalo až osem kandidátov. Každý 
mohol prezentovať svoju víziu organizácie. 
 Volilo sa. Predsedníčkou ANEPL sa stala 
Veronika Rafflerová. Členovia výboru sú Žaneta 
Petraturová, Jan Wirth, Mirka Tylová a Kateřina 
Klofáčová. 
Ú čas t n í c i z o S l ovenska s r de čne ďaku j ú 
organizátorom za možnosť zúčastniť na stretnutí, 
napriek tomu, že nie sú Česi.  

Text: M. Hefty a R. Vojtechovský  
Foto: Archív - ANEPL

2. STRETNUTIE NEPOČUJÚCICH 
LEKTOROV A PEDAGÓGOV
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 V tomto školskom roku v SOŠ pre žiakov so 
sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici č. 26 v 
Bratislave oslavuje náš časopis už 15. výročie. 
Niekoľkokrát sme sa zúčastnili súťaže Štúrovo 
pero vo Zvolene, v ktorej súťažili časopisy z 
celého Slovenska a získali sme Cenu primátora 
mesta Zvolen (2007), Cenu literárneho 
fondu (2009), Cenu Katedry žurnalistiky FiF 
UK v Brat is lave (2010) . K býva lým 
najvýraznejším členom redakčnej rady patrili 
Sabína Dvulitová, Alena Vychopenová, 
Marcel Rózsás a Peter Vašíček. Ďalšími členmi  
boli A. Dobiášová, H. Hučková, V. Prekopová, I. 
Klačanská, M. Horniak, D. Szalai, J. Suchomel, L. 
Cmerová, M. Kostelanská, H. Bártová, J. 
Mazancová a mnohí ďalší. K pedagógom, ktorí 
stáli pri zrode časopisu, patrili Mgr. Zuzana 
Abadlová a Mgr. Juraj Hegedűs. Nasledovala 
Mgr. Oľga Kňazúrová a po nej Dominika 
Klimčíková. V súčasnosti vedú redakčný tím 
nepočujúci pedagógovia – Mgr. Jozef Rigo a 
Mgr. Diana Janíčková. Prečo názov Amplión? 
Amplión je prístroj na prenos a zosilnenie zvuku. 
Pomocou amplióna zvuky a tóny znejú silnejšie 
a je ich lepšie počuť. Amplión nám oznamuje 
a sprostredkúva informácie. Na časopise 
pracujú žiaci v rámci krúžku žurnalistiky v 
školskom internáte. Časopis vychádza 3x v 
každom školskom roku. Počet výtlačkov dokopy 
na jeden školský rok je cca 170 ks. Časopis sa 
financuje zo vzdelávacích poukazov. Možnosť 
spolupráce na tvorbe školského časopisu pomáha 
žiakom rozvíjať si nové poznatky z rôznych 
spoločenských a kultúrnych oblastí, pomáha 
rozvíjať slovnú zásobu, myslenie, tvorivosť a je 
predovšetkým výbornou formou prezentácie 
školy. 

Jozef Rigo

15.VÝROČIE 
ŠKOLSKÉHO 
ČASOPISU AMPLIÓN

Jozef Rigo, Diana Janíčková

Oľga Kňazurová
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Školský internát 

2002 - 2017

15. VÝROČIE
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2002 - 2017

15. VÝROČIE

Zaujímavosti: 

Periodicita: k júnu 2017 dokopy 50 
čísel! 

Koordinátori: vystriedalo sa 9 osôb. Prvá 
bola Mgr. Zuzana Abadlová a poslední sú 
Mgr. Jozef Rigo a Mgr. Diana Janíčková. 

Členovia: vystriedalo sa 59 žiakov. V 
súčasnosti je členmi 5 žiakov. 

Najväčší počet strán: 31 strán! Čísla 1 
a 3 2010/2011, číslo 2 2011/2012 a 
číslo 1 2015/2016. 

Najmenší počet strán: 9 strán! Číslo 1 
2002/2003.  

Najväčší počet výtlačkov jedného 
čísla: Amplión č. 1 2016/2017 mal 65 
výtlačkov! 

Rozmery časopisou Amplión: Od 
úvodného čísla 2002/2003 až po číslo 
2 2008/2009 bol vo formáte A4! Č. 3 
2008/2009 a č. 1 2009/2010 bol vo 
formáte 18,5 x 25 cm! Od č . 2 
2009/2010 vo formáte 15 x 21 cm! 

Cenník: v rokoch 2002/2003 až 
2008/2009 sa rozdával zdarma! Od 
roku 2008/2009 sa predával po 0,50 €. 
Od 3. čísla 2013/2014 až dodnes po 0,7 
€.  

Ocenenia: Cena primátora mesta Zvolen 
(2007), Cena literárneho fondu (2009), 
Cena Katedry žurnalistiky FiF UK v 
Bratislava (2010). 

História: rok výchadzalo ECHO (1988). 
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 Čítame bez hraníc. Tak znel slogan 

v poradí už štvrtej Univerzitnej noci 

l i t e ra tú ry , k to rá sa uskutočn i l a 

19. apríla 2017 v priestoroch Filozofickej 

fakulty Univerz i ty Mateja Bela s 

p o d p o r o u r e k t o r a U M B 

doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. 

Aj tento rok sa podujatie opieralo o symbolické číslo, a to 7 kníh, 7 miest, 7 čítaní. 

Od prvého ročníka je cieľom tútoriek UNL rozvíjať sa ako študentský projekt, na organizácii 

štvrtého ročníka sa podieľal 15-členný kolektív, z toho tri členky sú už úspešné absolventky 

štúdia na UMB a príprave podujatia sa venujú popri svojich pracovných povinnostiach. Ďalších 

šesť završuje svoje magisterské štúdium, pričom dve z týchto kolegýň sa už úspešne zamestnali 

aj vďaka „praxi“ v tíme UNL v najväčšom slovenskom vydavateľstve IKAR a v občianskom 

združení za! amfiteáter. 

Cieľom podujatia je tiež predstavovať netradičné miesta alebo tradičné miesta univerzity 

netradičným spôsobom, pripomínať významnosť univerzity v banskobystrickom regióne, 

predstavovať zaujímavé osobnosti kraja a univerzity, ktoré sa svojou činnosťou usilujú prispievať 

ku kultúrnosti spoločnosti. A keďže ide o literatúru, 

cieľom je každý rok predstaviť iné vydavateľstvo. 

V roku 2017 voľba padla na preklady, a teda aj 

prekladateľov a prekladateľky do slovenského 

jazyka, z raketovo sa rozvíjajúceho vydavateľstva 

Absynt – reportážna literatúra a etablujúceho sa 

vydavateľstva Inaque.sk. Cez detskú knihu sme 

necha l i prehovor i ť vydavate ľstvo BRAK a 

slovenského spisovateľa reflektujúceho ž ivú 

migrantskú problematiku. 

  Viac ako tristo návštevníkov a návštevníčok 

rôznych vekových kategórií si aj napriek 

O UNIVERZITNEJ 
NOCI LITERATÚRY 
2017



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748 9

chladnejšiemu počasiu prišlo vypočuť ukážky v podaní deviatich osobností spojených s mestom 

Banská Bystrica alebo s Univerzitou Mateja Bela. 

Tlmočenie pre komunitu Nepočujúcich a sprievodné čítania v Europa SC 

Idea búrania bariér je podporovaná nielen detským stanovišťom a detským kútikom, ale od 

svojho začiatku aj tlmočením do slovenského posunkového jazyka. Tento rok Univerzitnú noc 

literatúry navštívilo vyše 30 nepočujúcich, ktorí mali možnosť oboznámiť sa s príbehmi 

a úryvkami práve vďaka našim tlmočníkom a tlmočníčkam do slovenského posunkového jazyka 

– Eve Šoltysovej, Stanovi Morávkovi, Radovi Petríkovi, Nikolke Novodomcovej a predovšetkým 

členke tímu Marike Arvensisovej, ktorá celú agendu koordinovala. Slovenský zväz nepočujúcich 

práve Marike Arvensisovej po skončení čítaní odovzdal Čestné uznanie za aktívnu účasť na 

rozvoji slovenského posunkového jazyka, ktorá zvyšuje kvalitu života komunity Nepočujúcich. 

Pozitívne ohlasy na podujatie vyjadrili aj študenti a študentky zo Základnej školy pre žiakov so 

sluchovým postihnutím Viliama Gaňu v Kremnici, ktorým sa na podujatí veľmi páčilo. 

Niektoré členky organizačného tímu – Vladimíra Kamhalová, Dominika Javorková, Kristína 

Lenčéšová, Ivana Staviarska, ako aj dobrovoľníčka UNL 2017 Simona Slačková – tento rok 

v spolupráci s EUROPA SC čítali počas marcovej výstavy Všetky cesty vedú do rozprávky malým 

poslucháčom detskú literatúru. EUROPA SC aj tento rok podporila Univerzitnú noc 

literatúry svojím generálnym partnerstvom, za čo jej organizačný tím vyjadruje úprimnú vďaku, 

rovnako ako aj všetkým ostatným partnerom a sponzorom a dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, 

ktorí sa rozhodli podujatiu pomôcť a výrazne tým prispeli k realizácii UNL. 

Celý organizačný tím pod vedením tútoriek Zuzany Bariakovej a Martiny Kubealakovej verí, že aj 

tento rok si so sebou poslucháčstvo odnieslo skvelý čitateľský zážitok, zaujímavé tipy na knihy 

a teší sa na Vás opäť o rok, keď bude Univerzitná noc literatúry sláviť svoje piate narodeniny. Na 

túto oslavu Vás istotne pozveme. 

Text: L. Szaboová  Foto: Archív: UNL
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ĽUDSKÝ ŽIVOT NAD ZLATO

 V piatok 7.4.2017 sme ako dobrovoľníci zbierali peniaze pre nadáciu Liga proti rakovine. 
Prihlásení žiaci zišli u p.Janíčkovej v SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ul. 26 
v Bratislave. Peniaze poslúžia hlavne na liečbu pacientov s onkologickým ochorením. Moje pocity z 
toho dňa boli veľmi príjemné a poučné. Ešte som sa nikdy nestretla s takými príjemnými ľuďmi, 
ako v ten deň. Ľudia nás sami zastavovali na ulici a chceli si kúpiť narcis, aby pomohli zachrániť 
niečí ľudský život. Nepomáhali sme iba my, v ten deň sa zapojilo do zbierky viac študentov 
a dobrovoľníkov aj z iných škôl. Dobrovoľníci sa nachádzali na rôznych miestach Bratislavy, 
napríklad na hlavnej stanici, na autobusovej stanici, v rôznych obchodných domoch, napríklad 
Tesco, Kaufland, Lidl, Aupark, Central a na rôznych uliciach, napríklad na Cukrovej a Prievozskej 
ulici, na ulici Saleziáni. V ten deň veľmi pršalo, ale my sme zbierali aj tak, nič nás nezastavilo, 
lebo sme vedeli, že tie peniaze pomôžu mnohým rodinám s onkologicky chorým členom. Je 
dôležité, aby všetky deti a rodiny mohli byť šťastné a na tvári mali vyčarovaný úsmev. Ďakujeme 
všetkým ľudom,  ktorí prispeli do zbierky určitým finančným obnosom. Tešíme sa aj na budúci 
rok, keď budeme môcť pomôcť deťom a rodinám bojujúcim s týmto zákerným ochorením. Štyri 
hliadky z našej školy vyzbierali celkom 563,96 EUR. 

Text: V. Gašparovičová Foto: D. Janíčková, P. Gavlas

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 Janou Filipovou, 
nepočujúcou poslankyňou 

mesta Žiliny 

O d k e d y z a s t á v a t e p o z í c i u 
poslankyne? Ako skrsla myšlienka 
práce na zastupiteľstve mesta 
Žiliny? Zmenilo sa niečo vo Vašom 
živote od kedy pracujete na tejto 
pozícii?   

 Poslankyňou MZ v Žiline som od 
roku 2014, teda prvé volebné obdobie. 
Nako ľko s om v y š t u dova l a VŠ 
ekonómie a manažmentu vo verejnej 
správe myšlienka poslankyne mi vŕtala 
v hlave hlavne vďaka škole, ktorú som 
sa v tom čase rozhodla študovať a keď 
som školu skončila, tak na poslednú 
chvíľu som sa rozhodla kandidovať. 
Druhým veľkým dôvodom bolo to, že 
každý deň chodím tlmočiť nepočujúcim 
a stretával i sme sa s rôznymi 
prekážkami a že služby a podmienky 
pre zdravotne ťažko postihnutých boli 
v meste málo dostupné ako aj 
správanie sa ľudí k nám. Musím 
priznať, že som nečakala, že sa to tak 
rýchlo pohne k lepšiemu, ale výsledky 
sú, aj keď malé, ale za to pre NÁS 
veľmi užitočné.  

Vyštudovali ste Vysokú školu 
ekonómie a manažmentu verejnej 
správy. Pomohol Vám tento odbor 
pri práci poslankyne?  

 Ako som spomínala, skúsenosti 
som vďaka škole som nadobudla, 
resp. nové informácie, avšak prax je 
úplne iná, ale som vďačná za túto 
novú skúsenosť, priateľov, kontakty 
a samozrejme aj novú odvahu, bez 
ktorej by som to určite nedokázala. 
Netreba sa báť, ak niekto chce niečo 
dosiahnuť a myslí si, že na to má, 
treba to aspoň skúsiť.



V Žiline žije niekoľko nepočujúcich ľudí. 
Stretávate sa s nimi na nejakých akciách, 
napr. v klube, alebo na menších podujatiach? 
Chodia nepočujúci za Vami s prosbou 
o pomoc? Stalo sa Vám to niekedy? Aké vidíte 
možnosti pomoci týmto ľuďom, aby ste im 
pomohli uľahčiť život?   

 V Žiline je veľa nepočujúcich, niektorí sú 
aktívnejší, iní nie. Ale postupne ku nám chodia aj 
takí, ktorí záujem nemali. Akcie zabezpečujeme 
prostredníctvom OZ Krajské centrum nepočujúcich 
ANEPS, kde sa snažíme v spolupráci s členmi 
organizovať rôzne podujatia a pod. Čo sa týka 
pomoci, samozrejme, že chodia, sídlime priamo 
v centre mesta, tak aj keď idú okolo radi sa 
zastavia a pozdravia a porozprávajú sa, čo majú 
nové. Naše združenie poskytuje nasledovné služby: 
špecializované sociálne poradenstvo, tlmočnícke 
služby a požičiavanie kompenzačných pomôcok ako 
aj nastavovanie načúvacích prístrojov. Ďalšími 
službami sú záujmové činnosti: tieto služby majú 
široký charakter a tie zabezpečujeme vo voľnom 
čase pre všetkých sluchovo postihnutých, nielen 
Žilinčanov. 
Možnosti pomoci sú rôzne, každý človek má iné 
potreby, preto treba špecifikovať o akú pomoc ide, 
pracovnú, súkromnú, záujmovú, verejnú, zdravotnú 
a pod.   

Vy ako poslankyňa tohto mesta, vedeli by ste 
p r í p a d n e z a r i a d i ť v e c i / s l u ž b y p r e 
Nepočujúcich, mám na mysli napr. tlmočníčku 
službu a osobnú asistenciu, prípadne napadá 
Vám niečo iného? Myslíte, že by to bolo vo 
Vašej kompetencii?  

 Práca poslankyne znamená, že by som mala 
byť čestná a mala by som pracovať pre všetkých 
Žilinčanov, nielen pre úzku skupinu ľudí alebo 
mestskú časť, kde ma zvolili (Vlčince).  Preto 
v rámci mojich kompetencii riešim hlavne služby, 
ktoré spadajú pod mesto Žilina. 
Tlmočnícka služba spadá pod Žilinský samosprávny 
kraj a osobná asistencia pod Úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Túto legislatívnu problematiku 
nevyriešime v rámci regiónu, ale treba ju riešiť 
celoslovensky. 

Čo by ste chceli ešte zlepšiť v meste Žilina 
nielen pre Nepočujúcich, ale aj pre širokú 
verejnosť?
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   Tých plánov je naozaj dosť, ale možnosti už menej. Všetko závisí od poslancov, či vám 
návrhy podporia alebo nie. Preto sa vždy pri podávaní návrhov snažím komunikovať so všetkými 
zainteresovanými stranami a to so širokou verejnosťou, zamestnancami MU Žilina, primátorom, 
poslancami, ako aj inštitúcií, podnikov, ktorých sa návrh bude týkať. Aj na základe podnetov od 
občanov vzniká mnoho dobrých nápadov, preto nechcem niečo vopred sľubovať, čo neviem, či sa 
mi podarí presadiť. Taká je moja práca, keď nemám istotu, že to prejde, tak o tom zbytočne 
nehovorím dopredu.    

Ako Vás berú kolegovia, keďže ste nepočujúca poslankyňa? Rozumiete si s nimi?   

 Nájdu sa takí s ktorými si mám čo povedať, ale nájdu sa aj takí, s ktorými si nemám čo 
povedať. Keď ste s niekým v klube, tak automaticky Vás berú, že ste ich človek. Ale najviac kto mi 
pomôže už len radami, alebo pomocou je p. viceprimátor Patrik Groma a p. poslanec Duško 
Maňák, aj touto cestou by som im rada poďakovala. A to že dobre nepočujem, ja nezmením, 
dôležité je, že by ma mali brať ako človeka - kolegu a nie riešiť to, že mám nejaké postihnutie. Ale 
to už je otázka na p. kolegov.  

Nerobí Vám problém zasadnutie na rokovaní zastupiteľstva? Máte tam k dispozícii aj 
tlmočníkov, ktorí Vám tlmočia?   

 Zasadnutie mi robí obrovský problém, je tam veľa ľudí, veľa komunikácie. Vyžaduje si to

Pomoc pre inú organizáciu, OZ pre NOS, predseda p. Lukáš Honíček



veľkú pozornosť, aby vám niečo neušlo. Áno mám k dispozícií tlmočníka, žiaľ je smutné, že len 
jedného, ale vždy lepšie ako žiadneho. 

Čo by ste naším čitateľom Myslimoviniek a Nepočujúcim odkázali a popriali?  

 Čitateľom Myslímoviniek by som popriala veľa užitočných informácií, ktoré im v živote 
pomôžu a tiež, aby sa zapájali do diania a života Nepočujúcich a  ich rodín, a aby sa nebáli života 
ako takého, aký musíme aj napriek ťažkému osudu žiť. A Nepočujúcim? Treba nám jednotu, 
pretože len v jednote je sila, a tá sila je taká veľká, že až vtedy pohneme svetom a môžeme 
očakávať zmeny k lepšiemu, nemôžeme donekonečna rozdeľovať počujúcich, nepočujúcich 
a nedoslýchavých, pretože všetci sme ľudia, bez ohľadu na to, aké máme vyznanie, pohlavie, rasu. 
Je smutné, že práve my si nevieme navzájom prísť na meno, a len osočujeme, závidíme, a na 
verejnosti tvrdíme, že „my sme jedna veľká rodina“ čo nie je pravda. Kto niečo chce dosiahnúť, 
musí ísť za svojím cieľom, pozerať sa musí hlavne dopredu, ale treba sa občas obzrieť aj dozadu, 
pretože minulosť je pre nás nesmierne dôležitá, tak ako naši predkovia (mama, otec, starí 
rodičia), tak ako naše vzdelanie (materská škola, základná škola, stredná škola a u niekoho aj 
VŠ), tak ako náš výber zamestnania až po založenie novej rodiny (budúcnosť – naše deti), toto sú 
všetko ukážky našej minulosti, a aj to, čo sme spravili, síce spravili, ale chyby si priznať musíme, 
nie každý robí v svojom živote správne rozhodnutia, ale každý by mal mať určitú zodpovednosť za 
to, čo vo svojom živote vykonal. To čo sme MY, je v nás, je v našej rodine, dedí sa to z rodiny na 
rodinu a vždy by sme sa mali rozhodnúť podľa svojho najlepšieho JA. Prajem všetkým hlavne 
zdravie, šťastie, lásku a všetko čo ku šťastnému človeku patrí.  

Rozhovor pripravil Tomáš Slezák   Foto - archív: Jana Filipová 

Privítanie dlhoročného člena KC ANEPS

Guláš v Žiline - KC ANEPS
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SIEDMY ROČNÍK 
JAS

 Dňa 8. 3. 2017 sme mali školské kolo 
jazykovej súťaže v SOŠ pre žiakov so 
slcuhovým postihnutím na Koceľovej ul. č. 26 
v Bratislave. Tentoraz 7. ročník. Súťažili sme 
v slovenskom a anglickom jazyku. Súťaž sa 
uskutočnila v školskej  jedálni. Boli sme 
rozdelení do troch úrovní: A, B, C. Na 
začiatku nám pani riaditeľka popriala veľa 
šťastia a úspechov v súťaži. Súťaž sa začínala 
o ôsmej. Oproti sebe sedeli súťažiaci úrovne A 
a úrovne B. Žiaci úrovne A súťažili najprv v 
anglickom jazyku a úroveň B súťažila v 
slovenskom jazyku. Na vyriešenie testu sme 
mali 45 minút. Žiaci úrovne C súťažili v učebni. 
Po dopísaní testu nám dali prestávku. Po nej 
nasledovalo druhé kolo. Žiaci A úrovne súťažili 
v slovenskom jazyku a žiaci B úrovne v 
anglickom jazyku. Na vyriešenie mali opäť 45 
minút.  Pred vyhodnotením sme boli v triede, 
kde sme sa zabávali a hrali rôzne hry.  

Na tejto súťaži sa podieľal tím pedagógov – 
angličtinárky K. Hybenová a M. Lundblad, 
slovenčinárka D. Janíčková, logopedička J. 
Kaplánová, matematikárka A. Martincová, 
výrobca diplomov a menoviek P. Havlíček 
a moderátor sú ťaže J . R igo . Š ty r ia 
pedagógovia mali na hlavách kovbojské 
klobúky od sponzorov, aby bola atmosféra  
uvoľnenejšia a veselšia. Výhercovia získali 
okrem diplomov veľmi pekné ceny od rôznych 
sponzorov.  

Naprázdno neobišli ani ostatní súťažiaci – 
dostali za snahu sladkosti od sponzorov.

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo 
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera 
ea plus hinc.



.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748 16

 Ceny do súťaže darovali nasledovní sponzori: DM 
– Drogéria, Terno, TEE.SK, Zoznam, s.r.o., Dr. 
Max, Školex, Petit Press, SPP, ESET, Wüstenrot,  
Arthurmedia – Sewa, Dermacol, Komunálna 
poisťovňa. 

Text: V. Gašparovičová     Foto: J. Rigo  

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo 
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera 
ea plus hinc.

SJ a KZ – C úroveň: 
1. Marek Lisý 
2. Michal Šelc 
3. Ján Bohuš 

SJ – A úroveň: 
1. neudelené! 
2. Vladimír Šefčík 
3. Romana Benedeková 

SJ – B úroveň: 
1. Dávid Kubiš 
2. David Tutrakanov 
3. Vanda Gašparovičová

AJ – B úroveň: 
1. Katarína Lešková 
2. Dominik Nemec 
3. Peter Čechman 

AJ – A úroveň: 
1. Andrea Bánovská 
2. Martin Gaštan 
3. Kristián Belan 

AJ – špeciálna cena: 
Karol Vašek 

Výsledky zo súťaže: 
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UKÁŽ ČO VIEŠ…
 Dňa 26.4.2017 sme mali kadernícku 
súťažv SOŠ pre ž iakov so sluchovým 
postinutím na Koceľovej ul. c. 26 v Bratislave. 
Konala sa v spoločenskej miestnosti školského 
internátu. Začínala sa približne o deviatej 
hodine. Súťažili sme v účesovej tvorbe. Na 
začiatku súťaže nám  majsterka popriala veľa 
úspechov, aby sa nám podarilo urobiť krásny 
spoločenský účes. Na vytvorenie účesu sme 
mali 60 minút. Porotcami boli Katarína 
Kostková, Monika Slobodová a Vladimír 
Štefánik. 

 Keď porotcovia videli, aké účesy urobili 
štvrtáci, boli sklamaní. Ťažko sa rozhodovali, 
kto získa ocenenie, lebo väčšina modeliek 
mala krásny účes a bolo veľmi ťažko vybrať 
ten najlepší. Porotcovia z každého ročníka 
vybrali jeden najkrajší spoločenský účes. 
Výherkyne dostali veľmi pekné ceny. Dve 
dievčatá dostali výnimočné ceny za celú 
prípravu súťaže. Veľmi sa mi súťaž páčila, bola 
som spokojná. 

Text: V. Gašparovičová    Foto: J. Rigo

Veram sed ipsos longe supra nam pla vitae cui. Eo 
et ad potest ausint clarae. Modi viam atra ii cera 
ea plus hinc.

Za najlepší účes z každého ročníka ocenené:  

Veronika Hvizdáková (1. ročník), Viktória Horváthová (2. ročník), Romana Benedeková (4. ročník) 

Za zodpovednosť ocenené: 

Viktória Horváthová (2. ročník), Vanda Gašparovičová (2. ročník)
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25. ROČNÍK ZÁUJMOVO UMELECKEJ 
ČINNOSTI SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ 

A MLÁDEŽE - ZUČ 2017 BRATISLAVA

 V dňoch 27. apríla až 30. apríla 
2017 sa uskutočnil 25. ročník ZUČ SP detí a 
mládeže, pod záštitou prezidenta SR 
Andreja Kisku. Organizátor súťaže, Nadácia 
Vlada Kulíška ,,Počuť srdcom“ a Základná 
škola s materskou školou pre deti a žiakov so 
SP internátna na Drotárskej ceste v 
Bratislave, privítali 98 deti, ž iakova 
pedagógov zo všetkých základných a 
stredných škôl zo Slovenska. Do výtvarnej 
súťaže prišlo 90 umeleckých diel a do 
fotografickej súťaže 52 fotografií. Odborná 
porota udelila Hlavné ceny, 1.2.3. miesto a 
čestné uznania. 

Mimoriadne úspešný bol žiak zo ZŠ s MŠ pre 
deti a žiakov so SP internátna, na Drotárskej 
ceste v Bratislave – 10 ročný Dávid Puža, 
keď získal vo výtvarnej aj fotografickej súťaži 
Hlavnú cenu. V divadle Aréna sa uskutočnila 
vernisáž víťazných prác. 
 Dramatickú tvorbu deti a ž iakov 
predstavili v divadle Aréna. Tento rok sa 
najviac súborov prihlásilo na divadelné a 
pantomimické vystúpenia. Každá škola 
predviedla veľmi zaujímavé predstavenia. 
 Súčasťou Celoslovenskej prehliadky ZUČ 
je aj Benefičný koncert ,,Počuť srdcom“, 
ktorý už 11 rokov organizujeme v divadle 
Aréna. Tento rok v ňom účinkovali umelci 
viď. plagát podujatia. 
 S p r á v n a r a d a N a d á c i e V l a d a 
Kulíška ,,Počuť srdcom“ sa na svojom 
zasadnutí rozhodla oceniť všetky školy pre 
deti a žiakov so SP na Slovensku, špeciálnym 
ocením, ktoré vyrobili žiaci SOU na Koceľovej 
ul. a deti so ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP 
internátna na Drotárskej ceste v Bratislave v 
spolupráci s Vysokou školou výtvarných 
umení a ak. sochárom Rudolfom Malackým. 
Pozvaní riaditelia škôl si osobne, počas 
koncertu ocenenia - keramické srdcia 
prevzali. Ocenenie si prevzalo aj divadlo



7

Aréna a moderátor podujatia Pavel Bruchala 
za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní 
tohto podujatia. 

 V škole na Drotárskej ulici sa nakoniec 
uskutočnilo vyhodnotenie celej súťaže. 
Najúspešnejšou Základnou školou sa tento 
rok stala ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so SP 
internátna na Drotárskej ceste v Bratislave a 
za stredné školy si najvyššie ocenenie 
prevzali žiaci zo Spojenej školy Pavla 
Sabadoša internátnej v Prešove. 
 Veľké poďakovanie za úspěšný 25. ročník 
ZUČ -2017 patrí Nadáci, ZŠ na Drotárskej 
ceste v Bratislave, všetkýcm organizátorom a 
pracovníkom školy. 

Text: J. Čúzy Foto: A. Kováč
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ERAZMUS+ 
YOU - TOPIA

 V dňoch 2. 4. až 8. 4. 2017 sa 14 
žiakov a pedagógovia z SOŠ pre žiakov so 
sluchovým postihnutím na Koceľovej ul. c.26 v 
Bratislave venovali projektu Erazmus+ YOU – 
TOPIA na tému VZDELÁVANIE A PRÁCA. 
Prišli k nám zo sedmich štátov POĽSKA, 
L O T YŠS K A , ŠV É D S K A , N E M E C K A , 
TALIANSKA a ÍRSKA. 

 Prvý deň sa všetci stretli v spoločenskej 
miestnosti dievčenského internátu. Oboznámili 
sa nad programom týždňa ako sú výlety, 
prehliadky, návštevy firiem a pod. V úvodnom 
programe sme vystupovali divadelnou hrou 
VODA o živote hluchoslepej Helen Kellerovej. 
Potom nasledovali prezentácie jednotlivých 
krajín na tému: vzdelávanie a práca. Bolo to 
dosť zdĺhavé a už sme sa tešili na prestávku 
na kávu a na obed. Poobede sme sa rozdelili 
do 3 pracovných skupín: 1. Dokumentácia, 
2. Interakcia a 3. Rozvoj/Development. 
Bola som v skupine interakcia – to bola 
skupona, kde sa hralo divadlo. So mnou boli 
ešte spolužiak Hradiský a spolužiacka Lešková 
a 11 zahraničných študentov. Pán vedúci Rigo 
spoločne so študentmi vymysleli názov 
psychodrámy a to „Is it worth is? – „Má to 
cenu?” Išlo o povolania v budúcnosti a ich 
skazené vzťahy a anjel vyslaný zhora, aby dal 
všetko do poriadku. Ja som hrala úlohu 
samovrahyne. Bolo málo času, ale stihli sme ju 
dokončiť. V ten istý deň večer sme hrali rôzne 
spoločenské aktivity v ŠI Nevädzova, napr. 
basketbal a volejbal. Bolo to úžasné a páčilo 
sa mi to v kombinácii zmiešaných družstiev 
chlapcov a dievčat. 

 Na druhý deň sme boli v EDULABe 
v Starom meste. Tu sa konal workshop 
prezentačných zručností. Ukazovali nám, ako 
správne vytvoriť prezentáciu v programe 
PowerPoint. Podstatou prezentácií je čo 
najmenej textov a viacej obrázkov –  presne 
podľa hesla „Menej je niekedy viac.“. Potom 
sme mali za úlohu sami vytvoriť prezentácie. 
Nebolo to pre mňa jednoduché ju vytvoriť tak, 
aby sa diváci nenudili. Po workshope sme 
vyrazili za históriou Bratislavy spoločne 
s vychovávateľkami Mikulovou a Glaczynskou. 
Do AJ prekladala Hybenová a do PJ ja.

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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Našťastie sa pekne vyčasilo. Boli sme 
dokonca na M icha l ske j vež i a na 
Bratislavskom hrade. Poobede opäť sme 
pracovali v 3 skupinách.  Po večeri sme 
boli rozdelení do troch skupín – na Jump 
Arena, bowling a prehliadku UFO. 
Mnohým sa to veľmi páčilo. 

 N a t r e t í d e ň s m e b o l i v o 
Volkswagene. Pri prehliadke montážnych 
hál, zváracích robotov a automatických 
transportných vozidiel máte pocit, že ste v 
nejakom futuristickom sci-fi filme. Je 
úžasné, ako nám stroje môžu pomáhať už 
dnes a ako sa používajú vo výrobe. Ťažko 
pomyslieť, čo nás čaká o 20 – 50 rokov... 
Potom sme išli na hrad Devín. Tam  fúkal 
silný vietor. Večer sme videli divadelné 
predstavenie nepočujúcich hercov z divadla 
Tiché iskry s názvom Večný tulák. Títo 
nepočujúci herci krásne vystupovali.  

 Na štvrtý deň doobeda boli tvorivé 
dielne v dielňach našich odborov  knihár, 
ča l únn i k , kade rn í k , z áh radn í k a j 
propagačná grafika. Hostia získali nejaké 
zručnosti a odniesli si so sebou aj 
vlastnoručne urobený výrobok. Poobede 
sme vyrazili do múzea vedy a techniky 
Aurelium. Je to pekná ukážka zážitkového 
vzdelávania, aké by sa malo uplatňovať čo 
najviac (aj v budúcnosti).  

V posledný deň doobeda sme mali

workshop s odborníkom na Stand-up. 
Bol to sympatický pán a pekne vysvetľoval, 
ako založiť firmu, ako získať peniaze, ako 
vyplácať platy zamestnancom a pod. 
Posledná príprava na vystúpenie a na 
výsledkové prezentácie sa začala o 16.00 
h o d . v s p o l o č e n s k e j m i e s t n o s t i 
dievčenského internátu. Na úvod sme 
práve my vystupovali psychodrámou „Is it 
worth Is?“ („Má to cenu?“) Hru sa nám 
podarilo pekne odohrať. Druhá pracovná 
skupina Dokumentácia ukazovala 
elektronický časopis You-Topia. Na 
každej strane bola téma z You-Topia podľa 
abecedy od A až po X, napr. na D o Deafs, 
na W rôzne workshopy a pod. Tretia 
s k u p i n a R o z v o j / D e v e l o p m e n t 
prezentovala video o budúcnosti 
vzdelávania a práce. Týmto sa uzavrela 
kapitola pobytu na Slovensku. Všetci 
zúčastnení boli spokojní a na pamiatku od 
každého štátu sa vysadil jeden strom či ker 
na dvore školy. To bol úžasný nápad. 
Nasledovala grilovačka a párty, na ktorej 
sme sa všetci rozlúčili a všetkým bolo 
smutno, že ten týždeň tak rýchlo uplynul. 
Najbližš ie nás čaká tretie pracovné 
stretnutie so zahraničnými študentmi 
v dňoch 13. 11. – 19. 11. 2017 
v lotyšskej Rige . Tešme sa naň . 
Hurááááá.  

Text: D. Zbrehová     

Foto: D. Zbrehová a J. Rigo



STORYTELLING “PSÍK A MAČKA”

 Bol raz jeden psík a mačka. Psík mal neustále 

vyplazený jazyk a jeho chôdza bola ťažkopádna. Zato 

mačka bola spôsobných mravov, chodi la a 

pohybovala sa veľmi ladne, ako sa to aj na mačku 

sluší. 

 Jedenkrát takto vedľa seba kráčali psík s 

mačkou. Psík sa stále otáčal za mačkou, mačka po 

ňom pokukovala, až ju to nenechalo na pokoji. 

Prikročila k psíkovi, ťukla doňho a naznačila, že 

vyplazený jazyk mu predsa nepristane. Psík si čosi 

pomyslel, ale mačku poslúchol. Zatvoril si ústa a 

kráčal ďalej. „Tak sa mi to páči“, pomyslela si mačka 

a nejakú chvíľu kráčala ďalej obzerajúc si okolie.  

 Po chvíli sa mačka otočila a predsa nemohla a 

opäť ťukla do psíka. „Čo je?“, pohodil hlavou tento 

krát psík. Mačka mu ukázala, že by mal niečo spraviť 

so svojou chôdzou, pretože psík chodil naozaj 

hrozne. Psík pokrčil ramená, akože nevie, ako inak 

by mal chodiť. Mačka len pohodila hlavou a ukázala 

mu to, aby dal nohy lepšie k sebe. „No dobre“, 

povedal si v sebe psík, dal nohy bližšie k sebe a opäť 

spolu kráčali, avšak mačka celá rozjarená.  



 Po nejakom čase, psík na všetky pripomienky 

zabudol a šliapal ako predtým a jazyk zase vyplazil. 

Mačka do neho ťukla a výrazom tváre ho 

napomenula: „No tak.“ Psík sa opäť upravil a išli 

ďalej. Po chvíli mačka zamňaukala: „Mňau. Mňau. 

Mňauuuu.“ Psík cítil, že na neho fúka, otočil sa, nič 

nevidel, a tak kráčal ďalej. Mačka sa podivila. Štuchla 

ho a gestikulovala: „Ty nič nepočuješ?“ „Nie, ja nič 

nepočujem“, naznačil hlavou pes a ukázal packami na 

uši. 

 Mačka sa zastavila: „Ách!“ Cúvla o niekoľko 

krokov dozadu, ale hneď jej na um prišlo: „Predsa si s 

ním môžem rozprávať posunkovým jazykom!“ Opäť sa 

priblížila k psíkovi a ukázala na uši: „Naozaj 

nepočuješ?“ „Nie!“, pokrčil ramená psík. „Hm“, 

pomyslela si mačka a pritisla sa k psíkovi. Ten ju objal 

okolo ramena. Mačička mu na tvár vlepila mľaskavú 

pusu, až sa psíkovi zatočila hlava. A kráčali spolu v 

objatí ďalej. 

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

Bohemizmus Správny slovenský výraz

1. snímok snímka

2. obnos suma

3. povahový rys povahová črta

4. omluvenka ospravedlnenka

5. včetne vrátane

6. závada porucha

7. chovať sa správať sa

8. není nie je

9. sluši ti to pristane ti to

10. vypadať dobre vyzerať dobre

11. vymačkať citrón vtlačiť citrón

12. predom vopred

13. naprosto celkom, úplne 

14. horko horúco

15. jako ako

16. voda k pitiu voda na pitie

17. guličkové pero gulôčkové pero

18. to je k smiechu to je na smiech

19. slúchatko slúchadlo

Väčšina z nich má pôvod v nesprávnom používaní 

českých slov, resp. väzieb z češtiny v slovenčine. Je 

to spôsobené jazykovou blízkosťou češtiny a tiež 

dlhoročným politickým spojením Slovákov a Čechov 

v spoločnom štáte. 
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