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Vážení hostia!

Srdečne Vás vítame v našej škole na dni otvorených dverí, ktorý organizujeme  druhýkrát. Prvá naša skúsenosť 

v minulom roku nás potešila veľkým záujmom mnohých významných hostí, odborníkov, špeciálnych pedagógov, rodičov, 

bývalých žiakov a ďalších priateľov školy. Aj tento rok budete mať jedinečnú príležitosť nielen vidieť, počuť ale najmä 

presvedčiť sa o tom, že  všetky deti sú v tých najlepších rukách skúsených, zodpovedných, trpezlivých a láskavých 

pedagógov a čo je dôležité, cítia sa v škole dobre a sú šťastné.

História školy sa začala písať v roku 1836 a tým sa zapísala do dejín starostlivosti o sluchovo postihnuté deti 

ako najstaršia škola na Slovensku. Desiatky špeciálnych pedagógov, odborných zamestnancov  sa zaslúžilo o rozvoj 

výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých detí, pre ktorých sa práca stala ušľachtilým poslaním.

Tradícia humánneho poslania školy nás nielen zaväzuje, ale predovšetkým motivuje zhodnocovať potenciál špeciálnych 

pedagógov k originálnym, moderným ale najmä primeraným metódam a formám vyučovania a výchovy detí našej školy.

K významným osobnostiam patrí prvý riaditeľ školy Gejza Slaninka, ktorý sa zaslúžil o postavenie súčasnej 

budovy školy na Hrdličkovej ulici. V moderných priestoroch sa vyučovanie začalo v septembri v roku 1960. Takmer 40 

rokov sa v škole vzdelávali deti so sluchovým postihnutím od 3 do 16 rokov. V súčasnosti navštevujú školu nielen deti so 

sluchovým postihnutím ale  aj počujúce deti s narušenou komunikáciou a deti viacnásobným postihnutím. Dávame šancu 

mnohým deťom zažiť úspech, podporujeme rozvoj ich talentu a individuálnou prácou rozvíjame osobnosť dieťaťa v 

oblasti poznania, sociálneho a emocionálneho cítenia. Intenzívnou logopedickou starostlivosťou rozvíjame komunikačné 

schopnosti detí, využívaním informačno komunikačných technológií uľahčujeme deťom získavanie informácií a 

poznatkov. V materskej škole máme dve triedy zdravých počujúcich detí. Táto už 10 rokov úspešná integrácia počujúcich 

a zdravotne postihnutých detí nás teší a rodičia túto integráciu vítajú a podporujú. Deti sa touto integráciou učia 

akceptovať rôzne odlišnosti postihnutia a zároveň sa učia pomáhať svojim rovesníkom. U detí s postihnutím sa posilňuje 

sebavedomie a obavy z komplexov menejcennosti. 

Vzdelávať deti s rôznym postihnutím je náročné, vyžaduje si vysoko odbornú, systematickú prácu, individuálny 

a diferencovaný prístup, dobrú organizáciu. My na to máme všetky predpoklady.

Bratislava 13.mája 2011 

Mgr. Mária Benová

       riaditeľka školy

175 rokov organizovanej starostlivosti o sluchovo postihnutých si pripomíname práve v tomto roku. 

Želáme Vám príjemne strávené chvíle s deťmi a pedagógmi  školy.

Ďakujeme Vám za návštevu.

Celoškolská vedecká konferencia (II. ročník „Energia je dôležitá“)

Dňa 1.3.2011 sa konala žiacka vedecká konferencia, ktorú viedla pani 

učiteľka Verešová. Pani učiteľka aj s troma žiakmi vysvetľovali ostatným žiakom, 

aká je dôležitá energia pre našu Zem. Potom bola súťaž žiakov z toho, čo si 

zapamätali z výkladu. Po skončení súťaže pani učiteľka Verešová vyhodnotila ich 

vedomosti. Žiaci s lepšími výsledkami dostali vecné ceny. Dúfam, že takáto súťaž 

bude aj na budúce.

   Ivan Krajčík 

                                                                                                8.roč. ZŠ SP

Festival v záujmovej umeleckej činnosti v Bratislave

Naši žiaci úspešne reprezentovali na záujmovej činnosti, celá akcia 

prebiehala od 15.4 do 18.4.2011 v divadle Aréna Bratislava. Žiaci ukázali nielen 

pohybové zručnosti v divadle či tancoch, ale aj tvorivosť a kreativitu vo výtvarnej 

a fotografickej súťaži. Najväčší úspech  dosiahla Iveta Dobiášová - hlavnú cenu 

vo fotografickej súťaži, ktorá porazila aj starších rovesníkov zo strednej školy. 

Druháčka Kristína Gabrišová získala 3. miesto vo fotografickej a Amálka 

Lepotová obsadila 2. miesto vo výtvarnej súťaži. V ostatných disciplínach -

tancoch a divadle sme získali veľa umiestnení a čestných uznaní. Najlepším 

umeleckým výkonom v mladšej kategorií bolo vystúpenie našej raperky Laury 

Vassovej.  Najväčšiu radosť mali žiaci zo sledovania benefičného koncertu, kde 

vystupovali viacerí známi umelci - superstar Monika Bagárová, DUO OGOR, 

DAEMEN a ďalší. 

Zuzana Švantnerová

     vychovávateľka

Parlament

17.november je Medzinárodným dňom 

študentov, Dňom boja za slobodu a demokraciu 

a tentoraz bol i dňom otvorených dverí 

Slovenskej národnej rady. Túto možnosť sme 

využili a prezreli sme si priestory, v ktorých 

zasadá náš parlament. Videli sme množstvo 

menších a jednu veľkú sálu, kde sa stretávajú 

všetci poslanci. A viete, čo bol pre nás najväčší 

zážitok? Samotný vstup do parlamentu, kde 

sme museli všetci prejsť detektorom kovov a 

obsah našich batôžkov odhalil špeciálny skener.

Návšteva Dómu svätého Martina

V posledný septembrový týždeň 

sme aj my, žiaci druhej triedy, 

navštívili Katedrálu svätého Martina v 

Bratislave. Boli sme zvedaví na 

pozlátenú repliku uhorskej koruny, 

ktorá tu bola vystavená. Prezreli sme 

si klenotnicu i sakristiu. Videli sme 

krásne rúcha arcibiskupov, 

korunovačný kalich,  vzácny preklad 

biblie zo 17. storočia i 

Svätoštefanskú korunu uhorských 

kráľov. Pekný deň nám bude pripomínať 

spoločná fotka.



ZŠ a ŠZŠ

Pri vzdelávaní žiakov vychádzame z obsahu štátneho vzdelávacieho 

programu, ktorý premietame do jednotlivých osnov a plánov školského 

vzdelávacieho programu. Okrem klasických vyučovacích metód využívame pri 

vyučovaní aj metódy aktivizujúce žiakov, najmä metódy s využitím informačno – 

komunikačných technológií a nástrojov a projektové vyučovanie,...  

Pri rozvíjaní komunikačných, čitateľských a jazykových kompetencií 

žiakov využívame nielen školskú knižnicu, ale i počítačové učebné programy, 

ktoré vytvorili študenti informatiky FMFI UK v konzultácii s našimi pedagógmi. 

Takto vznikol aj výučbový program MARTINKO. Do tohto programu si môže vložiť 

pojmy resp. text každý učiteľ na základe potrieb každého jednotlivého žiaka.  

  Žiakov sa snažíme motivovať zapájaním sa do rôznych 

vedomostných, športových súťaží, výtvarných, kultúrnych, celoštátnych ale i 

medzinárodných súťaží,  na ktorých naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky a 

popredné umiestnenia. 

So žiakmi sa zapájame aj do rôznych zaujímavých projektov. Už po 

druhý krát sme sa s nimi zapojili do projektovej súťaže Ekofondu, teraz na tému 

„Energia u nás doma“, do projektovej súťaže Planéty vedomostí a cez OZ Svet 

ticha do projektu Kuchynka, v rámci ktorého žiaci vytvoria Kuchársku knihu.          

Žiakov sa snažíme nielen vzdelávať, ale aj všestranne rozvíjať a 

pripraviť ich do života. Chodíme s nimi na rôzne poznávacie exkurzie, výlety, 

alebo ozdravné pobyty. Koncom minulého školského roka sme boli so žiakmi na 

ozdravnom pobyte vo Francúzsku a v Chorvátsku. V tomto školskom roku sme sa 

rozhodli poznávať viac krásy Slovenska.

  O tom, že v kolektíve našich pedagógov sú výnimoční učitelia a 

vychovávatelia svedčí aj rad zaslúžene udelených ocenení a poďakovaní za ich 

kvalitnú prácu zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, z 

Krajského školského úradu, z Pedagogickej fakulty UK ...   

       RNDr. Oľga Minárová

            Zástupkyňa ZŠ

1. jarný festival handicapovaných umelcov SR.

Jarný festival sa konal dňa 28.3. 2011 v galérii Reflexy hotela Magnólia 

v Piešťanoch. Festival zahájil herec Janko Króner krátkym prejavom. Program 

odštartoval sprievod handicapovaných detí, umeleckých súborov a umelcov z 

celého Slovenska. Sprievod sa pomaly presúval do kultúrno- spoločenského 

centra Fontána. Na čele sprievodu sa na koni viezol Janko Króner. V centre 

Fontána sa festival naplno rozbehol. Aj deti so silným handicapom nám ukázali, 

že si vedia život príjemne spestriť a spríjemniť. Tohtoročný program sa niesol v 

znamení krásneho spevu, recitácie a tanca. 

 Viera Osuská

                                                                                                      učiteľka 

Dňa 28.marca 2011 sme boli v Piešťanoch. Do Piešťan sme cestovali autobusom. My- folklórny súbor Madovec a 

nepočujúci žiaci- diváci. So súborom Madovec sme vystupovali. Robili sme: metlový tanec, posunky k piesni Vráť mi tie hviezdy, 

Čo o mne vieš, hip-hop tanec, palicový tanec, hru Húsky. Pozreli sme si mesto. Piešťany sú pekné mesto. Domov, do školy sme sa 

vrátili až večer.

 Dóra Bajcsi

                                                                                                               7.roč. ZŠ SP

Ráno sme išli do Spoločenskej miestnosti a všetci 

sme si posadali. Prvá sa začala súťaž z matematiky. 

Matematika bola veľmi ľahká. Potom, po krátkej prestávke, 

začala súťaž zo slovenského jazyka. Slovenský jazyk bol 

trochu ťažký. Po skončení súťaže sme išli na obed. Potom 

sme išli do Primaciálneho paláca a do mesta. Keď sme sa 

vrátili do školy, išli sme všetci do Klubovne a tam ukončili 

súťaž vyhodnotením. Večer bola diskotéka v telocvični.

                                                                                                      

Ervín Puža             

                             7.roč. ZŠ SP

Z matematiky boli ľahké otázky a slovenský jazyk 

bol trošku ťažký, nepochopil som dobre otázky. Po ukončení 

súťaže sme išli na obed a potom do Primaciálneho paláca. 

Potom sme sa vrátili do školy a išli večerať. Po večeri bolo 

vyhodnotenie súťaže zo slovenského jazyka a matematiky. 

Vyhral som druhé miesto v medzinárodnej súťaži z 

jazykových zručností, prvé miesto v celoštátnej súťaži zo 

slovenského jazyka, prvé miesto v medzinárodnej súťaži z 

matematiky a prvé miesto v celoštátnej súťaži z matematiky. 

Po vyhodnotení sme mali diskotéku a potom okolo deviatej 

hodiny sme išli spať.                                                                             

Rasťo Fuzák                                                                             

7.roč. ZŠ SP

Zážitky žiakov:

13. ročník celoštátnej a 7. ročník medzinárodnej vedomostnej súťaže 

sluchovo postihnutých žiakov v jazykových zručnostiach a v 

matematike)

Súťaž organizovala naša škola v spolupráci s Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za podpory Medzinárodného 

vyšehradského fondu v dňoch 16., 17. a 18. marca 2011. Samotná súťaž sa 

konala 17. marca 2011 v spoločenskej miestnosti našej školy za účasti žiakov 

sluchovo postihnutých z miest: Bratislava, Kremnica, Levoča, Lučenec, Prešov, 

Valašské Meziříčí, Ostrava, Budapešť, Kapošvár, ...v dopoludňajších hodinách. 

Popoludní mali žiaci zaujímavý program: prijatie skupiny žiakov a 

pedagógov v Primaciálnom paláci, návšteva Bratislavského hradu, prehliadka 

mesta a večer diskotéka. Večer sa konalo tiež vyhodnotenie súťaže, kde naši 

žiaci získali pekné ocenenia. Súťažné testy a výsledky zo súťaže je možné vidieť 

na webovej stránke školy: www.zsihrdlickovaba.edu.sk.  

Ďakujeme našim žiakom za ich snahu a usilovnosť ako aj ich učiteľom.

Viera Osuská

                                                                                                      učiteľka 



Chémia, biológia. 

Zážitky žiakov:

Dňa 29.3.2011 sa uskutočnila súťaž z chémie a prírodopisu nepočujúcich 

žiakov v škole na Drotárskej ulici. Bola tam silná konkurencia. Musel som zabojovať, 

aby moja škola bola na mňa pyšná. Aj tak sa stalo, získal som výborné druhé miesto z 

prírodopisu. Z chémie som nebol na stupni víťazov. Nevadí, na budúci rok sa to možno 

podarí.    

Ivan Krajčík

                                                                                                               8.roč. ZŠ SP

Súťaž bola na škole Drotárska. Prišlo veľa detí z iných škôl. Otázky boli 

veľmi ťažké. Nedostal som žiadnu cenu. Nevadí, aspoň som si to vyskúšal. 

Dostal som pero a cukríky.

Róbert Knapp                                                                                                                    

 5.roč. ZŠ SP

Úlohy z chémie boli pre mňa ťažšie ako z prírodopisu.V chémii som 

musel použiť veľa vzorcov a nie všetky som si pamätal. Príklady boli tiež trošku 

ťažšie a nie všetky som vedel vypočítať. V prírodopise boli odpovede na výber: 

a), b), c) a keď som nevedel odpovedať, tak som si tipol.

                                                                                           

 Samo Kolembus

                                                                                                     9.roč. ZŠ SP

Štúrovček.

Dňa 30.3.2011 som sa zúčastnila súťaže v recitovaní básne. Súťaž sa volá 

„Štúrovček“ a konala sa v škole na Drotárskej ulici. Súťažilo veľa nepočujúcich žiakov 

z iných škôl. Ja som recitovala báseň „Pamodaj šťastia“. Trošku som mala trému, 

lebo tam bolo veľa ľudí. Nevyhrala som žiadnu cenu, ale nevadí. Stretla som tam 

kamarátku, porozprávali  sme sa a bolo nám dobre. 

 Ivetka Dobiašová

                                                                                                     9.roč. ZŠ SP

výsledky:

poézia: 1. miesto KristínaIvana Zetochová (Lučenec), 2. miesto Dominika Zbrehová (Hrdličkova), 3. 

miesto Vladimír Šefčík (Levoča)

próza: 1. miesto Daniela Ferovová (Hrdličkova), 2. miesto Nikola Křenková (Kremnica), 3. miesto 

Dora Bajczy (Hrdličkova)

Čo robíme po vyučovaní?

 

Výchova mimo vyučovania je často označovaná aj ako pedagogika voľného času. Pod pojmom voľný čas si každý 

určite predstaví niečo iné. Je to možnosť venovať sa činnostiam, ktoré nás zaujímajú, bavia a prinášajú nám uspokojenie a 

uvoľnenie. No voľný čas nie je iba časom zábavy.

Cieľom výchovy mimo vyučovania na našej škole, je vytvoriť deťom vhodné prostredie a podmienky pre ich 

výchovu a vzdelávanie. Poskytnúť im mnoho informácií, rozvíjať jazykové, rozumové a manuálne zručnosti. Naučiť ich 

vhodne a zmysluplne využívať voľný čas. Vytvoriť  im priestor a čas, na rozvíjanie individuálnych daností a pripraviť ich pre 

samostatný život.

S deťmi, rozdelenými do výchovných skupín , pracujú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia. Plán ich činnosti 

je rôznorodý, vychádza zo záujmov detí a zároveň napĺňa  výchovno –vzdelávací program. 

V školskom klube  zabezpečujeme  deťom  nenáročnú záujmovú činnosť podľa vopred vypracovaného 

výchovného programu. Našou snahou je uspokojiť a rozvíjať záujmy detí v spoločensko – kultúrnej,  športovej a  rekreačnej 

oblasti.

Deti sa podľa svojich schopností a záujmu môžu zapojiť do niekoľkých krúžkov,  kde pod vedením skúsených pedagógov 

rozvíjajú svoje danosti a zároveň sa nenásilnou a zábavnou formou pripravujú , častokrát, na svoje budúce povolanie.

Každé dieťa je prihlásené do jedného z krúžkov, či už je to dramatický , 

hudobno – tanečný , plavecký, futbalový, tanečný, krúžok varenia – pečenia, krúžok šikovných rúk či pohybových hier. 

O tom ,že sa im pri práci v jednotlivých krúžkoch darí ,svedčí aj množstvo dosiahnutých ocenení na niekoľkých 

súťažiach, ale hlavne spokojnosť a úsmev na tvárach našich detí.

Veď už Ján Amos Komenský v Informatoriu školy materskej napísal:

 

PaedDr.Božena Villinová

             Zástupkyňa VMV

“Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším Božím darom a klenotom, ktorý sa nedá s 

ničím porovnať.“

MŠ

Materská škola má štyri triedy, triedu sluchovo postihnutých - , triedu 

ktorú navštevujú deti s narušenou komunikáciou - ,  a dve triedy, kde prebieha 

experiment obrátenej integrácie, to znamená, že do materskej školy chodia aj deti 

zdravé. Sú to  a .

       V našej materskej škole sa venujeme edukačným aktivitám, krúžkovej činnosti ako 

je plavecký výcvik, divadelné aktivity- dramatoterapia, ktorá funguje vďaka projektom, 

jedna z úspešných divadelných aktivít bola Alica v krajine zázrakov, s ktorou sme 

vystúpili v divadle Aha. Venujeme sa tvorivým dielňam, výrobky, ktoré vyrábame, 

prezentujeme vo firmách, kde máme výstavky spojené s predajom. Jedna z výstav bola 

vo firme Dell. V materskej škole sa venujú šikovné pani učiteľky tanečnej rytmike, ktorú 

deti veľmi obľubujú, jednou z obľúbených je aj výučba anglického jazyka. Materská 

škola má zaujímavú spoluprácu s rôznymi inými inštitúciami, navštevujú nás z firmy 

Enviro, kde k nám chodia na návštevu ujovia s rôznymi druhmi zvieratiek, čaká nás 

spolupráca so Slovenským zväzom poľovníčok. Zapájame sa aj do projektov ako sú 

dni zdravej výživy, mliečne dni a iné. 

Materská škola sa venuje projektovej činnosti, vďaka projektom máme krásne 

zariadené triedy, počítačovú miestnosť, vybavenú modernými počítačmi, kde sa deti 

zdokonaľujú v informačno-komunikačných technológiách. Momentálne pracujeme na 

projekte „ Hovoriace ruky“. Je to slovník v podobe DVD, pre deti sluchovo postihnuté a 

deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Naša škôlka je naozaj veľmi pekná, 

preto neváhajte, dvere k nám sú dokorán otvorené.

                                                                             Michaela Janáková

                                                                                    zástupkyňa MŠ

Motýle

Žabky

Lienky Bublinky


