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Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37, SR

Spojená  škola  internátna

12. CŠVS
6. MVS

15. CŠVS
9. MVS

Vydané pri príležitosti

15. ročníka celoštátnej
a 

9. ročníka medzinárodnej vedomostnej súťaže

(jazykové zručnosti, matematika)



Milí žiaci, študenti, kolegyne, kolegovia!

 Srdečne Vás všetkých vítame v našej škole na jubilejnom 15. ročníku celoslovenskej a 9. ročníku 
medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých žiakov.

 Ďakujeme manželke prezidenta Slovenskej republiky pani Silvii Gašparovičovej za prevzatie záštity 
nad touto vedomostnou súťažou. Bude nám cťou stretnúť sa s pani Silviou Gašparovičovou v prezidentskom 
paláci, priblížiť jej históriu vzniku súťaže, porozprávať sa o nových skúsenostiach a zážitkoch z pobytu  v 
hlavnom meste Slovenskej republiky.

 Veľmi nás teší, že sa súťaže  zúčastňujú nielen žiaci zo základných škôl ale aj študenti zo stredných 
škôl. Sú to tí najlepší z Prešova, Levoče, Lučenca, Kremnice, Nitry, Bratislavy Drotárskej cesty, Koceľovej a 
Hrdličkovej ulice,  tí najlepší zo zahraničia z Krakova, Valašského Meziříčí, Ostravy, Hradca Králové.

 Prihlásilo sa Vás do súťaže 55, čo je zaujímavý a vysoký počet. Veríme Vám, že ľahko zvládnete 
všetky úlohy v testoch. Určite si nájdete nových kamarátov a strávite príjemné  dni.

 Pripraviť túto súťaž bolo veľmi náročné, ale podarilo sa nám urobiť všetky potrebné kroky k tomu, 
aby 15. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže a 9. ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo 
postihnutých žiakov v jazykových zručnostiach a matematike sme opäť mohli zapísať do histórie ako ďalší 
úspešný.

 Za veľkú podporu a spoluprácu pri zabezpečení súťaže ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a Občianskemu združeniu Svet ticha.

Srdečné poďakovanie za prácu spojenú s celou organizáciou patrí kolegyniam a kolegom našej  školy.

Milí súťažiaci, milí priatelia  želáme Vám veľa šťastia a úspechov.

         Držíme Vám palce.

          Mgr. Mária Benová
               riaditeľka školy



Úvod

 Sme veľmi radi, že Celoslovenská súťaž z jazykových zručností a z matematiky sa stala tradíciou škôl 
pre žiakov so sluchovým postihnutím, a to nielen zo Slovenska.  Vo svojich začiatkoch bola organizácia tejto 
súťaže pre žiakov so sluchovým postihnutím výsledkom práce dvoch - troch zamestnancov školy s veľkým 
entuziazmom. Len málo pedagogických zamestnancov školy dávalo udržaniu  súťaže šancu na dlhodobejšie 
fungovanie. Obávali sa, že nepočujúci žiaci nemôžu súťažiť vo vedomostných súťažiach. Tvrdili, že ich 
výsledky sú úplne iné ako výsledky intaktných žiakov. Súhlasili sme s tým a prax nám dala za pravdu, že vo 
vedomostných súťažiach sa talentovaní nepočujúci žiaci len ťažko môžu porovnávať s talentovanými 
intaktnými žiakmi, nakoľko jazyková bariéra ich obmedzuje. Aj z  toho dôvodu sme sa rozhodli organizovať 
vedomostné súťaže zvlášť pre žiakov so sluchovým postihnutím. Začiatky organizovania súťaží boli 
jednoduché. V prvých ročníkoch súťaže  neboli k dispozícii žiadne finančné prostriedky.  Náklady za cestu a 
stravu hradili vysielajúce organizácie, diplomy, ceny a občerstvenie škola a Svet ticha zabezpečovali 
svojpomocne vďaka ochote a obetavosti pedagogických zamestnancov školy. V ostatných rokoch je súťaž 
podporovaná MŠVVaŠ SR a tiež rôznymi organizáciami a Nadáciami:  Medzinárodný vyšehradský fond, Svet 
ticha, Slovenský zväz sluchovo postihnutých, Nadácia SPP, Nadácia VÚB,  ...
     
 Od svojich začiatkov prešla súťaž rôznymi zmenami. Súťaž sa rozšírila z počtu 18 súťažiacich na 55 
súťažiacich a súťaže sa zúčastňujú aj zahraniční žiaci, najskôr to boli žiaci z Čiech, potom z Maďarska a teraz 
sú s nami aj účastníci z Poľska. Zmenili sa pravidlá súťaže:  z jednej súťažnej kategórie pre všetkých 
účastníkov súťaže sa prešlo cez dve súťažné kategórie: mladší a starší žiaci až na päť kategórií pre každý 
ročník zvlášť. Avšak stále sme sa nedohodli na tom, s akým stupňom sluchového postihnutia sa môžu žiaci 
súťaže zúčastňovať. 
 
 Súťaž by samozrejme nemohla existovať bez podpory vedenia školy, bez ochoty a entuziazmu 
zamestnancov školy, bez záujmu našich súťažiacich zúčastňovať sa súťaží, stretávať sa s novými 
nepočujúcimi kamarátmi a merať s nimi svoje vedomostné zručnosti.

 Organizačný výbor pri príležitosti 15. ročníka si dovoľuje poďakovať  

· pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy za spoluprácu pri organizácii súťaže,
· členom VV OZ Svet ticha za obetavosť pri príprave projektov a všetkých podkladov súťaže,
· súťažiacim žiakom za vynikajúce výsledky v súťaži a radosť zo súťaže, ktorá nás motivuje každý rok k 

ďalšej a ďalšej súťaži,
· účastníckym školám za spoluprácu a pozitívnu spätnú väzbu. 

Všetkým súťažiacim žiakom držíme palce a všetkým návštevníkom prajeme na našej škole príjemný pobyt.
         
         RNDr. Oľga Minárová
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Z histórie 

 Dňa 4.11.1993 na pôde školy, ktorá participuje na súťaži, bola založená nadácia „Bohom 
zabudnuté deti“. Jej cieľom bolo pomáhať škole  realizovať niektoré aktivity, na ktoré  nemala dostatok 
finančných prostriedkov. Vplyvom vonkajších podnetov sa nadácia od 2.9.1997 premenila na občianske 
združenie. Nakoľko mnohým  našim sponzorom ako i členom sa nepozdával názov, odsúhlasením 
členskej schôdze dňa 26.6.2002 sa zmenil názov OZ na Svet  ticha.  Naši členovia, prevažne 
pedagógovia školy, sa snažia pomáhať sluchovo postihnutým deťom a deťom s narušenými 
komunikačnými schopnosťami ako i deťom s viacnásobným postihnutím v napĺňaní ich aktivít a prianí. 

Cieľom občianskeho združenia Svet ticha je zabezpečiť:
· odbornú pomoc v oblasti reedukácie sluchu, reči
· ochranu a podporu zdravia
· podporu športovej činnosti
· poskytovanie sociálnej pomoci
· zachovanie kultúrnych hodnôt
· zvyšovanie úrovne vzdelávania, výchovy, sociálnej adaptácie ako i spoločenského uplatnenia detí a 
mládeže

· vydávanie odborných publikácií a časopisu s problematikou vzdelávania detí so sluchovým a 
rečovým postihnutím.

 
 Myslíme, že nikoho nie je potrebné presviedčať, že vplyvom nášho združenia prijatými a 
riešenými projektmi sa skvalitňuje život všetkým deťom navštevujúcim školu. Sme hrdí na to, že ľudia 
zapojení do našej organizácie sa významnou mierou pričinili o realizáciu týchto zmien. Nielen finančne 
podporujeme každý rok medzinárodnú súťaž sluchovo postihnutých v matematike a komunikačných 
zručnostiach, ale podporujeme skvalitniť život detí v škole. Tak napríklad len minulý rok naši členovia 
zabezpečili prostredníctvom sponzorov školu v prírode pri mori, zabezpečili výlety, zakúpili počítače, 
dataprojektor, legá, bicykle, kolobežky, opravili detské dopravné ihrisko, zabezpečili potrebný materiál pre 
vzdelávanie a výchovu. Vďaka aktivite členov vydávame každý rok okrem iných publikácií i Bulletin, v 
ktorom sa odzrkadľujú  prednášky z medzinárodného seminára, realizovaného  pri príležitosti súťaží detí 
v matematike a komunikačných zručnostiach. 

           Mária Juranová
                   predsedníčka Svet ticha
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Vianočný sen 2012

Spojená škola internátna pre sluchovo postihnuté deti na Hrdličkovej ulici v Bratislave aj v roku 2012 
pripravila poďakovanie pre všetkých, ktorí pomáhajú sluchovo postihnutým žiakom tejto školy. Dňa 
12. decembra 2012 sa preto uskutočnilo predvianočné podujatie s názvom Vianočný sen 2012, kde 
deti z Materskej škôlky a žiaci zo Základnej školy predviedli svoje schopnosti a umenie. 

Prvá dáma SR pani Silvia Gašparovičová ani tento rok na žiakov tejto školy nezabudla a pripravila pre 
ne vianočný darček. Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých vďaka 
sponzorovi JCI-Slovensko pri tejto príležitosti škole venovala interaktívnu tabuľu a ďalšie didaktické 
pomôcky v celkovej výške 1543,- EUR na skvalitnenie výučby detí v materskej škôlke a základnej 
škole. 

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých už od roku 2007 
pravidelne podporuje hendikepované deti v školách na Slovensku zakupovaním špeciálnych školských 
pomôcok.

2 0 1 0
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CHIPS

Dňa  14.3.2013 bola u nás v škole pani Ľudka. Prišla nás učiť ako máme pomáhať deťom, keď sa trápia. 
Stále  sme sa rozprávali o deťoch, ktoré majú problém, napr. doma. Školenia sa zúčastnili žiaci Dóra, Roman, 
Monika, Valentína, Robo, Kristína a ja. Všetci sme sa zapájali do diskusie a kreslili sme. Pani Ľudka nám 
dávala aj cvičenia, aby sme sa naučili pracovať v skupinách. Chips to je anglický názov. Pani Ľudka je z Linky 
Detskej pomoci. Všetci sme boli v jednej triede. Bola tu aj pani psychologička Ľubka a pani učiteľka Janka.

          Vanda Gašparovičová 7.roč

Dňa 14.3.2013 sme sa zúčastnili projektu CHIPS. Tento projekt je zmeraný na pomoc spolužiakom, 
kamarátom. Rozprávali sme o riešení problémov ako pomáhať ľudom a tak ďalej.
Bolo nás vybraných 7 žiakov- podporovateľov. Školili sme sa od rána do poludnia. Bavili sme sa na rôzne 
témy, robili sme aktivity. Naši CHIPSáči chcú pomáhať deťom, keď majú problémy. Trochu sme sa aj smiali. 
Cítila som sa skvele. Rada sa naučím ako pomáhať pri riešení problémov. Pani Ľudka bola milá a potešila sa, 
že sme sa zúčastnili školenia.
Povedala, že sme veľmi šikovní.

           Dóra Bajcsy 9.roč

         

2 0 1 1
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Chrípka a chrípkové prázdniny

V januári napadla našu školu chrípka. 
Chrípka  bola veľmi silná. 
Všetci dostali horúčky, kašeľ  a zdravotná sestra ich musela poslať domov. 
Na druhý deň odišli už všetky  deti domov, aj tie, ktoré ešte neochoreli. 
Ja som ochorela tiež.  Mala som nádchu. Doma som pila veľa čaju s medom. 
Ležala som v posteli.  Postupne som sa liečila. Keď som sa cítila lepšie, tak som sa učila matematiku a 
slovenský jazyk. A v pondelok som prišla do školy.  
Niektorí  žiaci už prišli zdraví, iní sa ešte liečili. 

          Viktória Horváthová 7.roč

Chrípkové prázdniny boli u nás v škole 26-28.3.2013.
Veľa detí bolo chorých, Takže pani riaditeľka povedala, že musíme ísť domov, aby si všetci oddýchli a 
vyliečili sa.
Učitelia, riaditeľka aj deti sú nakazené chrípkou.
Deti sa tešili, že nemusíme ísť do školy.
Deti boli u lekára.
Trápili sa, že sú také nepríjemné choré.
Rodičia im stále kupovali lieky, sirupy, kvapky, atď...
Ale sú dosť drahé.
Potom deti vyzdraveli a išli do školy.
Pani riaditeľka sa veľmi tešila, že deti prišli do školy.
Ale deti sa netešili, že musia znova učiť.
Veľká škoda, že sme nemohli mať ešte 1 mesiac chrípkové prázdniny.

          Klaudia Kollerová, 8.ročník

2 0 1 1
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Karneval

V stredu 20.2.2013 začínal o15hodine u nás v škole karneval. 
Všetky deti mali krásne masky aj oblečenie. Všetci sa veľmi tešili na 
karneval. Prišlo veľa rodičov detí. Všetci sa predviedli, akú majú 
masku o oblečenie. Potom dostali cukrík. Deti v maskách tancovali a 
bláznili sa. Potom ešte raz deti ukázali masky a dostali lístok do 
tomboly. Išli sme na olovrant. Dostali sme obložený chlebík a džús. 
K tomu ešte koláč punčový a čokoládový koláč. Potom sme všetci 
asi 20 minút oddychovali.  Išli sme do spoločenskej miestnosti. 
Sedeli sme a hrali sa, kým prišli všetky deti. Vychovávateľ sa opýtal, kto má aj lepšiu masku. Deti kričali, že 
policajt - Kiki, futbalista - Peťo a upratovačka - Sáša. Ešte sme sa zabávali a tancovali. Už sme nevládali 
tancovať a sadli sme si. Začala tombola. Dostali sme rôzne hračky a darčeky. O pol šiestej sme išli na 
večeru. Potom znova do spoločenskej miestnosti. Zabávali sme sa a tancovali. Vychovávateľ povedal, aby 
sme vybrali jedného chlapca a jedno dievča. Tancovali s balónom. Ja som tancovala s Paľkom. Vyhrali sme 
cukríky. Potom sme urobili v spoločenskej miestnosti poriadok. Išli sme spať. Bolo to super.

          Monika Lavuová 9.roč
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Vianoce u nás doma

Ráno sme sa zobudili a ja som postavil stromček. Otecko varil vianočnú večeru. Po obede som si pospal v 
obývačke. Potom ma zobudili anjeli a šli sme večerať. Mali sme fazuľkovú polievku a ovocie. Potom sme 
jedli rybu a ryžu. Neskôr prišli na návštevu dedko a babka so Simonkou aj Paulínkou. Dostal som krásne 
darčeky. 
           Kristián Krajčovič 6. roč

Stolný tenis - turnaj 

Ja som hral stolnotenisový turnaj. Začal som proti Ervínovi. Prehral som a vyhral Ervín. Potom som sedel na 
stoličke a čakal som. Pozeral som ako Ervín hrá proti Paľkovi Konôpkovi. Potom som hral s Dórou. Ja som s 
ňou vyhral stolnotenisový zápas. Rozprával som a s Dominikom Nemcom. Chvíľu som sa zabával s 
kamošmi. Ďalší zápas som hral s Dominikou Zbrehovou.  Prehral som. Ja som sa hral, ale iba zo zábavy 
stolný tenis s Dominikom. Na vrátnici boli zapísané výsledky. Mal som 4.miesto.

           Pavol Gavlas 9.roč
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Testovanie T9

Sme boli Dóra, Dominika, Ervín a Rasťo na Testovanie T9.

O 8:00 sme už sedeli v triedy č. 302.

Pani učiteľka nám vysvetlila úvod.

Skúšanie začalo o 8:25.

Prvú sme písali matematiku.

Skončili sme o 10:50 a písali sme slovenský jazyk.

Koniec bol o 12:25.

Matematika bol ľahšia ako Slovensky jazyk.

Pani učiteľka Evka nám robila tlmočníčku.

Dominika mala pri teste strach.

Ervín a Rasťo sa smiali akože nič.

Po teste sa všetky učiteľky pýtali „Ako bolo? Ťažké alebo ľahké?“

Sme radi, že to už máme za sebou.

Dúfame, že budeme mať dobré výsledky a prijmú nás na vybrané stredné školy.

          Rasťo a Ervín 9.roč

OLOMPIÁDA, EKOTOPFILM

Žiaci našej školy sa už roky zapájajú do súťaže „Olompiáda“. Zbierame a triedime 

odpad – starý papier a plasty. V súťaži Olompiáda sme boli v minulom roku veľmi 

úspešní, umiestnili sme sa medzi bratislavskými školami na štvrtom mieste. Dňa 27. 

Februára 2013 sa žiaci IV. A ZŠ SP, IV. A ZŠ NKS a VI. A ŠZŠ SP spolu s pani 

učiteľkami zúčastnili na Olompijskom filmovom festivale v hoteli Holiday Inn. 

Program bol veľmi zaujímavý, videli sme krátke filmy o ochrane životného 

prostredia, porozprávali nám o histórii likvidácie odpadu v Bratislave, učili sme sa 

spievať hymnu EKOTOPFILMU, pozreli sme si výstavu MAKEDO. Nakoniec sme 

dostali malý darček – píšťalku s logom OLOMPIÁDA. Zbieranie a triedenie odpadu 

nás baví, vieme, že tým pomáhame chrániť naše životné prostredie.

         
          Roman Daniel 4.roč

2 0 1 3
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