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Vážení čitatelia, 

 mnohí z nás si myslia, že psychológov a psychiatrov vyhľadávajú len z nadsázkou povedané 

“vyšinutí cvoci”. Tento názor navyše prezentujú médiá či hrdinovia našich obľúbených kníh. Majú 

však pravdu? Veď aj my, nepočujúci, kŕmiaci sa predstavami o našej nezraniteľnosti a moci nad 

sebou môžeme naraziť na svoje citlivé a dosiaľ neobjavené miestečko. Príklady nemusíme hľadať 

ďaleko, dôležité však je, ako sa s tým vyrovnáme. Častokrát nestačí úsmev, spánok či naladenie 

sa na pozitívne vlny. A vtedy by sme si mali spomenúť na ľudí z radov odborníkov, ktorých 

jediným cieľom a úprimnou snahou je pomôcť nám. Ušľachtilé! Práve o úžasných a bohatých 

aktivitách v špeciálnych školách pre žiakov so sluchovým postihnutím (ale aj o mnohých ďalších 

zaujímavostiach) sa môžete dočítať vo vydaní časopisu Myslímovinky. Preto vám za celú 

redakciu želám, aby ste si nerobili ťažkú hlavu ani z najväčších prekážok, na ktoré možno počas 

svojho života natrafíte. Naopak, tešte sa z maličkostí. Napríklad aj z Myslímoviniek, ktorý 

práve držíte v rukách, presnejšie v smartfóne. 

Svet je veľký a plný možností, o niektorých (ale aj o mnohých iných veciach, ako ste už iste 

zvyknutí) si prečítate aj v tomto čísle Myslimovinky. Na vaše zážitky a fotografie je vám po celý 

rok k dispozícii aj naša webovka www.myslim.sk, mailovka myslim@myslim.sk alebo aj 

facebookovka Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich! Vážení čitatelia, bolo mi potešením tvoriť pre 

vás! 

                                   Váš Jozef 😊

. editoriál.

Jožo Angi Mico Erika Tomi

http://www.myslim.sk
mailto:myslim@myslim.sk
http://www.apple.com
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 Po štyroch rokoch sa opätovne konala súťaž Miss a Mister Deafclub 2017, ktorú 
usporiadala spoločnosť Deafclub. Oslavovalo sa na počesť 7. narodenín vzniku spoločnosti. Je 
chvályhodné, že táto súťaž udržala svoju tradíciu v komunite nepočujúcich od roku 1991. 

Miss a Mister Deafclub 2017 sa realizovala ako 19. ročník súťaže Miss nepočujúca 
Slovenska, ale novinkou bola mužská súťaž – 1. ročník súťaže Mister nepočujúci 
Slovenska. 
Najkrajšiu nepočujúcu slečnu a najkrajšieho 
nepočujúceho chalana vyberala 8-členná 
porota, z toho 5 nepočujúcich porotcov a 3 
počujúci porotcovia: 
Rastislav Henek, ktorý je primátorom 
Púchova od roku 2014, bol bývalým 
špeciálnym pedagógom a sponzorom tejto 
akcie.  

Jeho manželka Katarína Heneková, právnička 
v katastri a vysokoškolská učiteľka práva v 
Púchove. 

Juraj Droba, ktorý je poslancom Národnej 
rady SR, kandidátom na predsedu (župana) 
Bratislavského samosprávneho kraja, 
dlhodobo sa venuje nepočujúcim a bol 
sponzorom akcie. 

Björn Blumeier “Bobi” z Nemecka, pracuje 
ako tatér, v Nemecku organizuje Miss a Mister 
nepočujúci Nemecka a spoločne so svojím 
bratom organizujú súťaž Miss a Mister Deaf 
Star. 

MISS A MISTER DEAFCLUB 2017
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Sabína Dvulitová, Slovenka žijúca v Paríži, 
je Miss nepočujúcou Slovenska 2007 (Zvolen) 
a manažérkou Miss a Mister nepočujúci sveta 
v Prahe od roku 2010. 

Julien Dos Santos z Francúzska, ktorý je 
Mister nepočujúci Francúzska 2014 a bol 
porotcom v Thajsku súťaže Miss a Mister 
nepočujúci Thajska 2015. 

Hulusi Bati z Anglicka, ktorý je známym 
ľudovým rozprávačom v posunkovom jazyku o 
rodinných príbehoch “Deaf News and Story”. 

Petronela Petrovičová, Slovenka žijúca v 
Londýne, ktorá je Miss nepočujúca Slovenska 
2004 a Miss sympatia Nepočujúca 2004 
(Poprad), Miss nepočujúca sveta 2005 a Miss 

sympatia nepočujúca sveta 2005 (Praha). 
Medzi desať súťažiacich dievčat, ktoré sa 
prihlásili na Miss Deafclub 2017, boli Viktória 
Horváthová zo Šamor ína , Mart ina 
Antušeková z Bratislavy, Martina Szabová 
zo Zlatých Moraviec, Nina Orovčíková z 
Prievidze, Lenka Bosáková z Olšovian (okres 
Košice – okolie), Adriana Vavreková z 
Bratislavy, Veronika Hvizdáková z Košíc, 
Claudia Il léšová z Trebišova, Jana 

Jánošíková z Rovinky (okres Senec) a Linda 
Pužová z Nového Mesta nad Váhom. 

Desať súťažiacich opačného pohlavia, ktorí sa prihlásili na Mister Deafclub 2017, boli: Adrián 
Vaco z Kováčovej pri Zvolene, Jozef Váhovský z Prešova, Denis Poledník z Trnavej Hory 
(okres Žiar nad Hronom), Peter Grman z Prievidze, Jaroslav Srnák zo Šenkvíc (okres 
Pezinok), Juraj Bakyta z Jaroku (okres Nitra), Ervín Puža z Nového Mesta nad Váhom, 
Samuel Kolembus z Bratislavy, Ľubomír Ončo z Oravského Podzámku a Matúš Hyžák z 
Púchova.
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Súťažiaci sa predviedli v troch promenádach. Prvou bola promenáda v športovom oblečení s 
tričkami Miss/Mister DeafClub 2017, nasledovala promenáda u dievčat v neónových plavkách od 
spoločnosti Neonky Nela Slováková a u chlapcov v boxerkách Calvin Klein a poslednou 
promenádou u dievčat bola v spoločenských šatách od spoločnosti Krásne šaty a u chlapcov vo 
vlastnom obleku. 
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Medzi promenádami nechýbali tri 
úžasné vystúpenia. Marek Slíža alias 
Slížo Perfekto, ktorý sprevádzal 
svoje žonglérske umenie. 

Dalibora Gajdoša alias Dallo, ktorý 
prezentoval svoj tanec s názvom Káva a 
cukrík. 

Lucie Kevickej, ktorá svojim futbalovým 
umením viedla sólo s loptou (tzv. 
freestylle football).  

Titul Mister sympatia Deafclub 2017, 
ktorého vybrali diváci, získal Jozef 
Váhovský z Prešova.  
Titul 2. vicemister Deafclub 2017, 

k t o r é h o v y b r a l i 
porotcovia, dostal Juraj 
Bakyta z Jaroku, ktorý 
p o s t upu j e na Módu 
nepočujúcich do Prahy. 
Koná sa v dňoch 11. – 
19. júla 2017. Je to 
v l a s t n e p r e h l i a d k a 
m ó d n y c h o b l e č e n í , 
spoločenských oblekov, 
šiat a kultúrnych krojov.  
T i t u l 1. v i cemister 
Deafclub 2017, ktorého 
vybrali porotcovia, získal 
Samuel Kolembus z 
B r a t i s l a v y , k t o r ý 

postupuje na súťaž Deaf Stars do Paríža. Koná sa v dňoch 20 – 30. októbra 2017. Je to 
vlastne súťaž podobná súťaži Miss a Mister nepočujúci sveta, ale na nej vystupujú súťažiaci napr. 
1. vicemissky, 2. vicemissky, 1. vicemistri, 2. vicemistri, súťažiaci môžu byť ženatí, vydaté, 
tetovaní a mať deti. 
Najkrajším chalanom Mister Deafclub 2017, ktorého vybrala porota, sa stal Jaroslav Srnák 
zo Šenkvíc. Postupuje do celosvetového finále Miss a Mister nepočujúci sveta v Prahe, ktoré 
sa realizuje v dňoch 11. – 19. júla 2017.
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T i t u l M i s s s y m p a t i a 
Deafclub 2017, ktorú vybrali 
d i v á c i , z í s k a l a N i n a 
Orovčíková z Prievidze.  
Titul 1. vicemiss Deafclub 
2 0 1 7 , k t o r ú v y b r a l i 
porotcovia, získala Linda 
Pužová z Nového Mesta nad 
Váhom, ktorý postupuje na 
súťaž Deaf Stars do Paríža. 
Koná sa v  dňoch 20 – 30. 
októbra 2017. 
Za najkrajšiu slečnu Miss 
Deafclub 2017, ktorú vybrala 

p o r o t a , s a s t a l a N i n a 
Orovčíková z Prievidze. Postupuje do celosvetového finále Miss a Mister nepočujúci sveta v 
Prahe, ktoré sa realizuje v dňoch 11. – 19. júla 2017. 

Súťažiaci finalisti nezaobišli bez cien, dostali aj pekné vecné odmeny. 

Celú súťaž moderoval v slovenskom posunkovom jazyku Roman Vojtechovský, moderátor 
Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku. Prevažne do hovoreného jazyka tlmočila Milena 
Fabšicová. Po súťaži sa pokračovalo spoločenskou zábavou do rána a tombolou. 

V mene hlavného organizátora súťaže Miss a Mister Deafclub – Tomáša Mateoviča, 
patrí poďakovanie Janke Kinčokovej, Romanovi Zagorovi, choreografom Dallovi a 
Henrichovi Vnenčákovi, hore a dole uvedeným sponzorom, súťažiacim, tlmočníčke, 
moderátorovi, dobrovoľníkom za skvelú spoluprácu. Tiež ľudom a špeciálnym hosťom, 
ktorí sa zúčastnili na akcii Miss a Mister Deafclub 2017. Veľké ĎAKUJEM! 

Text: R. Vojtechovský  Foto: R. Holec 
Zdroj: http://deafmagazin.com/sk/miss-a-mister-deafclub-2017/ 

Ďakujeme sponzorom a mediálnym partnerom!  
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 Vznikol na jeseň roku 2002 na krúžku 

pantomímy a pohybového divadla ako prvý 

amatérsky súbor nepočujúcich žiakov pri SOŠ 

a ŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím na 

Koceľovej ulici v Bratislave. Súbor DIKO sa 

zrodil počas môjho pôsobenia na tejto škole od 

septembra 2002 prvýkrát v histórii školy. 

Vedomosti a skúsenosti z predchádzajúceho 

pôsobenia ako herca pantomímy u profesora 

Milana Sládka v divadle Aréna som preniesol 

a ďalej rozvíjal v súbore DIKO pre nádejných 

a talentovaných žiakov s poruchami sluchu. 

Skratka súboru DIKO – odvodzuje sa z dvoch 

slov: DIvadlo KOceľova. Logo pre DIKO 

vytvoril v roku 2008 náš bývalý žiak Zoltán 

Király. Rozhodli sme sa pre pre ježka 

s jablkom namiesto „O“ z dôvodu, že jedného 

dňa ježko zablúdil až do spoločenskej 

miestnosti ŠI, kde sme práve mali divadelný 

krúžok. Súbor DIKO sa zúčastňuje na 

koncertných podujatiach, akciách, festivaloch, 

súťažiach, na školských oslavách či výročiach, 

pre televíziu a pod. Predstavenia súboru DIKO 

čerpajú inšpiráciu z vlastných nápadov, ale aj z 

literárnych predlôh alebo zo sveta filmu 

a divadla. Súbor neustále obmieňa členov – 

odchádza jú abso lvent i a p r i chádza jú 

nováčikovia. Počet členov sa ročne pohyboval 

medzi 8 až 12 osôb. Kontakt s divadlom dáva 

nepočujúcim možnosť dotknúť sa ho a pochopiť 

ho. Možno povedať, že hra na javisku má aj 

terapeutický účinok, prostredníctvom ktorého 

sa lepšie a ľahšie rozvíja talent a osobnosť 

nepočujúcich, ich intelekt. Súbor DIKO získal 

veľa ocenení na rôznych festivaloch pre 

nepočujúcich i pre počujúcich. Získali sme 7 

prvenststiev za celkové víťazstvo v kategórii 

stredných škôl pre SP na festivaloch ZUČ 

nepočujúcich detí a mládeže v divadle

SLOVO NA ÚVOD K 
15.VÝROČIU 
DIVADELNÉHO 
SÚBORU DIKO

Aréna v BA (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 

2015 a 2016), dvakrát 2. miesta medzi 

počujúcimi v kategórii dvojice a jedno za herecký 

výkon na Celoštátnej súťažnej prehliadke 

pantomímy a pohybových divadiel PAN v L. 

Mikuláši (2004, 2005 a 2010), hlavnú cenu 

v kategórii dvojice na Medzinárodnom 

festivale pantomímy Nepočujúcich v Brne 

(2005), dvakrát 2. miesta za scénickú miniatúru 

medzi počujúcimi a Cenu detskej kritiky Fórum 

Agora na Súťažnej prehliadke Divadlo a deti 

v R. Sobote (2005 a 2009). Niekoľko členov 

DIKA získalo od poroty ocenenie za vynikajúce 

herecké výkony, na festivaloch ZUČ a PAN ho 

získali V. Hedervári (2x), R. Belajová (1x), M. 

Danielová (2x), O. Pazuchová (2x) a V. 

Kuráková (1x). Ďakujem všetkým za súdržnosť, 

tvorivosť, poctivosť a veľa smiechu! 

Jozef Rigo
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15. VÝROČIE
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Zaujímavosti: 

Členovia: vystriedalo sa 47 žiakov 

Vedúci: od roku 2002 Mgr. Jozef Rigo. 

Repertoár: 40 hier a etúd. 

Najdlhšia hra: muzikál Divokosť v srdci 
- 25 minút! 

Najkratšia hra: tanec Latino Girls - 3 
minúty!  

Najviac cien: až 7 ocenení na 18. 
ročníku festivalu ZUČ v roku 2010! 

Najmenej cien: 1 ocenenie na 12. 
ročníku festivalu ZUČ v roku 2003. 

Žánrovosť: pantomíma, pantomimická 
groteska, pantomimická klaunádia, 
umelecké posunkovanie, pohybové divadlo 
s prvkami PJ či tancov, muzikál, športový 
tanec, tanečná kreácia s prvkami prstovej 
abecedy, pantomimická feéria, moderný a 
spoločenský tanec, pohybové divadlo s 
prvkami hereckej techniky.  

Hosťovanie: Kremnica, Nitra, Rohožník, 
Bratislava, L. Mikuláš, Madrid (E), Kolín, 
(CZ), Senec, R. Sobota, Martin, Brno 
(CZ), Pezinok, Tenerife (E), Břeclav (CZ), 
Solčava (SLO), Trenč ín, N.Zámky, 
Piešťany, Ilava, Trnava. 

Špeciálny hosť v súbore DIKO: Zuzana 
Löbbová, pôsobila u nás v rokoch 2004 až 
2006 v 3 hrách (Pán Fazuľa, Barón Prášil, 
Spomienka na Charlieho). 

Ako sú na tom bývali členovia dnes: 
hráva len Tomáš Máňa - pôsobí vo 
voľnom čase v divadle nepočujúcich Tiché 
iskry.

2004

2005 

2008

2010

2014 
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 V máji tohto roku učiteľ školy pre nepočujúcich Vilius Glušokas z Litvy organizoval pre 
žiakov exkurziu na Slovensko do mesta Poprad a do Vysokých Tatier. Vilius je učiteľom litovského 
posunkového jazyka, náboženstva, histórie a telesnej výchovy. Na exkurzii sa zúčastnilo sedem 
študentov z piatej triedy z desiateho ročníka: Marijus VINČIŪNAS, Saul Serafinaitė, Deividas 
Rasčius, Erika Lunskytė Cibulskaitė, Toma Audickaitė a Rytis Petrauskas, Skupina mala aj ďaľších  
dvoch sprievodných učiteľov: Vijoleta Vanagienė a Zita Bložienė. 

Prvý deň  leteli lietadlom z Vilinusu cez Rigy do Viedne. Z Viedne cestovali autobusom do 60 km 
vzdialenej Bratislavy. Cestovali z Bratislavy do Popradu s červeným vlakom asi štyri hodiny. Z 
hotela išli rovno do vodného zábavného parku "Aquacity", kde je termálna voda, šmýkačky, 
perličkový bazén a vírivky. Tento vodný park je známy svojou čistou termálnou minerálnou 
vodou. Voda má liečivé vlastnosti pramení z hľbky 1300 metrov. V roku 2007 bol popradský 
vodný park Aquality ocenený certifikátom Green Globe World Award. 
Mesto Poprad môžme nazvať ako bránu do Vysokých Tatier. V roku 2008 ho navštívila aj britská 
kráľovná Alžbeta. Poprad dostal posunok podľa vody-piva.... 
Poprad má veľmi dobré poveternostné podmienky a vlastné letisko. 

Druhý deň navštívili mesto Levoča. 
Levoča so svojimi historickými budovami 
je tiež na zozname UNESCO. V kostole 
na hlavnom námestí sa nachádza 
najväččší vyrezaný oltár od majstra Pavla 
z Levoče. Na hlavnom námestií možno 
vidieť aj gulatú kovovú klietku, do ktorej 
dávno zamykali zločincov.  
Slováci podľa názoru litovskej skupiny 
konzumujú veľmi radi kyslú kapustu 
alebo cesnak, aj nám to chutilo. Okrem 
toho našim žiakom veľmi chutila horúca 
čokoláda, Trdelník - čerstvý koláč 
posypaný s orechami, kakaom, škoricou, 
alebo s vanilkou. V Levoči sme si prezreli 
múzeum špeciálneho školstva. Obsahuje 
exponáty kedysi využívajúce nevidiacich, 
nepočujúcich a nepočujúcich. Múzeum 
bolo založené v roku 1974 v priestoroch 
historickej veže. V roku 1985 bolo 
múzeum presunuté do centra mesta s 
veľkým množstvom priestranných izieb. 
Po múzeu sme navštívili špeciálnu 
internátnu školu Jana Vojtaššaku. Škola 
je veľká štvorposchodová budova so sto 
šesťdesiat imi študentmi s rôznym 
postihnutím. Existuje trieda v ktorej sa vzdeláva 15 nepočujúcich žiakov.

LITOVSKÍ NEPOČUJÚCI NA NÁVŠTEVE 
SLOVENSKA
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Tretí deň sme cestovali do Národného parku Vysoké 
Tatry, horského strediska Starý Smokovec. Starý 
Smokovec vznikol v roku 1793. Najstarší hotel v 
horskom stredisku bol postavený od roku 
1904 .Bavila nás turistika v tomto okolí, preto sme 
neskôr pokračovali na Štrbské pleso. Páčila sa nám 
táto “horská perla” a taktiež sme ľutovali, že v roku 
2005 na jeseň Vysokých Tatier hurikán zničil veľkú 
časť vysadených smrekov národného parku. 

Štvrtý deň sme si prezreli Staré mesto Bratislavy, 
obdivovali sme rieku Dunaj, historický hrad 
Bratislavy. Od začiatku až do konca nás sprevádzal 
Michal Hefty z občianskeho združenia Myslim – 
centrum kultúry Nepočujúcich, ktorý nám všetko 
povysvetloval v medzinárodnom posunkovaní. 

Počas 5 dní cestovania sme sa obohatili rôznymi 
zážitkami a peknými horskými, historickými 
miestami Slovenska. Mohli sme si vychutnať Štrbské 
pleso, prezrieť si Poprad. Študenti sa vracali domov 
šťastní a plní dojmov, že videli najkrajšie miesta 
Tatier. Obohatili sa informáciami o dejinách 
Slovenska. 
Študenti šli domov šťastní, nie každý si môže dovoliť 
zažiť najkrajšie miesta Tatier. Získali sme nové 
informácie o jazyku, dejinách a kultúre slovenského 
posunkového jazyka.  

Text: V. Glušokas  Foto: V. Glušokas  a M. Hefty
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 Spolok nepočujúcich pedagógov pod 

vedením Eriky Barancovej, Ľudmily Baťovej a 

dozornej členky Veroniky Vojtechovskej 

organizovali súťaž s názvom Zmeňme 

spolu telo do leta. V októbri 2016 sme dali 

video s vyhlásením, kto by sa chcel zapojiť do 

súťaže v rámci zdravého chudnutia.  

Začali sme 4. 11. 2016. Prihlásilo sa nepočujúcich štrnásť žien. Mali sme rôzne prednášky od 

odborníkov, spoločné cvičenia. Veľkým pomocníkom bolo založenie skupiny vo WhatsApp-e, kde 

sme si navzájom posielali fotky našej stravy a cvičení. Niekto cvičil sám alebo sme si spoločne 

zacvičili. Podľa toho, ako im to časovo vychádzalo. Radili sme sa navzájom podporovali.  

V nedeľu 25. 6. 2017 sa súťaž skončila. Určite ste zvedaví, ako sme dopadli a kto vyhral. 

Spoločne sa nám podarilo zhodiť pekných 38,8 kg a 254,5 cm. 

Týmto sa chceme srdečne poďakovať našim sponzorom za vecné odmeny, 

prednášajúcim za odborné prednášky a občianskému združeniu za poskytnutie 

priestoru, menovite: Výživové štúdio, 

FitCurves, Kalorické tabuľky, Rodinné centrum 

Prešporkovo, Maxsport, Fitshaker, Kresťanské 

centrum nepočujúcich - Bratislava, Katarína 

Dudríková. Ďakujeme aj dobrovoľníčke 

Agnese Šajgalíkovej a tlmočníčkam Agátke 

Čermákovej a Kataríne Vidovej za tlmočenie 

odborných prednášok. Ďakujeme. 

Text: E. Barancová a Ľ. Baťová   

Foto: Snepeda  

SÚŤAŽ: ZMEŇME 
SPOLU TELO DO 

LETA
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Film prináša návody na riešenie pre rodičov s nepočujúcim dieťaťom. 

Na Slovensku sa ročne narodí približne až 200 detí s poruchou sluchu a 95 % z nich sa 
narodí počujúcim rodičom. To je prípad aj manželov Klaudie a Lukáša Oláhovcov. Ich 
dvojročný syn sa narodil ako nepočujúci. Manželia sa podujali v apríli minulého roku 
nakrútiť dokumentárny film, aby ponúkli informácie a autentické výpovede ďalším 
rodinám, ktorých postihol alebo postihne podobný osud. 

V decembri 2015 sa Oláhovci dozvedeli, že ich syn má ťažkú obojstrannú percepčnú stratu 
sluchu. „V tom momente sme začali konať. U nás v rodine začalo krízové riadenie a už hodinu po 
prepustení z nemocnice sme volali na všetky dôležité telefónne čísla, ktoré sme od foniatričky 
dostali,“ popisuje Klaudia Oláhová, jedna z autorov dokumentárneho filmu. Prihlásili sa do 
programu Mobilný pedagóg, ktorý zastrešuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Zmyslom 
programu je pomoc rodine priamo u nich doma. Rodinu navštevuje odborník, ktorý ukazuje 
rodičom, ako správne rozvíjať dieťa. Práve účasť na úvodnom školení bola pre zrod filmu 
kľúčová.  

„Vnímali sme, že sme dostali veľa pomoci a podpory. Bolo tam asi 50 rodín, ktoré dostali priamu 
a fantastickú pomoc v podobe mobilnej pedagogičky. Vtedy sme si povedali, že čo tí ostatní, 
ktorí nemajú to šťastie. Museli sme niečo urobiť, nemohli sme si to nechať pre seba. A prvou 
myšlienkou bolo nakrútiť dokumentárny film,“ pokračuje Oláhová. 

Dokumentárny film Putovné načúvatka ponúka príbehy 5 rodín, ktoré majú deti s poruchou 
sluchu. Rodiny rozprávajú svoj vlastný príbeh. Hovoria o tom, ako sa o chorobe dozvedeli, ako 
postupovali, ako toto obdobie zvládali a čo všetko museli urobiť a robia. Návody na riešenie 
ponúkajú vo filme aj odborníci, foniatri, logopédka, pedagogičky, špeciálne pedagogičky, ľudia z 
tretieho sektora, ktorí v tejto problematike pracujú.

NA SLOVENSKU VZNIKOL UNIKÁTNY FILM 
Z PROSTREDIA NEPOČUJÚCICH
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Dokumentaristi mapovali rodiny a ich deti od apríla do decembra 2016. Film má časozberný 
charakter, záver filmu tvorcovia obohatili o príbeh nepočujúceho Ladislava Ráca, ktorý je 
pozitívnym príkladom pre všetkých. Vyštudoval vysokú školu, pracuje ako zdravotná sestra na 
chirurgickej klinike v Košiciach. 

Film je dojemným príbehom o tom, čo všetko rodičia chorých detí musia zvládnúť, ale zároveň 
poukazuje na to, že ak človek nájde vnútornú silu, podporu okolia a pozitívny príklad, dokáže 
oveľa viac ako si myslí. Film vyšiel z produkcie organizácie Roma media – Romed, ktorej tím sa 

viac ako 14 rokov špecializuje na zobrazovanie 
Rómov v médiách a práve film Putovné 
načúvatka bol témou nielen rómskou, ale 
celospoločenskou. 

Bratislavská premiéra filmu sa uskutočnila 15. 
mája 2017 v priestoroch CineMax v OC Bory 
Mall. 

Film je voľne dostupný pre každého, kto 
potrebuje poradiť v neľahkej situácií. 

Text: Nadácia Pontis    Foto: A. Kováč  
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 Úspešne sa ukončil praktický kurz slovenského jazyka pre nepočujúcich, na ktorom 

sa vzdelávalo 7 nepočujúcich dospelých. Organizoval ho Spolok nepočujúcich pedagógov. 

Absolvovali 18 stretnutí od 1. marca do 28. júna v učebni Spojenej školy internátnej na 

Hrdličkovej ulici v Bratislave. Okrem stretnutí účastníci pravidelne písali domáce úlohy zadané od 

lektorky a písomne nacvičovali komunikáciu prostredníctvom vytvorenej skupiny vo Whats-Appe. 

Za ich poctivosť na záver kurzu každý dostal certifikát od spolku za absolvovanie kurzu v počte 

45 vyučovacích hodín.  

 Pevne veríme, že nepočujúcim účastníkom sa zlepšila slovenčina v písomnej forme. 

Ďakujeme všetkým účastníkom kurzu za účasť a lektorke Veronke Vojtechovskej za lektorovanie 

kurzu. 

Text: R. Vojtechovský  Foto: Snepeda

PRAKTICKÝ KURZ SLOVENSKÉHO 
JAZYKA PRE NEPOČUJÚCICH
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SLOVENSKO - SLOVINSKÝ MAJÁLES

 Majáles je podľa mňa študentská oslava jari a lásky, a tak sme sa všetci študenti tešili, keď 
sa toto podujatie konalo aj v našej škole. A to dňa 18. mája 2017 o 18.00  v spoločenských 
priestoroch dievčenského internátu. Dievčatá Olinka Pazuchová a Veronika Kuráková svoje 
milé privítanie mládeže zavŕšili predvedením moderného tanca s názvom Golden girls. Repertoár 
od skupiny Elán nám predviedol gitarista a spevák Peter Valo, ktorému neskôr konkuroval hrou 
na gitare Tomáš Krammer. Po silnom kultúrnom zážitku nasledovali rôzne súťaže medzi 
študentmi zo Slovenska a Slovinska, ako napríklad prišívanie gombíkov alebo vedomostná súťaž 
o rôznych štátoch sveta, či súťaž v skladaní puzzle. Vrcholom tohto priateľského májového večera 
bola diskotéka, ktorá trvala až do 22.00. Tá veru stála za to. Teším sa na budúci Majáles! 

Text: A. Vavreková 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.
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 V minulosti sme si predstavili úspešných nepočujúcich, napr. Nyle DiMarco, Kassandra 
Wedel, Andrej Križik, atd... A teraz sa nám objavila prekvapenie a to nepočujúca brunetka Mandy 
Harvey. Dovolím Vám napísať trošku o jej zaujímavom živote.  
Od malička bola zdravá a počujúca. Milovala hudbu, nikdy sa nevzdala, rada spievala a vymýšľala 
si vlastné pesničky. Spievala od svojich štyroch rokoch. Študovala na tej univerzity Hlasnej 
hudobnej výchovy major na Colorado State University. Potom nejako medzi rokmi 2006 - 2007 
v osemnástich rokoch stratila sluch v dôsledku genetickej choroby spojivového tkaniva, pričom

NEPOČUJÚCA 
SPEVÁČKA 

OHÚRILA 
AMERIKU



pričom hudba pre ňu život vždy znamenala veľa. Po tom čo stratila sluch nečakane opustila 
univerzitu a so spevom si dala pauzu. Začala navštevovať kurz amerického posunkového jazyka 
(ASL) a naučila sa posunkový jazyk. Naďalej spolu s otcom hrávala na gitare a neskôr jej otec 
navrhol, že sa bude učiť texty pri domácom nahrávaní, ale Mandy mala pocit, že to nepôjde 
a neuspeje, keď mala pauzu. Mandy si myslela, že to nezvládne, nakoľko stratila sluch. Postupne 
sa ale naučila a zvládala všetko perfektne a bez problémov. Jej otec v nej vidí potenciál a veril, že 
jej spev ostane v srdci navždy.  
 Znovu spievať po strate sluchu sa naučila vďaka využitiu svalovej pamäti a pomocou 
vybracii, ktoré cíti na podlahe. V roku 2008 sa stretla so svojim bývalým profesorom hudby, aby 
oživil jej vašeň k hudbe. Profesor Vaughn Mandy predstavil preslavenému jazzovému pianistovi 
Markovi Slonikerovi na Jaye Bistro vo Fort Collins, kde sa stala neodmysliteľnou súčasťou. O par 
rokov Mandy vyhrala International Young sólista cenu VSA a potom neskôr koncertovala 
v Kennedyho centre. V roku 2017 sa rozhodla prihlásiť na súťaž „Amerika má talent“, kde 
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skladala svoje originálne piesne. Porotcami 
tejto sútaže boli Simon Cowell, modelka 
Heidi Klum a speváčka Melanie Brown, 
ktorí netušili, že vystupujúca jazzová 
speváčka a skladateľka je nepočujúca. 
Všimli si to, až keď sa objavila jej 
tlmočníčka. Pred vystúpením si vyzula 
topánky a ostala bosá, aby cítila vibrácie 
na podlahe, ktoré jej pri speve pomáhajú. 
Porotci a diváci nechceli veriť, že je 
nepočujúca, nakoľko dokázala krásne 
spievať, samozrejme padli aj slzy od šťastia 
ale aj od prekvapenia. Skladba „TRY“, ktorú 
sama zložila, ohúrila porotu, ale aj divákov, 
preto zaslúžila veľký potlesk, ale nielen ich, 
dočkala sa aj potlesku od Nyla DiMarco 
a od nepočujúcej herečky Marlee Matlin.

 Jeden z porotcov Simon Cowell 
stlačil zlatý gombík, ktorý znamenal 
automatický postup priamo do finále. 
Mandy sa neubránila slzám a bola príjemne 
prekvapená. Na javisko za ňou prišiel jej 
otec a s plnou podporou ju objal a bol 
šťastný.  

 M a n d y n i e j e v ša k ž i a d n ým 
nováčikom v hudobnej brandži, stále miluje 
hudbu, naučila sa prežívať a napriek strate 
sluchu sa snaží prezentovať a dokonca sa 
venuje aj jazzovému štýlu. Vydala už aj 

dva vlastne single, len tak ďalej. 😊   

Text: T. Slezák  

Zdroj: www.tichezpravy.cz, wikipedia.org,  

www.pravda.sk, www.google.sk
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NÁVŠTEVA 
KRAJINY FJORDOV

 V týždni od  8. do 12. mája 2017 sa 
v rámci projektu Together We Can uskutočnil 
výmenný pobyt učiteľov  škôl pre nepočujúcich  
z Francúzska , S lov inska , Nórska 
a Slovenska v hlavnom meste Nórska – Osle. 
Našu školu reprezentovali RNDr. Marta 
Lundblad a pani Adriana Herdová. Cieľom 
projektu bolo prostredníctvom interaktívnych 
seminárov a návštev zariadení spoznať spôsob 
vzdelávania, zamestnávania a starostlivosti 
o sluchovo, zrakovo a kombinovane postihnutú 
mládež a dospelých. Navštívili sme tri 
zariadenia: Skullerud – školu pre vzdelávanie 
nepočujúcich a imigrantov,  Rycon – chránené 
dielne pre sluchovo postihnutú mládež 
a dospelých a CSC – Conrad Swenson 
Center – centrum združujúce niekoľko 
menších inštitúcií zameraných na pomoc 
ľuďom s poruchami zraku a sluchu. Všetky 
semináre boli robené podobným  spôsobom 
a každý sa skladal zo štyroch častí: informácie 
o zariadení formou prezentácie, otázky 
a odpovede účastníkov,  vystúpenie dvoch 
sluchovo postihnutých klientov a prehliadka 
zariadení so sprievodcom. 

Text: M. Lundblad     Foto: A. Herdová
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 Dňa 16. 5. 2017 si študenti prvého 
a druhého ročníka odboru Podnikanie v 
remeslách a službách  zmerali 
vedomosti z oblasti ekonomiky. Kvíz 
pozostával z 20 otázok s výberom zo 
štyroch možných odpovedí.  

Víťazi: 

1 . m i e s t o – t a b l e t a d r o b n é 
upomienkové predmety získal študent 
Erik Oláh z 1. PRS.  

2. miesto – USB kľúč a drobné 
upomienkové predmety získal študent 
Daniel Mráz z 2. PRS. 

Ekonomický kvíz vyhodnotila a ceny 
odovzdala zástupkyňa pre teoretické 
vyučovanie Ing. Viera Jerigová . 
Súťaž iacim zároveň zablahoželala k 
úspechu a povzbudila ich k úspešnému 
ukončeniu štúdia pred blíž iacimi sa 
maturitnými skúškami. 

Text a 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.

EKONOMICKÝ KVÍZ
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AJ PODUNAJSKÁ 
NÍŽINA MÁ SVOJE 

ČARO…

 Dňa 29. 5. ráno sme sa všetci stretli v 
škole a dvomi autami sme vyrazili do 
Topoľníkov. Po splave bolo krátke cvičenie 
a návšteva troch jazier. Po návrate večer sme 
si osviežili kofolou. Dňa 30. 5. po raňajkách 
sme hneď vyrazili na splav Malým Dunajom. 
Stala sa mi nebezpečné príhoda. Na jednom 
člne sme boli traja – ja, Kubiš a Raffay. Počas 
sp l avovan i a Ma l ého Duna ja sa nám 
v nečakanom momente prevrátil a všetci sme 
popadali do vody. Strašne som sa zľakol a 
vykriklo som. Naštastie som si skoro uvedomil, 
že voda je celkom plytká. Nakoniec som sa na 
tom poriadne zasmiali a boli sme všetci mokrí. 
Našťastie počasie nám prialo a to každý deň. 
Po návrate sme si dali obed a potom sme si 
boli zaplávať na menšie kúpalisko. Večer znovu 
na kofolu a po návrate som skočil rovno do 
postele ako zbitý. Dňa 31. 5. Hneď po 
raňajkách sme išli do Tomášikova na výlet za 
pamiatkami. Tomášikovo je známe historickým 
vodným mlynom. Bolo na ňom už vidieť, že 
vyžaduje rekonštrukciu. Aj v obci Jahodná 
majú zachovaný vodný mlyn a múzeum. 
Výborne sme sa naobedovali v nedaľekej 
reštaurácii. Po návrate sme išli opäť na 
kúpalisko aj na zmrzlinu, večer opäť kofola a 
hneď do postele. Posledný deň vo štvrtok 
1.6. po raňajkách znovu na kúpalisko a 
poobede návrat do Bratislavy na internát. 
Splav sa mi veľmi páčil a mám na neho pekné 
spomienky. Bol som tam už po tretíkrát a stále 
ma láka ísť tam znovu. 

Text a Foto: K. Belan

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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UŽITOČNÁ PREDNÁŠKA O VYSIELANÍ S 
MULTIMODÁLNYM PRÍSTUPOM

 Na pôde RTVS v bratislavskej Mlynskej doline odznela prednáška na tému: Vysielanie s 
multimodálnym prístupom (tlmočenie do posunkového jazyka a špeciálne titulkovanie) - 
zákonné povinnosti a ich dodržiavanie, ktorá sa konala dňa 16. júna. Organizoval ju Spolok 
nepočujúcich pedagógov.  

 Prednášku prezentovala pracovníčka z Rady pre vysielanie a retransmisiu, Mgr. Lucia 
Jelčová, PhD., ktorá nás oboznámila s obsahom prezentácie: a) multimodálny prístup v zákone č. 
220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, b) multimodálny prístup v zákone č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii, c) vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby 
so sluchovým postihnutím, d) štatistiky, e) sťažnosti na nedodržanie zákona, f) vlastný monitoring 
Rady pre vysielanie a retransmisiu. Vyberáme tie základné informácie z prednášky.  

 Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody 
prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality 
informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na 
základe licencie podľa tohto zákona. 

 Podľa zákona o vysielaní a retransmisii „vysielateľ je povinný viesť štatistiku (...) o 
odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov 
programov s multimodálnym prístupom (...); štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac 
je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca“. K 
tomuto odseku sme mali výhradu, keďže sa nám občas stáva, že na teletexte daného programu 
bolo uvedené, že sa bude vysielať film alebo seriál so skrytými titulkami a v skutočnosti nešli skryté 
titulky, avšak si to vysielateľ nemusí uvedomiť, len si to zapíše ako splnenú úlohu. 

 Podľa zákona o vysielaní a retransmisii RTVS ako „vysielateľ na základe zákona je povinný 
zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej 
programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej a) 50 % všetkých vysielaných 
programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, b) 3 % 
všetkých vysielaných programov tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v 
posunkovej reči nepočujúcich.” K bodu b v súčasnosti medzi vysielané programy tlmočené do 
posunkového jazyka, alebo produkované v posunkovom jazyku patria hlavne Správy RTVS v 
s lovenskom posunkovom jazyku, 
Televízny klub nepočujúcich a Správy 
R T V S s o k i e n k o m t l m o č n í k a 
p o s u n k o v é h o j a z y k a . P o d i e l 
programov sa urč í ako podiel 
vysielacieho času z celkového 
vysielacieho času programov za 
kalendárny mesiac.  

 Pod ľa zákona o vysie laní a 
retransmisii vysielatelia s licenciou tvoria 
Markíza, Doma, Dajto, Joj, Joj plus, Wau 
a TA3. “Vysielateľ s licenciou je povinný 
zabezpečiť multimodálny prístup k
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programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela 
digitálne, bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami 
pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich 
alebo v posunkovej reči nepočujúcich.” Podiel programov sa tiež určuje ako podiel vysielacieho 
času z celkového vysielacieho času programov za kalendárny mesiac. Prekvapilo nás, že dve 
televízne stanice Joj Cinema a Rik nie sú slovenskými spoločnosťami ale českými a vychádzajú 
podľa českého zákona, takže nemusia relácie otitulkovať. Jedine porušenie zákona sme objavili na 
televíznej stanici TA3. Spolok nepočujúcich pedagógov má v pláne napísať televízii TA3 sťažnosť za 
nedodržanie zákona.  

 Opätovne podľa zákona o vysielaní a retransmisii „vysielateľ je povinný uplatniť označenie pri 
vysielaní programov, v oznámeniach o vysielaní takých programov a v programovej ponuke 
vlastného vysielania, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači 
a ostatným hromadným informačným prostriedkom (poskytovateľ AVMS v katalógu programov).“ 
Prednášajúca nám odporučila, aby sme sledovali programy na teletexte a webovej stránke každej 
televíznej stanice, keďže práve tam obsahujú aktuálnejšie informácie. 

 Komplexnú informáciu z powerpointovej prezentácie prednášajúcej nájdete na 
www.snepeda.sk/prednaska_2/vysielanie_s_multimodalnym_pristupom.pdf. 
Pokiaľ podľa Vás vysielateľ nedodržiava zákon napr. o kvalite skrytých titulkoch, o relácii s 
nezobrazenými skrytými titulkami, hoci by ich mala vysielať a podobne, môžete napísať Rade pre 
vysielanie a retransmisiu sťažnosť. Elektronický formulár sťažnosti nájdete na www.rvr.sk//sk/
podanie-staznosti. 
  V mene Spolku nepočujúcich pedagógov sa chceme srdečne poďakovať za prednášku Lucii 
Jelčovej z Rady pre vysielanie a retransmisiu, za tlmočenie Róbertovi Benčovi, za prepis hovorenej 
reči Jaroslavovi Zigovi, za natočenie prednášky Ingrid Kráľovej, za dobrovoľnú prácu Veronike 
Vojtechovskej, za poskytnutie prenájmu projekčnej miestnosti inštitúcii RTVS a za účasť na 
prednáške všetkým zúčastneným. Zároveň sa chceme poďakovať Nadačnému fondu Telekom pri 
Nadácii Pontis za finančnú podporu, trom spoločnostiam Bagetka na Račku, CrémeChic a Naša 
pekáreň za poskytnutie chutných bagiet a sladkých koláčov. 
  

Text: R. Vojtechovský Foto: V. Vojtechovská

http://www.snepeda.sk/prednaska_2/vysielanie_s_multimodalnym_pristupom.pdf
http://www.rvr.sk//sk/podanie-staznosti
http://www.rvr.sk//sk/podanie-staznosti


.časopis Myslímovinky. ISSN 1338 - 2748 27

VBV Dňa 18. mája 2017 sa v našej škole 
uskutočnilo rozlúčkové podujatie Všetci bavia 
všetkých. O 9.00 hodine nás, hostí zo 
Slovinska a zo základnej školy na Hrdličkovej 
ulici v spoločenskej miestnosti na dievčenskom 
internáte privítali naši maturanti a za všetkých 
sa nám prihovoril maturant Vlado Šefčík, 
pričom o preklad do posunkového jazyka sa 
postarala Andrea Bánovská. Po vrelom 
privítaní nasledoval príhovor riaditeľa školy 
Mgr. Jozefa Izsa, ktorý pretlmočila pani 
Daniela Glaczynská . Ďalš ími bodmi 
programu bolo divadelné vystúpenie Veroniky 
Kurákovej – Plač ľalie a vystúpenie 
moderného tanca v podaní Oľgy Pazuchovej 
pod názvom Box. Po kultúrnom programe sme 
ma l i besedu o S lov insku , a to so 
slovinskými stredoškolákmi a pedagógmi. 
Po besede sme sa zúčastnili rôznych súťaží 
a za získané body sme mali možnosť nakúpiť 
odev, hračky a cukrovinky v pripravenom 
školskom bazári. Toto  školské podujatie bolo 
nielen zábavné, ale aj poučné. Už sa teším  na 
ďalší ročník.  

Text: A. Vavreková    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.



STORYTELLING “ZÁZRAČNÁ GUĽA”

 Vidíme nekonečnú púšť. Všade sú záveje piesku. Do 
toho nemilosrdne praží slnko. Keď sa vydáme ďalej, 
uvidíme samostatný kaktus so svojimi pichliačmi, po chvíli 
v piesku zapadnutú kostru s ľudskou lebkou. Púšť sa 
rozprestiera ďalej a ďalej, až je pred nami klenuté údolie s 
niekoľkými obydliami, nad nimi sa týči veža s hodinami. O 
kúsok ďalej na vyvýšenom mieste stojí salón, nad ním visí 
kolísajúci sa nápis. Zo dverí salónu sa práve vypotácal 
opilec, rovnováhu neudržal a spadol. 

Námestíčko oživil klepot podpätkov vnadnej ženskej. Vlasy 
jej splývali v lokniach, šnurovačku mala pevne stiahnutú, 
prsia sa jej vyduli. Šnurovačka prechádzala od pása dolu 
do širokej sukne. Na nohách mala črievičky s podpätkami. 
Tváričku mala ľahko sčervenanú, dlhými mihalnicami 
zvodne mrkala na okoloidúcich. Vykračovala si a v dobrej 
nálade zamávala na malého chlapca. Ten jej pozdrav 
opätoval a čosi robil, keď tu naňho spadlo niečo odporne 
slizké. Pozrel sa hore, nad ním prežúvala krava, ktorej 
práve kvapla obrovská slina. Krava sa šalamúnsky 
usmievala a prehliadala si raj. ľudí okolo. Sledovala veľké 
klbko suchého sena povievajúceho cez ulicu a tu vytreštila 
oči.   

K mestečku ráznym krokom práve prichádzali traja 
nepríjemne vypadajúci chlapíci. Jeden s narazeným 
klobúkom na hlave a pichľavým pohľadom, druhý pupkatý 
chlapík s klobúkom a poriadnym strniskom. Z úst mu 
visela tlstá cigara, z ktorej pofajčieval. Tretí chlapík bol 
ostrého výrazu, na hlave mal klobúk, cez hruď remene 
prekrížené, s pištoľou pri páse a ostrohami na čižmách. 

Ako sa títo muži blížili, nastal chaos, ľudia sa rozutekali, 
okná sa na domoch zatvárali. Žena sa im silným klepotom 
podpätkov pratala z cesty. Vtáčiky sa schovali do búdky a 
zaklepli za sebou dvierka. Mestečko bolo rýchlo 
ľudoprázdne.  

Traja chlapíci došli k malému chlapcovi, ktorí sa na nich 
pozrel a zažmurkal. Vo svetle slnečných lúčov nezreteľne 
rozoznal akési postavy, keď ho tu jeden z nich chytil za 
tričko a zdvihol ho. Chlapec sa vydesil a rozplakal sa. 
Naraz všetkých pohltil tieň. Muži sa pozreli na nového 
prichádzajúceho, chlapca dali na zem a ten okamžite 
zmizol. 



Oproti chlapíkom stál statný muž s čiernou šatkou cez tvár, 
z ktorej sa nich dívali oči. Za chrbtom mal tri meče a jeden 
pri páse, ktorý sa takisto leskol. Pohľadom striedavo 
sledoval troch chlapíkov a hodiny na veži, kde ručičky 
ukazovali skoro dvanásť. Minútová ručička sa blížila k 
dvanástke. 

Trojica chlapov sa zasmiala, siahla do puzdier na pištole a 
nevraživo pozerala na tajomného prichádzajúceho. Ten ich 
stále sledoval, chlapov aj ručičky na hodinách. Stredný 
chlapík vypľul cigaru, ktorá spadla na zem a zhasla. 

Ručička na hodinách odbila dvanástu, náhle sa zatiahlo 
nebo a na zem začali padať kvapky dažďa. Samuraj 
vytiahol meč a rozbehol sa k trom chlapom. Tí na neho 
začali páliť z pištolí, guľky lietali na samuraja ako v 
spomalenom filme. Ten sa im obratne vyhýbal, guľky 
roztínal a odrážal svojim lesklým mečom. Vyskočil a 
jednému chlapovi odrezal nohu. Chlap spadol na zem a krv 
z nej sršala. Druhí dvaja pálili okolo seba ostošesť, zostrelili 
aj nápis salónu. Samuraj k jednému pupkatému vyskočil a 
preťal ho na polovicu. Horná polovica tela sa pomaly 
zošmykla na zem a chlap spadol. 

Samuraj sa pozrel na tretieho chlapa a z hrotu meča mu 
kvapkala krv. Chlapík vydesene posunkoval: „Nie, nie, 
nezabíjaj ma, som nepočujúci.“ Muž s čiernou šatkou 
pokýval a strčil meč do pošvy. Podíval sa vedľa na mŕtveho 
chlapa a spod neho vytiahol guľu. Držal ju a v mysli sa mu 
vybavila spomienka na japonskú dedinku s typickou 
architektúrou, kde vo svätyniach meditovali budhisti, ľudia 
sa pokojne prechádzali, jeden muž práve zametal uličku, 
keď sa náhle objavila známa trojica chlapov a všetkých do 
jedného postrieľala. Potom ukradli zázračnú guľu.  

Spomienka zmizla. Samuraj zázračnú guľu, ktorú pri 
spomienke držal v ruke, schoval do nohavíc a odišiel. 
Chlapík, ktorého ušetril, sa ešte stále triasol na celom tele. 

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

posunkovom jazyku” 
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NIEKTORÉ JAZYKOKAZY V SLOVENČINE 

Bohemizmus Správny slovenský výraz

1. obdržal (zásielku) dostal (zásielku) 

2. odšroubovať odkrútiť, odskrutkovať

3. postrádať chýbať, nemať, trpieť nedostatkom

4. spozdiť sa oneskoriť sa

5. spiknúť sa sprisahať sa

6. viď pozri

7. vylosovať vyžrebovať

8. zblbnúť osprostieť, ohlúpnuť

9. tohto toho

10. štyrka štvorka

11. bojácny bojazlivý

12. čiperný vrtký, rezký, obratný

13. desný strašný, príšerný 

14. húpacie (kreslo)   hojdacie (kreslo)

15. jedálenský (lístok) jedálny (lístok), ale jedálenský vozeň

16. kudrnatý kučeravý

17. medzibunečný medzibunkový

18. milostný ľúbostný

Toto je zoznam niektorých častých chýb v slovenčine. Väčšinou ide o chyby vznikajúce 

mechanickým preberaním z češtiny (vyskytujúcich sa aj pri prekladoch vo Wikipédii z 

češtiny). Výraz pred šípkou je nesprávny (alebo ak nasleduje výraz „vhodnejšie“: 

nevhodný) tvar, výraz za šípkou je správny (alebo ak mu predchádza výraz 

„vhodnejšie“: vhodnejší) tvar. Tvary označené ako nevhodné sú inak správne (teda 

spisovné – kodifikované). Zaradenie medzi „správne/nesprávne“ sa riadi primárne 

textom Krátkeho slovníka slovenského jazyka. 
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