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Naše aktivity 

Milí priatelia, 
už po siedmy raz naši členovia občianskeho združenia „Svet ticha“, podporujú medzinárodnú súťaž 

svojim aktívnym prístupom. Aby sme sa mohli takto pokojne stretnúť, vzájomne sa informovať o 
problémoch v práci, najnovších poznatkoch v oblasti výchovy a vzdelávania, musia vynaložiť veľa úsilia pre 
zdarný priebeh akcie. 

Sme nesmierne radi, že súťaž môže každoročne pokračovať i vďaka pozitívnemu prístupu vedenia a 
pedagógov Spojenej školy internátnej na Hrdličkovej ulici v Bratislave, ktorí ostávajú otvorení i pre našich 
pomocníkov – priateľov, ktorí nám pomáhajú súťaž dotvoriť. Samozrejme, že veľká vďaka patrí aj riaditeľke – 
skutočnej duši súťaže RNDr. Oľge Minárovej. 

Vďaka patrí i Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, ako i priateľom z Českej republiky. Stalo sa už 
tradíciou, že pod vedením prof. Dariny Tarcsiovej, Mgr. Martiny Svobodovej, Mgr.  Jitky Vítovej / ČR/ spolu 
so študentmi vypracovávajú testy. 

Tento ročník je výnimočný i tým, že sa našim členom podarilo získať dobrých sponzorov, čím sa 
súťaž odela do nového šatu. Tí, ktorí ste tu boli i po minulé roky, iste si všimnete na súťaži nové stoly a 
stoličky. Vďaka súťaži sa i pre pedagógov školy a žiakov zlepšili pracovné podmienky. 

Každý rok naši členovia svojim prístupom pomáhajú zlepšiť podmienky výchovno vzdelávacieho 
procesu. Napríklad počas minulého roka podali 15 projektov na skvalitnenie našej činnosti.  Záverom 
minulého roka zriadili a zariadili kompletne novú kuchynku, pripravili a vydali Kuchársku príručku pre žiakov 
i učiteľov, v súčasnosti pripravujú projekt na obnovenie dopravného ihriska. 

Verím, že po zdarnom priebehu tohtoročnej súťaže nájdu naši členovia silu v nej pokračovať a 
budeme sa i naďalej v dobrej kondícii stretávať.

                                                                                                          Mgr. Mária Juranová
 Predsedníčka Svet ticha 

Medzinárodnú súťaž podporili: 

Visegrad Fund sumou 4950.- € - Nadácia VÚB sumou 2000.- € - Slovakodata a.s. 2500.- € - ARS Bratislavensis sumou 300.- € 
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Primátor Bratislavy doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc. 

Bude slávnostne otvárať 14. ročník Medzinárodnej vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých 

žiakov v jazykových zručnostiach a v matematike, 

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa navštevoval v rokoch 1976-1980 na Prírodovedeckej fakulte 

UK v Bratislave, v odbore teoretická kybernetika a ukončil ho na novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej 

fakulte UK s cenou ministra školstva. 1998 - 2002 - minister školstva SR 

Je ženatý. S manželkou Zlaticou má dve deti, syna Milana, ktorý pracuje v počítačovej firme a dcéru 

Luciu, ktorá pracuje vo výskumnej agentúre. Má ešte syna Marka. Brat Ľubomír je šachový veľmajster, 

brat Ján pracuje v oblasti IT. Rodičia už nežijú. 

Hovorí plynule po anglicky, dohovorí sa rusky, rozumie nemecky a poľsky. Ovláda prácu s 

počítačom a je zástancom bezpapierovej kancelárie. Jeho záľubou sú knihy. Lyžuje, pláva, hrá volejbal a 

každý deň cvičí rannú rozcvičku. 
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Občianske združenie bolo zaregistrované 2.9.1997 na
Ministerstve vnútra SR VVS/1 – 900/90 – 12869. Jeho

predchodcom je nadácia „Bohom zabudnuté deti“ schválená
Ministerstvom vnútra SR dňa 4.11.1993. Dňa 2.9.1997 sme

požiadali o zmenu na občianske združenie a na základe uznesenia
výkonného výboru sa 26.6.2002 zmenil názov na Svet ticha (MVSR

číslo spisuWS/1 – 900/90 – 12869).
Cieľom občianskeho združenia je zabezpečiť pre

sluchovo postihnuté, nehovoriace deti a mládež a deti účastné
na projekte preventívnej integrácie ako aj ich zákonných

zástupcov, odbornú pomoc v oblasti reedukácie sluchu, reči,
v ochranu a podporu zdravia.
v podporu športovej činnosti
v poskytovanie sociálnej pomoci
v zachovanie kultúrnych hodnôt

v zvyšovanie úrovne vzdelávania, výchovy, sociálnej adaptácie
ako i spoločenského uplatnenia detí a mládeže

v vydávanie odborných publikácií a časopisu s problematikou
 detí so sluchovým a rečovým postihnutím

Informácie získate na: 
Tel: 02/45903008

Mobil: 0910 229 656
Web:

http://www.zsihrdlickovaba.edu.sk/htm/obcianske_zdruzenie.htm
E-mail: svettichaoz@gmail.com

S vďakou prijmeme Vašu sponzorskú pomoc.

Bankové spojenie: VÚB Bratislava, č. účtu: 167331012/0200
Pre 2% z daní: č. účtu: 2044096998/0200

IČO: 30813956
DIČ: 2021659365

Adresa: Občianske združenie „Svet ticha“
Hrdličkova 17

833 20 Bratislava 37
Slovenská republika

ĎAKUJEME! 
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... o súťaži
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Zoznam súťažiacich žiakov 

14. ročník Vedomostnej súťaže sluchovo postihnutých 
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Účelové cvičenie 

Dňa 4.10.2011 bolo Účelové cvičenie. Toto 

Účelové cvičenie bolo zamerané na ochranu našej 

prírody. V kresliarni nám vysvetľovali, ako triediť 

odpad. Na obrázkoch sme videli, prečo máme chrániť 

prírodu. V prírode nesmieme odhadzovať odpadky, 

lebo zvieratá by mohli zomrieť. Nesmieme robiť po 

celom svete odpadky a špinu. V ukážke sme videli, 

ako treba triediť odpad na plast, papier, sklo a 

zmesový odpad. A potom sme išli na vrátnicu 

prezliecť sa, obuť topánky a išli sme do lesa. Potom 

sme išli do lesoparku a zbierali sme odpadky do 

vreciek. Na rukách sme mali igelitové rukavice. 

Nakoniec sme odpad vytriedili pod dozorom 

učiteliek. Plasty do žltého koša, papier do modrého 

koša. Chceli sme si sadnúť na lavičku, no hneď vedľa 

žiaci z inej školy strieľali na terč, bolo to nebezpečné. 

Naša pani učiteľka ich upozornila, aby išli inde. Po 

ceste domov nám v prírode bolo fajn.                   

2 0 1 0

I.Krajčík, V.Horváthová, V.Gašparovičová 
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Współpraca międzynarodowa z Ośrodkami dla Niesłyszących w 

Bratysławie
http://www.soswgrochowa.pl/akt---2011b-11-S%B3owacja.php 

V dňoch 11. až 14. októbra 2011 skupina študentov pod dohľadom pani Sylvie a pani 
Catherine Odrzywałek Wilczkiewicz išla na Slovensko do Spojenej školy internátnej v Bratislave. 
Týmto výletom sa začína náš vzťah s bratislavskými školami pre sluchovo postihnutých. Boli sme tam 
veľmi srdečne privítaní. Dôkladne sme sa zoznámili so štruktúrou základných a stredných škôl pre 
nepočujúcich, s ukážkami výučby a praktických činností. 

Náš štvordňový program bol veľmi pestrý a rovnako zaujímavý: navštívili sme Oravský hrad, 
hrad Devín, prešli historické chodníky v starej Bratislave, navštívili sme aj malebné mestečko v 
Rakúsku - Hainburg a videli sme zrúcaniny hradu, ktorý kreslil nádhernú panorámu na slovensko – 
rakúskej hranici. Z našej expedície nám zostalo veľa krásnych spomienok a dovezených suvenírov. 
Teraz očakávame, že budeme môcť privítať našich slovenských priateľov v zime. 

V dňoch 8. až 10. februára 2012 sme išli osobne pozvať žiakov a kolegov z krakovských škôl: 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  dla Dzieci Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego ul. Spadochroniarzy 
1 a Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie, ul. Grochowa 19. 
Návštevu sme už dlhšie a opakovane plánovali, ale takmer sme ju kvôli bratislavskej snehovej 
kalamite nezrealizovali. 

Aj keď sme sa vybrali len na dvojdňovú návštevu, veľa sme videli, pani Sylwia Odrzywałek i 
pani Katarzyny Wilczkiewicz pripravili pre nás veľmi bohatý a zaujímavý program. Po veľmi srdečnom 
a milom prijatí sme sa oboznámili so štruktúrou základných a stredných škôl pre nepočujúcich v 
Poľsku, v oboch školách sme videli ukážky vyučovacích hodín i praktického vyučovania. V 
popoludňajších hodinách sme prešli historické miesta v Krakowe ako: Glowny Rynek, ulicu Kazimierz, 
hrad Wawel, katedrálu  a navštívili unikátnu soľnú baňu Wieliczku. 

soľná baňa Wieliczka 

hrad Wawel 
soľná baňa Wieliczka 

Glowny rynek, Krakow 
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 DEŇ PROTIDROGOVEJ PREVENCIE
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23 novembra v rámci mesiaca protidrogovej prevencie sme pre žiakov pripravili deň plný  

zaujímavých hier, súťaží a rôznych prekvapení. Hlavnými organizátorkami dňa boli pani učiteľky Fraňová a 

Kacvinská. Po krátkom úvode a rozdelení žiakov do skupín sa jednotlivé skupiny žiakov rozbehli po 

stanovištiach plniť úlohy a zbierať slová krásnej myšlienky dňa. 

Na stanovištiach žiaci plnili rôzne úlohy: riešenie krížoviek, hádzanie loptičiek do koša, cvičenie, 

skladanie obrázkov, puzzlov, hľadanie slov v zrkadlovom obraze, ... Na každom stanovišti dostali jedno 

slovo. Z týchto slov museli na záver žiaci poskladať vetu - myšlienku dňa. Všetky skupiny si počínali veľmi 

úspešne. 

Pantomimická komédia RÓMEO A ZUZANA 

Po dlhšej odmlke sa ako členovia Divadla Tiché iskry (ďalej DTI) na 

sklonku minulého roku sme opäť prihlásili s novou inscenáciou. Jozef Rigo ako 

režisér, inšpirovaný Shakespearovým dielom Rómeo a Júlia, pretvoril tento 

príbeh na pantomimickú komédiu pod zmeneným názvom „Rómeo a Zuzana“. 

Je to v poradí piata inscenácia v divadle Tiché iskry. Meno Zuzana sme si 

vybrali na počesť dvoch verných herečiek súboru DTI Zuzany Knapovej-Daubnerovej a Zuzany Löbbovej. Je 

to príbeh o rôznych podobách lásky, ale aj o širších súvislostiach vzťahu muža a ženy. Hlavnú postavu 

stvárňuje Zuzana Löbbová alias Zuzana je povolaním upratovačka pochádzajúca zo Slovenska, ktorá sa 

nečakane vybrala na cestu do Verony. Cestou stretla osudového Jozefa Rigu alias Rómea a zažije s ním 

nielen množstvo zážitkov, ale aj množstvo dobrodružstiev. Postavu Rómea hrá Jozef Rigo. Je to zúfalec a 

pritom infantilný amant, ktorý za každú cenu hľadá novú lásku bez ohľadu na 

národnosť. Táto pantomimická komédia je zložená zo šiestich dejstiev 

sprevádzaných hudbou Petra Vanoučeka a v choreografii Štefana Martinoviča 

(bývalý kolega u profesora Milana Sládka z divadla Aréna). Zvukovú a 

svetelnú techniku tvoria manželia Michal a Ángela Heftyovci. 

Vytvoriť divadelnú inscenáciu s komediálnymi prvkami pre nás nebolo 

jednoduché, ale snažili sme sa o to. 

Premiéru sme mali 26. novembra 2011 v Štúdiu 12 pod divadelným ústavom na Jakubovom námestí 

v Bratislave. Lístky boli beznádejne vypredané a celé hľadisko skoro praskalo 

vo švíkoch. S podobným návalom sme sa opäť stretli a to nedávno v januári. S 

prekvapením sme zistili, že medzi divákmi bolo až 80 % nepočujúcich divákov 

a celé to prebiehalo v perfektnej nálade, plnej radostného očakávania a sálv 

smiechu. To bol rekordný počet nepočujúcich návštevníkov za jeden deň v 

histórii DTI. Takže spätná väzba fungovala a na druhej strane sa nepočujúci 

tešili na dlho očakávaný žáner – komédiu! Veru odchádzali spokojní a v dobrej 

nálade. Nakoniec sme skončili v bare naproti javisku až do neskorej noci... :-) 

Najbližšie hráme 31. marca 2012 o 10:00 pre uzavretú spoločnosť – SŠI Hrdličkova v Štúdiu 12 pod 

divadelným ústavom na Jakubovom námestí v Bratislave. Viac info nájdete na www.ticheiskry.sk, alebo na 

facebooku: Tiché iskry. Milí diváci, ste srdečne vítaní!/ 

http://www.deafclub.eu/clanky/index.php?clan=242&kat=1 
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Červené stuhy

Akcia sa konala dňa 16.2.2012 v kresliarni. Prezentovala nám ju slečna Jana Petrášová, ktorá robila 

dobrovoľníčku v Afrike aj s kňazom Félixom Žiškom. Táto téma bola o afrických deťoch v Rwande. Upútala 

nás prezentáciou na dataprojektore – boli tam bohaté obrázky o prírode, o postihnutých deťoch, o 

nepočujúcich deťoch, ako žijú, ako chodia pre vodu, o škole. Rozprávala nám príbehy zo života v Afrike. A 

potom nám doniesla výrobky z kôry, loptu, fotorám, suveníry. Zaujímavé je, že nepoznajú čas, matky a deti 

musia stále pracovať. Je veľa zaujímavosti, ktoré sa nedajú opísať ale musíte to vidieť. 

Vanda Gašparovičová 

Na našej škole sa konala akcia, ktorá sa volala „Červené stuhy“. Bolo to o tom, ako máme pomáhať africkým 

deťom. Kňaz spolu so svojou asistentkou nám boli premietať film o Afrike, ako bolo v Afrike, ako pomáhali 

chorým deťom. Veľa sme sa dozvedeli o afrických deťoch. Dávali nám otázky, či aj my by sme chceli žiť v 

Afrike. Asi by sme náš život nevymenili. Aj ja by som chcela pomáhať africkým deťom. Ešte nám rozprávali 

o tom, ako tam žijú deti, ako tam chodia do školy. Veľmi to bolo zaujímavé. 

Daniela Ferovová 
Pozn: V rámci projektu červené stužky žiaci v skole vyzbierali na pomoc chudobným a chorým deťom 114 eur. 

arneval K 
Každý rok v období Fašiangov máme karneval. Nevedeli sme sa dočkať, kedy to bude. Vymýšľali sme, aké 

masky budeme mať oblečené. Všetci sme chceli byť pekní a všetci sme chceli vyhrať. Boli tam masky: 

kuchár, mačka, Superman, Mortyša, Batman, modelka, kráľ a veľa iných. Ale len jedna maska z nás mohla 

vyhrať. Bola tam aj tombola. Kúpili sme si veľa lístkov. Deti vyhrali pekné ceny a sladkosti. Ja som nemala 

šťastie a preto som nič nevyhrala. Po maškarnom plese nasledovala zábava. Bolo tam dobre a pekne. Veľmi 

sa mi karneval páčil. 

Daniela Ferovová 

Benefičný koncert 

Pred Vianocami sme v škole mali Benefičný koncert. Všetci sme mali slávnostné oblečenie. Prišla aj 

prezidentova manželka pani Silvia Gašparovičová pozrieť sa ako vystupujú deti. Ja som recitoval báseň. Keď 

sa vystúpenie v spoločenskej miestnosti skončilo, tak sme všetci išli do jedálne, tam sme mali slávnostnú 

večeru. Mali sme kapustovú polievku, zemiakový šalát, rybie filé a krémeš. Keď sme dovečerali, tak sme išli 

na diskotéku. Všetci sme boli spokojní. 

Ivan Krajčík 9.roč 

Návšteva židovského múzea 

Dňa 1.3.2012 sme deti z druhého stupňa našej školy išli do židovského múzea. Informácie, ktoré sme sa v 

múzeu dozvedeli, boli veľmi zaujímavé. Sprievodkyňa nám hovorila, ako žili Židia, aké majú zvyky. Pozerali 

sme aj krátky film o holokauste. Pre mňa to bolo strašne smutné. Ešte ma zaujalo, že dievčatá sú dospelé, 

keď majú dvanásť rokov a dospelý muž – chlapec je už od trinásť rokov. Najväčší sviatok majú v sobotu. 

Vtedy nemôžu nič robiť, spievajú piesne a modlia sa. 

Dóra Bajcsy 8.roč. 



 

 

Lyžovanie v Kremnici 

Dňa 13.2.-16.2.2012 sme išli autobusom do Kremnice. Prišli tam nepočujúci 

žiaci z Levoče, Kremnice a Bratislavy – z Drotárskej a Hrdličkovej. Stretli sme 

tam kamarátov a rozprávali sme sa s nimi. Lyžovali sme každý deň, od utorka 

do štvrtka. Bol tam dobrý program: karneval, divadlo, lyžovanie, kamaráti. 

Mali sme škaredé počasie, každý deň padal sneh. V bežeckej súťaži na lyžiach 

som získala druhé miesto a v slalome som nevyhrala. Mám peknú spomienku na Kremnicu. 

Dóra Bajcsy 8.roč. 

Dňa 13.2.-16.2.2012 sme išli autobusom do Kremnice. Tam prišli na súťaž 

žiaci zo škôl v Levoči, Kremnici a Bratislave z Drotárskej a Hrdličkovej. V 

Kremnici bolo veľa snehu, skoro 140 cm. Na izbe sme boli spolu s Dorou, 

Nikolou a inými dievčatami. Dobre sme sa zabávali. Zo zjazdového lyžovania 

som získala druhé miesto a v bežeckom lyžovaní som získala rovnako druhé 

miesto. Veľmi sa preto teším. V programe bol karneval, kde som bola 

modelka. Rozprávali sme sa tam s kamarátmi z iných škôl. Trénovali sme od utorka do štvrtka na Skalke 

pri Kremnici. 

Dominika Zbrehová 8.roč. 

Sudoku 

In
g

. 
R
o

m
an

 K
ö

p
p

l 

Spojená  škola internátna 
Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37, SR 

VTIPNE OKIENKO: 

Na hodine sa učiteľ pýta:
-Deti, kto chce ísť do neba?
Všetci zdvihli ruku, len Janko nie.
-A ty, Janko, čo? Ty nechceš ísť do neba?
-Áno, ale mama mi kázala, aby som išiel zo školy 
hneď domov. 

Na hodine sa učiteľka pýta žiakov:
povedzte zviera na písmeno P.
Deži sa prihlási: Potkan
Učiteľka: povedzte zviera na písmeno D.
Deži: Dva potkany
Učiteľka sa nedá odradiť a povie: na písmeno Ž.
Deži: Žeby tri potkany? 

Pýta sa učiteľka detí: "čo nám dáva sliepka?" 
Anička odpovie: "Sliepka nám dáva vajcia"
Učiteľka sa pýta ďalej: "Čo nám dáva krava?"
Peťko hovorí: "Krava nám dáva domáce úlohy!!!" 

Pani učiteľka vraví v škole žiakom:
- Nezabudli ste na sľub, ktorý ste mi dali, že v sobotu
a v nedeľu urobíte niekomu dvakrát radosť?
Janko sa prihlási:
-Ja som nezabudol! V sobotu som prišiel k babke a mala
radosť, v nedeľu som odišiel a mala radosť ešte väčšiu! zo
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