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Celoštátne športové hry 
v Prešove



GAUDIUM 3

BáseÀ

KtoÏe to, kto tam,
za mamou stojí?
To na‰a dcérka,
v‰etk˘ch sa bojí.

A veru nebojí, 
to iba zdá sa,

to ona vlastn˘m spôsobom
s mamiãkou hrá sa.

Oãkami pozerá
po celom svete,

Ïiaria jej radosÈou
ako ruÏe v kvete.

A keì jej v noci
sen prejde zrakom,
s bábikou v ruãiãke
lieta aÏ k vtákom.

Slnieãko na svitaní
cez okno hºadí
ako si mamiãka
dcérenku hladí.

M.Kapusta

(pri príleÏitosti sviatku DÀa matiek a Medzinárodného dÀa detí)

D c é r k eMilí priatelia,

Pohºad na iného ãloveka
nám veºa ukáÏe. Vidíme, ãi
je unaven˘, alebo má chuÈ
tvoriÈ, ãi je smutn˘ alebo
vesel˘, ãi pracuje alebo
oddychuje. Pred nami je ãas
dovoleniek, prázdnin. 

Máme moÏnosÈ pozeraÈ
sa na nové veci, ãi miesta,
ktoré sme doteraz nepoznali. JeÏi‰ na jednom mies-
te v evanjeliu vyz˘va ºudí, aby svojím Ïivotom pri-
ná‰ali evanjelium. Táto BoÏia láska v evanjeliu nás
podporuje v tom, aby sme boli schopní s ºuìmi
budovaÈ priateºstvo. V televízii bola informácia o
tom, ako niekoºkí mladí ºudia zavraÏdili misionárku
v juhoafrickom meste. Rodiãia preÏívali veºkú bole-
sÈ nad stratou svojej dcéry. Keì spoznali prostredie
v akom vyrastali vrahovia, zaãali hºadaÈ rie‰enie,
ako im pomôcÈ. Mladí vrahovia dostali ‰tyri roky
väzenia. Ale po krátkom ãase ich prepustili. Dokon-
ca rodiãia sa spriatelili s rodiãmi zavraÏden˘ch a
zaãali pracovaÈ na projekte, ako pomôcÈ t˘mto mla-
d˘m ºuìom zaradiÈ sa do normálneho spoloãen-
ského Ïivota. Prostredie, v ktorom Ïijeme nás veºmi
ovplyvÀuje. A preto ho na‰ím Ïivotom máme meniÈ
tak, aby v Àom kaÏd˘ mal svoje miesto. 

O Matke Tereze sa hovorí, Ïe keì ako mladá
rehoºná sestra cestovala do Indie, videla na Ïelez-
niãnej stanici chudobného ãloveka. Potreboval
pomoc. Ona mu v tej chvíli nevedela pomôcÈ. Vo
vlaku potom o tom rozm˘‰ºala. Chcela mu
pomôcÈ. Preto sa rozhodla ÏiÈ pre tak˘chto ºudí a
vybudovala veºa domov, kde sa ºudia starajú o
tak˘chto ºudí. Tieto domy sa naz˘vajú hospice. Aj
my si môÏeme v‰ímaÈ pomoc ºudí, s ktor˘mi Ïije-
me. V‰etk˘m vám do t˘chto dní prajem, aby na‰a
pozornosÈ na pomoc ºudí bola otvorená (= aby
sme si navzájom pomáhali). 

To vám praje 

Vá‰ Robert
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Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
júl, august 2005

BlíÏi sa ãas dovoleniek, oddychu, stretnutia s blízkymi. Prajeme Vám, aby
ste naãerpali cez prádzniny novú silu. Sväté om‰e v Trenãíne, Kremnici,
Luãenci, Banskej Bystrici nebudú. 

V Nitre bude 13. augusta púÈ Matky BoÏej na Kalvárii, stretneme sa
na sv. om‰i o 19.00 hod. na tradiãnom mieste.

BliÏ‰ie informácie o svät˘ch om‰iach budú uverejnené v ãasopise Gau-
dium 4/2005.
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ZáÏitkyAktuálne

Na‰a ‰kola (SOUI pre sluchovo postihnutú
mládeÏ v Kremnici) sa zapojila do jazykového
projektu, ktor˘ je realizovan˘ s podporou Európ-
skeho spoloãenstva v rámci programu SOKRA-
TES. Do tohto projektu som sa zapojila i ja. Naj-
skôr sme individuálne vypracovali prácu o Dán-
sku a v novembri sme sa uÏ pripravovali na prí-
chod dánskych ‰tudentov a ich uãiteºov. 

Náv‰teva z Dánska sa na Slovensku konala v
dÀoch 21.11. - 4.12.2004. Poãas tejto náv‰tevy
som sa zoznamovala s na‰imi hosÈami a navzá-
jom sme sa bliÏ‰ie spoznávali. Chodili sme s nimi

na v˘lety. Ukázali sme im krásy ná‰ho Slovenska. Zoznámili sme ich aj s na‰ou ‰kolou, kde pre-
biehali matematické súÈaÏe na‰ich ‰tudentov proti dánskym. Bola som hrdá, keì sme zvíÈazili
nad Dánmi v matematickej súÈaÏi. Boli sme odmenení diplomami a hlavolamami. E‰te lep‰ia
bola diskotéka, na ktorej boli tieÏ súÈaÏe. Na nej sa prejavila ‰ikovnosÈ Dánov. Na‰im hosÈom
sa na Slovensku veºmi páãilo.

Neskôr som aj ja nav‰tívila Dánsko spolu s na‰imi ‰tudentmi v dÀoch 30.3-13.4. 2005. Ces-
tovali sme lietadlom. Ja som lietadlom cestovala prv˘krát. Bolo to pre mÀa vzru‰ujúce a zaujíma-
vé pozorovaÈ z lietadla krajinu, ktorá sa rozprestierala pod nami. V‰etko bolo také maliãké. Prile-
teli sme do Kodane, kde nás ãakali dánski uãitelia. Z Kodane nás odviezli do Nyborgu. V Nybor-
gu v internáte sme sa stretli s dánskymi ‰tudentmi. Mali pekn˘ internát, ktor˘ bol väã‰í ako ná‰. 

V Dánsku tieÏ prebiehali matematické súÈaÏe. SúÈaÏili sme v zmie‰an˘ch druÏstvách, ná‰ tím
sa volal SLODAN. Veºa sme spolu komunikovali, spolupracovali a te‰ili sa, Ïe môÏeme byÈ spolu. 

Absolvovali sme mnoho v˘letov. V‰ímala som si rozdiely medzi Dánskom a Slovenskom.
Dánsko je prekrásna, zaujímavá krajina. Nav‰tívili sme mesto Odense, kde sa konala oslava
200 rokov narodenia H. Ch. Andersena. Je to veºmi pekné mesto. Ale mÀa zaujal hlavne Ïivot
H. Ch. Andersena a jeho dom, kde b˘val. Absolvovali sme aj exkurziu ,,Hlava Fyn“, pre-
chádzku s v˘hºadom z vrchu veÏe na Munkebov kopec - dva fjordy (= ãlenité v˘beÏky do mora)
a lodenice. Nav‰tívili sme Fjordy a Miestne centrum v Kerteminde. Prv˘krát som uvidela more.
Páãil sa mi aj celodenn˘ v˘let na mal˘ ostrov AeRO. Na tomto ostrove je jedna z najväã‰ích
solárnych energetick˘ch staníc vo svete.

Nesmierne som sa te‰ila na v˘let do Copenhagenu (hlavného mesta), kde sme nav‰tívili
zábavn˘ park BAKKEN. ëalej to bola náv‰teva Planetária, Amalienborg – rezidencia kráºovnej.
Najväã‰í záÏitok som mala z LEGOLANDU. Upútali ma tam domy, vlaky, Socha slobody, Biely
dom postaven˘ z lega. Nav‰tívili sme aj ‰kolu pre sluchovo postihnuté deti. Z t˘chto v˘letov som
si odniesla naozaj pekné spomienky a záÏitky, ktoré mi budú pripomínaÈ i fotografie.

Dáni boli priateºskí a veselí. V‰imla som si, Ïe v Dánsku ‰tudujú ‰tudenti z rôznych kútov
sveta, rôznej rasovej príslu‰nosti. Niekedy bolo trochu ÈaÏké s nimi komunikovaÈ, ale vÏdy sme
sa nejako dorozumeli. Väã‰inu ãasu sme boli spolu s dánskymi ‰tudentami. Na‰la som si tam
veºa kamarátov. ËaÏké bolo sa s nimi rozlúãiÈ. Budem na nich e‰te dlho spomínaÈ. Pobyt v Dán-
sku bol naozaj fantastick˘.

Na záver chcem poìakovaÈ p. Pap‰ovej, p. Borgulovej, p. Kyseºovej a v‰etk˘m, ktorí nám
umoÏnili cestovaÈ do tejto nádhernej krajiny.

Katarína ëuricová, ‰tudentka SP·O Kremnica

Projekt „Matematika ako spoločný jazyk“
Poãas tretej nedele bola sviatosÈ birmovania

v Kremnici, ktorá sa uskutoãnila v dÀa 22. mája
2005 v kostole sv. Franti‰ka Asisského. Od
banskobystrického pomocného biskupa Mons.
Tomá‰a Galisa prijalo 12 nepoãujúcich sviatosÈ
birmovania. S biskupom spolu celebroval svätú
om‰u kÀaz pre nepoãujúcich R. Colotka. SviatosÈ
birmovania prijali: M. Kakarová, A. âervená-
ková, M. Gonda, J. Pristaã, M. Kuljovsk˘, P.
MozdeÀ, J. Pediaãová, S. Grdiniãová, 
D. S⁄níková, J. HenÏelová, M. Rej-
dugová, M. Grujoskiová. 

K sviatosti birmovania v‰etk˘m zo srdca blahoÏeláme!

Môj prvý zážitok z birmovky.
S manÏelkou sme spolu ãítali ãasopis Gaudium, v ktorom bola ponuka prihlásiÈ sa na bir-

movku. Uvedomil som si, Ïe nemám birmovku. Akoby ma môj sen prinútil, aby som sa prihlásil
na birmovku prostredníctvom Farského úradu a p. kÀazovi R. Colotkovi. Po vyplnení prihlá‰ky
som sa zúãastnil na slávnostnej svätej om‰i – Najsvätej‰ej Trojice pre nepoãujúcich birmovancov. 

Bola to nedeºa 22.5.2005 o 11.00 hod. v Kremnici. Stretol som sa v kostole sv. Franti‰ka
Asisského s nepoãujúcimi, ktorí tieÏ boli prihlásení na sviatosÈ birmovania. Mali ãisté srdce.

Zaãala sa svätá om‰a. Celebroval (= slúÏil) ju banskobystrick˘ pomocn˘ biskup Mons. 
T. Galis. Boli tam aj ostatní kapláni, kÀazi, diakony (= budúci kÀaz). Samozrejme bol na bir-
movke aj ná‰ kÀaz pre nepoãujúcich R. Colotka, ktor˘ posunkoval celú svätú om‰u. Pridala sa
aj tlmoãnícka B. Chrenová, ktorá tieÏ organizovala a pomáhala nepoãujúcim. Bol to krásny
program. Na svätej om‰i na úvode posunkoval pomocn˘ biskup T. Galis. Bol som prekvapen˘.
Aj birmovní rodiãia takisto posunkovali. Bol by som rád, keby vedeli posunkovaÈ aj ostatní kÀazi.
Modlíme sa za nich (kÀazov aj budúcich kÀazov), aby sa nebáli posunkovaÈ. Nech im ná‰ Pán
Boh dá odvahu a chuÈ. Aby mohli tieÏ spolupracovaÈ s nepoãujúcimi kresÈanmi. Veì jeden
nestaãí. U nás na celom Slovensku je veºa nepoãujúcich, ktorí by tieÏ chceli rozumieÈ a rásÈ vo
viere k Pánu Bohu. Nestaãí nám, Ïe máme papier, Ïe sme splnili v‰etky sviatosti. Napríklad
máme 7 sviatostí. V tom sú - krst, prvé sv. prijímanie, birmovka, sviatosÈ oltárna, sviatosÈ poma-
zanie, kÀaÏstvo, manÏelstvo. KaÏd˘ kresÈan by mal toto vedieÈ. Preto som chcel sviatosÈ birmo-
vania doplniÈ ako silu svojej viery. Budem sa snaÏiÈ, aby som neupadol a nestatil vieru.

Na záver by som chcel poìakovaÈ pomocnému
biskupovi, ostatn˘m kÀazom, ná‰mu kÀazovi R.
Colotkovi, B. ChreÀovej, spevokolu, ktor˘ nám krás-
ne zaspievali a ostatn˘m dobrovoºníkom, nepoãujú-
cim z celého Slovenska, ktorí nás povzbudili. Samo-
zrejme za perfektnú hostinu, ktorú nám pripravili
kuchárky v ‰kole na SP·O v Kremnici a ostatn˘m
rodiãom. Chcem poìakovaÈ aj za divadelné vystúpe-
nie „Rozprávka o kamenárovi“ pod vedením nepo-
ãujúcej reÏisérky D. âingérovej z KCNS.

E‰te raz Pán Boh zaplaÈ! 

J. Pristaã

Zážitky z birmovky



6 GAUDIUM GAUDIUM 7

PríbehZaujímavosÈ

Stáva sa, Ïe ºudia s postihnutím sú odsúvaní,
odmietaní... Ale obãas sa stáva, Ïe ºudia s
postihnutím dokáÏu premeniÈ svoje zne-
v˘hodnenie na silu a vedia plnohodnotne ÏiÈ.
A dokáÏu to aj ostatn˘m ºuìom. A o tomto
poznaní je aj rozprávka o Zlatej Húsenici. 

O tom ako táto rozprávka vznikla, kto ju hrá a
pre koho, sme sa op˘tali vedúcej súboru, pani
Zuzany V. Oãená‰ovej.

Ako sa volá vá‰ súbor?
Divadlo U Zlatej Húsenici. 
Kedy vznikol?
My‰lienka zaãala vznikaÈ v januári 2004 poãas workshopu (= tvorivé pracovné stretnutie) o

tanci a znakovej reãi v A4-Nult˘ priestor v Bratislave. V nasledujúcih mesiacoch sa sformovala
skupina a zaãali sme ‰tudovaÈ text, posunkovaÈ ho a pracovaÈ na pohybovo-taneãn˘ch ãastiach. 

Koºko máte v súbore ãlenov?
Na javisku sa objavuje ‰esÈ ºudí: dve hereãky (Zuzana Lobbová, Karin

Freundeschusová), dve taneãnice ( Markéta Vacková, Zuzana V. Oãená‰ová),
‰tudentka a hereãka (Petra Bachratá - o chvíºu ukonãí ‰peciálnu pedagogiku
pre nepoãujúcich) a bubeníãka (Nadine Lenz). Sme zmie‰aná skupina poãu-
júcich a nepoãujúcich posunkujúcich ºudí. 

Preão vnikol vá‰ súbor?
Na zaãiatku sme mali siln˘ pocit krásy posunkového jazyka. Boli sme

ohúrení (= prekvapení) z jeho taneãn˘ch pohybov˘ch moÏností. Myslím, Ïe
sme túÏili nieão zaÏiÈ.

Aké predstavenie ste nacviãili?
Rozprávku “O Zlatej Húsenici” pre nepoãujúce a poãujúce deti a ich

rodiãov. Je to pohybovo-posunkovo-bubnovaná-tancovaná-hovorená roz-
právka o ceste tam a zase domov. Je to príbeh o húsenici, od ktorej sa v‰etci
odÈahujú. Ale húsenica sa pri svojej snahe premení na mot˘ºa. Rozprávka O

Zlatej Húsenici mala premiéru 25. 9. 2004. 
Kde ste boli vystupovaÈ?
Boli sme v Bratislave, Kremnici, Banskej Bystrici.

Vystupovali sme v divadlách, detsk˘ch domovoch, ‰kôl-
kach, KresÈanskom centre nepoãujúcich na Slovensku...

Aké ste mali pocity v jednotliv˘ch mestách?
V kaÏdom iné. Väã‰inou sme mali láskavé publi-

kum (= divákov). Deti sú vtipné. A jedenkrát sa dospe-
lí hrali, Ïe sú deti.

âo plánujete do budúcnosti?
V novembri sa plánujeme zúãastniÈ prirpavovaného festivalu men‰ín v Banskej Bystrici. A

neskôr uvidíme, ão nám Ïivot prinesie. 

Divadlu U Zlatej Húsenici prajeme veºa príjemn˘ch predstavení a láskav˘ch divákov.

redakcia

Rozprávka „O Zlatej Húsenici“
Boh cez JeÏi‰a Krista mi veºmi pomáhal. Cez strednú cestu mi

v‰etko dávala lásku, pouãenie, skú‰ky zo Ïivota, neãakanú
pomoc... âítala som Bibliu, v‰etko mi pomáha ich Ïivot (napr.
dobré skutky,...) a nauãila som nové slová, rozumela som im
obsah v biblii. (Biblia pre najmen‰ích). Ja by som rada doporuãi-
la, aby nepoãujúce deti na kaÏd˘ deÀ ãítali jeden príbeh v Biblii.
Keì som bola malá, v‰etko som nechápala. Nevedela som, ão je
to modlitba, kostol, Boh,... Mama mi to vysvetºovala bez posun-
kov a tro‰ku som pochopila. Bola som moÏno aj zlá aj Ïivá. Keì
som si ºahla pred spaním do postele, uvaÏovala som. Rozprávala
som sa s Pánom Bohom. Povedala som mu: „Preão ma nemajú
radi?“. Boh mi povedal, Ïe by som sa musela snaÏiÈ, aby som
bola dobrá. Mala by som urobiÈ milosrdenstvo (= zºutovanie,

zmilovanie), dávaÈ lásku ako brat a sestra. Vtedy som pochopila. Pána Boha som nevidela, ale
cítila som sa lep‰ie a naozaj mi pomáhal. Ale modlitbu som sa e‰te nemodlila. Nerozumela som
jej. Neskôr ma ºudia zaãali maÈ radi. Boli prekvapení, Ïe ako som sa zmenila na dobro (napr.
pomáhala som deÈom...) Ale teraz som star‰ia, mám inú povahu. Musím stále sa modlím, aby
ma Boh udrÏal pri viere. Keì som urobila chyby, hneì som ich oºutovala...

Keì som chodila do prvého roãníka Strednej priemyselnej ‰kole odevnej v Kremnici. E‰te
neboli kÀazi pre nepoãujúcich. Bola som smutná, lebo som chcela s niek˘m organizovaÈ kre-
sÈanskú akciu pre nepoãujúcich. Veºmi som túÏila, aby sa kÀazi a katechéti nauãili posunkovú
reã. Neskôr ma volali nepoãujúci, aby sme i‰li spolu do kostola a vraveli mi, Ïe kÀaz vedel
posunkovaÈ. Nevedela som, akú mal predstavu. Myslela som, Ïe kÀazi pracujú v kostole ako
poãujúci. Potom sme i‰li do kostola, bola tam pani katechétka B. Chrenová. Chcela pomôcÈ
nepoãujúcim ºudom ku ceste, aby boli dobrí.

Jedného dÀa som uvaÏovala, ãomu mám daÈ (= prednosÈ) v prvé miesto: uãenie a robenie
úloh alebo chodenie na om‰u. Tak som si vybrala chodenie na om‰u a verila som, Ïe Pán Boh
mi pomôÏe.

Zaãala som chodievaÈ na om‰u v posunkovej reãi, ktorú slúÏil ná‰ duchovn˘ kÀaz pre
nepoãujúcich F. Barto‰. Zrazu som zostala úplne prekvapená. Vo vnútri du‰e som sa rozpla-
kala. Od radosti som mala slzy v oãiach. AÏ doteraz som chápala náboÏenské pojmy napr.
Otãe ná‰, ãítanky z in˘ch príbehov,....aj iné modlitby.

Predt˘m som sa modlila ako „fixovanie do pamäti“. Ale tom som nepochopila. Odvtedy
som rada chodila na svätú om‰u raz za 1 t˘ÏdeÀ. Nemyslela som na veºa uãenia. Keì bolo
blízko pred maturitnou skú‰kou, nebála som sa. 

Veºmi som rada chodila na rôzne akcie, ktorí organizovala organizácia KresÈanské cen-
trum nepoãujúcich na Slovensku. VáÏim si dvoch kÀazov pre nepoãujúcich F.Barto‰a aj R.Colo-
tku. Boli takí trpezliví. Venovali a venujú sa nepoãujúcim na celom Slovensku. Stretávame sa s
nepoãujúcimi ako dobrá slu‰ná patria ako - „RODINA“. 

Dana Laffersová

Postreh ku ãlánku „Boh nám pomohol ...“
Milá redakcia, rada by som poìakovala autorovi ãlánku Boh nám pomohol ·. Majerãáko-

vi za jeho svedectvo ako Boh zmenil, zasiahol do jeho Ïivota. Niekedy sa nám môÏe zdaÈ, Ïe
svedectvá o vzÈahu s Bohom nie sú aÏ také neobyãajné. Ale to je naozaj len zdanie. V skuto-
ãnosti si myslím, Ïe je veºmi dôleÏité povedaÈ aj in˘m ºudom, ak˘ je Boh v na‰ich Ïivotoch
dôleÏit˘. Aj mal˘m svedectvom môÏme v in˘ch ºuìoch zasiaÈ do srdca iskrickú túÏby hºadaÈ a
nájsÈ Boha. A nie je niã kraj‰ie, ako vidieÈ radosÈ v oãiach ºudí, ktorí na‰li v Bohu svojho milu-
júceho otca a priateºa. 

E‰te raz ìakujem za povzbudzujúci ãlánok a te‰ím sa na ìal‰ie svedectvá nepoãujúcich.
Ing. Anastázia âápová

Moja cesta k Bohu....
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AktuálneZáÏitky

Základná organizácia nepoãujúcich v Pre‰ove organizovala turistickú akciu
– cesta na Minãol - najvy‰‰í vrchol pohoria âergov. Uskutoãnilo sa v sobotu
dÀa 14.5.2005. 

Ráno sme sa stretli o ôsmej hodine krásneho rána na autobusovej stanici v Pre‰ove. Pri‰lo 10
osôb nielen z tohto mesta, ale aj z jeho okolia. Vyrazili sme normálnym autobusom na Kamenicu.
Cesta trvala skoro hodinu. Pri‰li sme tam o 9.30hod. Potom sme ‰li pe‰o aÏ na Kamenick˘ hrad,
zrúcanina. Bol to ostr˘ kopec. Tam sme si chvíºu odd˘chli a pokochali (= pote‰ili) sme sa úÏasn˘m
pohºadom na rôzne obce a hory. Slnko nás nádherne hrialo. Jeden z nás nevládal. PoÏiadal, aby
i‰iel domov. Pustili sme ho. ·koda, Ïe s nami nebol aÏ do konca. Nevadí, aspoÀ bol chvíºu s nami.
ëalej sme ‰li strmo (= kolmo) Ïltou turistickou znaãkou aÏ na Sedlo Îdiaru (975 m.n.m). Keì sme
boli blízko, vyboãili sme doºava, a za polhodinku sme zablúdili (= stratili sa). 

Skúsili sme ísÈ stále hore na kopec. Vedeli sme, Ïe tam narazíme (= napojíme sa) na modrú trasu.
Stalo sa to. Potom po nej sme pre‰li ku veºkému drevenému kríÏu, ktor˘ je vysok˘ asi 5 metrov. Tam
sme sa fotili. E‰te kúsok ìalej 15 minút pe‰o sme koneãne dorazili na Minãol (1157m.n.m.) o
14.30hod. Stade sme videli krásne Vysoké Tatry, Branisko, Slanské vrchy, Levoãské vrchy,... za jas-
ného poãasia. Pri kamennom ‰tvorcovom stæpe, kde sú oznaãené slovenské mestá na rôzne strany,
sme sa zastavili. Najedli sme sa, poklabosili (= rozprávali) sme hodinku. Pokraãovali sme modrou
znaãkou na Pusté Pole. V polovici cesty sme opäÈ zablúdili vìaka roztrojenej ceste. Bolo to zle
oznaãené, zastarané. Treba to obnoviÈ. Vybrali sme si tretiu cestu doprava. Stade viedla poºná cesta
kríÏom - kráÏom. Boli sme trochu nervózni, lebo sme mali málo ãasu. Rozhodli sme sa, Ïe pôjdeme
rovno dolu kopcom. Opatrne sme pre‰li aÏ na ìal‰iu poºnú cestu. Tá nás viedla do obce Kyjova.
Nakoniec sme odtiaº kráãali polhodinu pe‰o na Pusté Pole. Pri‰li sme tam o 18hod. veãer. Ch˘bali
nám e‰te dvaja ºudia. Nervózne sme na nich ãakali, lebo o chvíºu mal prísÈ vlak do Pre‰ova o 18.
28h. Na‰Èastie na poslednú chvíºu pri‰li. Pri‰li sme domov v poriadku, zdraví a spokojní.

Ondrej Feã

Celoštátne športové hry v Prešove
Metropola (= stredisko) ·ari‰a bola poãas minu-

lého t˘ÏdÀa dejiskom 41. roãníka celo‰tátnych ‰porto-
v˘ch hier sluchovo postihnut˘ch Ïiakov v dÀoch 1. - 6.
júna 2005 v Pre‰ove. V atletike, basketbale dievãat a
futbale chlapcov na nej súÈaÏilo 120 deti zo 6-tich ‰kôl
pre sluchovo postihnutú mládeÏ. Usporadujúca
Základná ‰kola pre sluchovo postihnut˘ch v Pre‰ove
nakoniec obsadila v celkovom hodnotení koneãnú
druhú prieãku, keì jej Ïiaci vyhrali basketbalov˘ turnaj
a vo futbale a atletike skonãili zhodne (= rovnako) na
treÈom mieste. VíÈazom sa stala Z· pre sluchovo postih-
nut˘ch z Drotárskej ulice v Bratislave, ktorá pri rovna-
kom poãte bodov s domácimi Ïiakmi dominovala 

(= zvíÈazila) zásluhou o bod vy‰‰ieho zisku z atletick˘ch súÈaÏí.
Koneãné v˘sledky:
celkovo: 1. Bratislava, Drotárska 13 bodov, 2. Pre‰ov 13 bodov, 3. Luãenec 9 bodov, 4. Bratislava
Hrdliãkova 9 bodov, 5. Levoãa 7 bodov, 6. Kremnica 6 bodov
atletika: 1. Luãenec, 2. BA – Drotárska, 3. Pre‰ov
futbal: 1. Levoãa, 2. BA – Drotárska, 3. Pre‰ov
basketbal: 1. Pre‰ov, 2. BA – Hrdliãkova, 3. BA – Drotárska

Martin HumeÀansk˘
Z·I pre SP Pre‰ov

Túra na Minčol Návraty
V dÀoch 6. – 8. mája 2005 ·peciálno-pedagogická poradÀa a pedagógovia zo Z·I
pre sluchovo postihnut˘ch Viliama GaÀu v Kremnici pripravili sociálno-rehabilitaã-
n˘ pobyt pre rodiãov a deti.

Tento krát sme pripravili bohat˘ program ‰pe-
ciálne pre sluchovo postihnut˘ch rodiãov a ich deti
v pred‰kolskom veku. Pre mnoh˘ch zo súãasn˘ch
rodiãov to bol zároveÀ návrat do mesta, kde strávili
detstvo a ‰tudentské roky. Návrat do ‰koly, kde sa
nauãili vyslovovaÈ prvé slová a písaÈ prvé písmenká.

Rodiãia absolvovali odborné predná‰ky psycho-
logiãky ‰koly ako i predná‰ky zamerané na potreby
individuálnej logopedickej starostlivosti o sluchovo
postihnuté deti. Zaujali ich ukáÏky vyuãovania v M·

a v prípravnom roãníku. Získali informácie o najnov‰ích ponukách kompenzaãn˘ch pomôcok,
nové poznatky a vedomosti o modern˘ch prístupoch vo v˘chove a vzdelávaní detí (najmä v pre-
d‰kolskej v˘chove). âlenovia dramatického krúÏku sa pochválili svojím umením. Zdravotná sestra
predviedla (= ukázala) v praktickej ukáÏke relaxaãno–rehabilitaãné cviãenia zamerané najmä na
správne drÏanie tela, koordináciu pohybov.

Pre deti bol pripraven˘ program v materskej ‰kole, kde sa zoznamovali s nov˘m prostre-
dím. HosÈom ná‰ho stretnutia bol i Mgr. R. Colotka, zástupca KresÈanského centra nepoãujú-
cich na Slovensku, s ktor˘m máme veºmi dobrú spoluprácu. Jeho vstup bol pre v‰etk˘ch prí-
tomn˘ch veºmi príjemn˘ a obohacujúci o nové informácie. Rodiãia si so záujmom vypoãuli
príhovor o bohat˘ch aktivitách, ktoré im a ich deÈom KresÈanské centrum ponúka. Mgr. R.
Colotka vyuÏil príleÏitosÈ a poblahoÏelal prítomn˘m mamiãkám ku DÀu matiek.

Veºké prekvapenie pre v‰etk˘ch bolo, keì sme sa po úspe‰nom podujatí lúãili. Malí poten-
ciálni (= pripravujúci sa) Ïiaãikovia vyronili (= vyplakali) i pár slziãiek. Veºmi ÈaÏko odchádzali
z priestorov, ktoré ob˘vali poãas troch dní. 

Cieº bol splnen˘, rodiãia boli veºmi spokojní, deti usmiate a v‰etk˘ch organizátorov hrial
(= mali) príjemn˘ pocit z dobre vykonanej práce. 

Mgr. Jana Jáno‰ková
riaditeºka ‰kôl pre SP Viliama GaÀu v Kremnici

Seminár v Effete
V EFFETE – stredisku sv. Franti‰ka Saleského v Nitre sa konal v dÀoch 22.-24. apríla
2005 Medzinárodn˘ seminár rozvoja sociálnych zruãností sluchovo postihnutej
inteligencie na Slovensku „UVEDOMME SI SAMI SEBA“.

Vìaka aktívnej spolupráci organizácií Effatha (Holandsko) a Effeta (Slovensko) prostred-
níctvom zahraniãnej v˘meny prebehla v˘mena skúseností. Sluchovo postihnutí získali informá-
cie v oblasti komunikácie, vyjednávania s politikmi, projektovania, identity a kultúry sluchovo
postihnut˘ch. Cieºom tohto podujatia bolo posilnenie spolupráce medzi dvoma organizácia-
mi, rozvoj sociálnej komunikácie a odovzdávanie si skúseností medzi sluchovo postihnut˘mi
navzájom. Tohto seminára sa zúãastnilo 15 holandsk˘ch a 21 slovensk˘ch úãastníkov.

Bol zameran˘ aj na zvládnutie prípravy a rozbehnutia projektu po v‰etk˘ch jeho strán-
kach. Projekt chystá zorganizovanie sprievodného podujatia pri IV. Medzinárodnom festivale
kultúry nepoãujúcich sv. Franti‰ka Saleského v Nitre. Stretnú sa na Àom sluchovo postihnutí so
zástupcami najsilnej‰ích politick˘ch strán na Slovensku so zámerom (= cieºom) prediskutovaÈ
najpálãivej‰ie (= najãastej‰ie) problémy, s ktor˘mi sa nepoãujúci na Slovensku stretávajú.

BcA. V.Hromádková 
Effety – stredisko sv.F.Saleského
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Príbeh Príbeh

âo je pre Vás dôleÏit˘m cieºom vo va‰ej organizácii EFFETA?
Aby nepoãujúci na‰li organizáciu, v ktorej sa im budeme snaÏiÈ pomôcÈ. Hlavn˘m posla-

ním organizácie je vytváraÈ most integrácie sluchovo postihnutej a intaktnej populácie, zvy‰o-
vaÈ úroveÀ osobnostného v˘voja sluchovo postihnut˘ch detí a mládeÏe a podporovaÈ rozvoj
duchovn˘ch a kultúrnych hodnôt a tradícií sluchovo postihnut˘ch ºudí v na‰ej spoloãnosti.
Cieºom Effety je rozvíjaÈ organizáciu, ktorá v plnej miere poskytne sluÏby obãanom so slucho-
v˘m postihnutím, aby sa mohli rozvíjaÈ ako plnohodnotné osobnosti bez komunikaãnej bariéry
a tak pomôcÈ k integrácii do intaktnej (zdravej) spoloãnosti v praktickom ale aj duchovnom roz-
mere. 

Aké aktivity plánujete v budúcnosti v organizácii EFFETA?
Máme veºa aktivít a stále pribúdajú nové. No teraz by som chcela upozorniÈ na jednu

z nich a to na pripravovanú „Diskusiu s politikmi“, ktorá sa uskutoãní na Medzinárodnom
festivale kultúry nepoãujúcich sv. Franti‰ka Saleského v Nitre v januári 2006, kde uÏ teraz
s p o l u p r a c u j e m e
s obãianskym zdruÏe-
ním SNEPEDA na prí-
prave sluchovo postih-
nutej inteligencie na
túto politickú debatu.
Preão hovorím práve
o tom? Lebo si myslím,
Ïe sluchovo postihnutí
ºudia sa majú sami
zapojiÈ do rie‰enia svo-
jej problematiky. Chce-
me, aby sami hovorili
o problémoch s politik-
mi. Pripravujeme ich na
túto diskusiu. Je to po
prv˘krát v histórii Slo-
venska, kedy sluchovo postihnutí sa sami postavia ako nazvali tému diskusie „V tvárou
v tvár“ verejnosti a budú hovoriÈ sami za seba. Verím, Ïe sa nám to podarí a tak na‰tar-
tujeme nové dejiny nepoãujúcich, ktorí uÏ nebudú iba tí, ktorí mlãia, ale tí, ktorí hovoria.

Dozvedeli sme sa, Ïe ste zaloÏili Detské integraãné centrum v EFFETE.
Kedy ste ho zaloÏili a preão?

Áno. Súkromné detské integraãné centrum bolo zaradené do siete ‰kolsk˘ch zariadení
v septembri 2004. Dôvodom bolo, aby sme zachovali celistvosÈ a súdrÏnosÈ rodiny, aby sme
vytvorili podmienky pre rodinn˘ Ïivot tam, kde sú sluchovo postihnuté deti. Deti s t˘mto prob-
lémom nemusia cestovaÈ do ìalek˘ch miest, do ‰peciálnych ‰kôl a b˘vaÈ na internátoch. Chce-
li sme, aby sa udrÏali a upevnili vzÈahy v rodine a skvalitnilo sa vzdelávanie u detí v integro-
van˘ch podmienkach.

redakcia

Effeta – Stredisko sv. F. Saleského

Organizácia: EFFETA – stredisko sv. Franti‰ka Saleského

Adresa: Samova 4, 949 01 Nitra

Prezident Effety: Anna ·mehilová

Pani ·mehilová, prezradíte nám prosím,
kedy vznikla EFFETA?

Organizácia vznikla v roku 2001 schválením sta-
nov MV SR. Je v˘sledkom mojej práce so sluchovo
postihnut˘mi ºuìmi, s ktor˘mi Ïijem, ktor˘ch poznám
a ktor˘m rozumiem. Jej vzniku predchádzal prirodze-
n˘ v˘voj, ktor˘ ma viedol aÏ k jej zaloÏeniu. V zaãiat-
ku to bola túÏba pomôcÈ nepoãujúcim.

Preão ste chceli zaloÏiÈ organizáciu
EFFETA?

Effeta je Ïiv˘m vyjadrením moje viery v JeÏi‰a.
Cítila som BoÏie povolanie k sluÏbe nepoãujúcim, tak
som zaãala uvaÏovaÈ, ako svoju vieru zaãaÈ ÏiÈ
v beÏnom Ïivote. JeÏi‰ ma uãí vidieÈ biedu a trápenie
in˘ch ºudí, ktorí Ïijú okolo nás. Viera nie je rozpráv-
ka, ale je to kaÏdodenn˘ Ïivot a tak som chcela uká-
zaÈ nepoãujúcim lásku Pána JeÏi‰a cez konkrétnu
pomoc. To bol dôvod zaloÏenia organizácie, cez

ktorú prichádzame k nepoãujúcim a snaÏíme sa im v Effete pomáhaÈ. 

Koºko pracovníkov pracuje v EFFETE? 
Effeta v súãasnosti zamestnáva 13 pracovníkov na pracovnú zmluvu (z toho je 6 nepoãu-

júcich), 11 pracovníkov na dohodu a ìal‰ích 10. nám pomáhajú ako dobrovoºníci (medzi nimi
sú 5. nepoãujúci). 

Myslite, Ïe nepoãujúci potrebujú vieru v duchovnom Ïivote? A preão?
Myslím si, Ïe áno. V prvom rade si musíme uvedomiÈ, Ïe viera je dar. To sa nedá kúpiÈ a ani

povedaÈ: „Ja chcem vieru“. O tento dar najprv musíme v‰etci prosiÈ Pána JeÏi‰a. âlovek je byto-
sÈ, ktorej Boh daroval telo a du‰u. ªudia, ktorí sa nestarajú o svoju du‰u, Ïijú tak, ako keby im stále
nieão ch˘balo. Du‰a hºadá Boha a ºudia, ktorí nechcú Boha prijaÈ sa cítia vo vnútri akoby sami,
opustení. Viera dáva ãloveku vnútorn˘ pokoj, radosÈ, nádej a lásku. Ja sama som preÏila Ïivot bez
Boha – Pána JeÏi‰a a môÏem povedaÈ, Ïe to boli najÈaÏ‰ie roky môjho Ïivota. Preto veºmi ºutujem
ºudí, ktorí nepoznajú lásku Pána JeÏi‰a a nemajú dar viery. Rada by som im ju pomohla nájsÈ. 
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Zo ÏivotaRozhovor

Anastázia (krátke meno Aneta) âápová bola dlho zamestnaná ako úãtovníãka v Kre-
sÈanskom centre nepoãujúcich na Slovensku v Banskej Bystrici. Potom po odchode
zamestnankyne KCNS B. Kostúrovej (slob. Tencerová) pracovala Anastázia ako sek-
retárka KCNS v Banskej Bystrici. KaÏd˘ sa nás p˘tal, kde je Aneta? A preto sme sa
s Àou tro‰ku porozprávali... 

Ako si sa dostala k práci v KCNS?
Moja cesta k nepoãujúcim sa zaãala na Donova-

loch, kde som bola s mlad˘mi ‰tudentami na lyÏovaã-
ke. Tu som dostala ponuku od Franti‰ka Barto‰a (vtedy
kÀaz pre nepoãujúcich) pracovaÈ v KCNS ako úãtov-
níãka. Prácu som s radosÈou prijala.
Mala si hneì záujem pracovaÈ s nepoãujúcimi?

Predt˘m, ako som pri‰la do Banskej Bystrice som
sa s nepoãujúcimi nikdy nestretla. Asi by ma nikdy
nenapadlo, Ïe raz budem maÈ takúto príleÏitosÈ. Som
za Àu veºmi vìaãná.
Aká bola tvoja úloha v KCNS?

Ako som uÏ spomínala,do KCNS som pri‰la kvôli práci úãtovníãky. Ale pomaly som vní-
mala aj prácu s nepoãujúcimi, ktorú robila moja kolegyÀa Bernadeta Kosturová (vtedy e‰te
Tencerová). V‰ímala som si pekné vzÈahy, ktoré sú medzi Àou, in˘mi spolupracovníkmi a nepo-
ãujúcimi. A tak som chcela viac spoznaÈ nepoãujúcich. Zaãala som sa zúãastÀovaÈ na rôznych
spoloãn˘ch akciách, pomáhaÈ pri ich príprave. Po urãitom ãase som prispievala do ãasopisu
Gaudium. Potom, ako si Bernadeta zaloÏila rodinu a odi‰la do Bratislavy, som niektoré ìal‰ie
úlohy prevzala ja. Nebol to v‰ak pre mÀa krok do neznáma. V tom ãase KCNS stalo na pev-
n˘ch základoch, ktoré vybudovali pracovníci centra.
Kde si sa nauãila posunkovú reã?

Posunkovú reã som sa uãila na kurzoch posunkovej reãi, ktoré sme ako centrum organizo-
vali. Samozrejme, Ïe posunky by som veºmi r˘chlo zabudla bez komunikácie. Preto mi najviac
pomohol osobn˘ kontakt s nepoãujúcimi.
Ako dlho si pracovala v KCNS?

V centre som pracovala skoro 5 rokov.
âo pre Teba táto práca znamenala?

Keì sa teraz vrátim v spomienkach späÈ na roky
preÏité v centre v Banskej Bystrici, musím povedaÈ,
Ïe toto obdobie bolo nádherné. Nepoãujúci ma veºa
nauãili (myslím t˘m ako priatelia). Veì toho nebolo
málo, ão sme spolu preÏili. Spomínam si na kaÏd˘
v˘let, plesy, aktivity pre deti, osobné rozhovory,
náv‰tevy doma, smiech a veºa zábavy. VÏdy ma na
nepoãujúcich fascinovalo to, Ïe majú hlboko v sebe
veºa sily a optimizmu. Aj keì uÏ nie som v B. Bystri-
ci, viem a cítim, Ïe na celom Slovensku mám medzi nepoãujúcimi veºa priateºov.
âo robí‰ v súãasnosti?

Mesiac po tom, ako som odi‰la do Bratislavy pracovaÈ vo svojom odbore (kedÏe som vy‰-
tudovala Vysokú ‰kolu ekonomickú), som dostala ponuku ísÈ do Rakúska do ‰koly. UÏ dávno
som po tejto ‰kole túÏila. Tak sa mi splnil sen. Od októbra som bola na 9 mesiacov v Medzi-
národnej akadémii pre evanjelizáciu zameranú na médiá vo Viedni. Keì mávame spoloãnú
om‰u, vÏdy sa mi v pamäti premietajú posunky. Je to také veºmi milé.

Aneta: „Rada by som pozdravila v‰etk˘ch nepoãujúcich a zaÏelala im veºa radosti, poko-
ja v srdci a nech medzi vami preb˘va veºa BoÏej lásky.“

redakcia

Pracovníci majú KCNS stále v srdci... Rodina Maťovčíková
Rodina MaÈovãíková je zaujímavá nepoãujúca rodina. Skoro kaÏd˘ ich podºa mena
„MaÈovãíkovci“ pozná. A preto sme ich chceli predstaviÈ v na‰om rozhovore. 

ManÏelia MaÈovãíkovci, kde ste sa spolu poznali?
V ‰kole v Kremnici

Ako sa volajú va‰e deti? Sú poãujúce alebo nepo-
ãujúce?

Na‰e deti sú nepoãujúce Marcela a Július.
Ak˘ ste mali pocit pri narodení va‰ich detí? Chce-
li ste maÈ poãujúce alebo nepoãujúce deti?

Te‰ili sme sa ako kaÏd˘ rodiã. Îelali sme si aby
dieÈa bolo zdravé (ãi uÏ bude alebo nebude poãuÈ).
Boli sme na to pripravení. Aj nepoãujúci sú predsa
ºudia.
Ako ste zistili, Ïe va‰e dieÈa nepoãuje alebo poãuje?

V prv˘ch mesiacoch keì dieÈa spalo, nereagovalo na zvuk.
Nav‰tevovali ste pediatra, foniatra alebo odborného poradcu? Kde?

Nie, zmierili sme sa s t˘m, Ïe dieÈa nepoãuje.
Mali ste informácie o sluchovo postihnut˘ch v súãasnej dobe a spôsobe ich Ïivota?

KedÏe aj my sme nepoãujúci, vedeli sme, aké podmienky treba pre dieÈa pripraviÈ na Ïivot.
S ak˘mi problémami ste sa stretli pri v˘chove? Ako ste ich rie‰ili?

Problémy pri v˘chove boli ako v kaÏdej rodine. Star‰ia dcéra Marcela bola bez problémov,
ale syn Julko bol ako mal˘ chlapec veºmi Ïiv˘ a neposedn˘. 
Ak˘ máte názor (podºa svojich skúseností) na posunkovú reã alebo orálnu metódu pri
v˘chove nepoãujúcich detí?

Samozrejme, Ïe deti vychovávame s posunkovou reãou.
Do akej ‰koly chodili va‰e deti?

Chodili do ‰koly pre nedosl˘chav˘ch v Bratislave. Dcéra Marcela sa vyuãila za krajãírku.
Neskor‰ie odi‰la ‰tudovaÈ do USA na Gallaudetovu univerzitu vo Wasingtone, kde promovala
v roku 2002 ako prvá nepoãujúca zo Slovenska. Syn Július sa vyuãil za maliara v Kremnici.
âoho by sa mali podºa vás rodiãia sluchovo postihnut˘ch detí vyvarovaÈ (= vyhnúÈ) vo
v˘chove?

Mnohí rodiãia sa hanbili, keì ich dieÈa na verejnosti komunikuje posunkovou reãou
a zakazujú mu to. Musia si uvedomiÈ, Ïe dieÈa je ‰Èastné, keì sa takto dorozumie s priateºmi.
Z ãoho ste mali najväã‰iu radosÈ pri v˘chove deti?

Za v‰etkého. Keì v ‰kole dosahovali dobré v˘sledky a boli zdraví.
Ako doma spolu komunikujete?

PouÏívame posunkovú reã. Aj vnuãky ( sú poãujúce ) ovládajú
posunkovú reã.
Ak˘ máte vzÈah s va‰imi deÈmi?

So svojimi deÈmi máme veºmi dobr˘ a otvoren˘ vzÈah. Dcéra Mar-
cela Ïije v Amerike so svojou rodinou a máme pravideln˘ kontakt cez
e-mail a fax.
ëakujeme za mil˘ rozhovor. Prajeme Vám, aby ste aj naìalej

boli takou „oporou“ vo va‰ej rodine, ktorá bude radosÈou

v kruhu va‰ich najbliÏ‰ích.
redakcia
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KultúraOsobnosÈ

Nepočujúca výtvarníčka
Nepoãujúca v˘tvarníãka z Nitry Mgr. Linda Svoradová, pracuje ako refe-
rentka voºnoãasov˘ch aktivít v Effete v Nitre. SnaÏila sa prezentovaÈ svoje
v˘tvarné obrazy na v˘stave na festivale v Nitre. 

Linda chodila do Základnej ‰koly internátnej pre slucho-
vo postihnut˘ch v Bratislave na Hrdliãkovej ulici. Potom ‰tu-
dovala na Súkromnej strednej ‰kole úÏitkového v˘tvarníctva
v Topoºãanoch, odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov.
Najprv chodila na Strednú priemyselnú ‰kolu odevnú pre
sluchovo postihnutú mládeÏ v Kremnici. Nepáãilo sa jej ‰tú-
dium na odevnej priemyslovke kvôli vyuãovaniu, ubytovaniu
v internáte a cestovaniu. 

A preto sa sama rozhodla prestúpiÈ na Súkromnú stred-
nú ‰kolu v Topoºãanoch. Tá ‰kola bola oveºa lep‰ia ako
Stredná ‰kola priemyselná odevná v Kremnici. Na strednej
‰kole v Topoºãianoch sa najviac venovala maºbe, kresbe aj
návrhárstvu odevov. Venovala sa aj novv˘m návrhom ‰iat.

A teraz sa venuje len maºbe a kresbe.
Potom sa rozhodla prihlásiÈ na Vysokú ‰kolu Kon‰tantína Filozofa

(UKF) v Nitre na odbor „v˘tvarná tvorba a v˘chova“. Na zaãiatku mala
problém pri komunikácii so spoluÏiaãkami aj profesormi, potom postup-
ne sa to zlep‰ilo. Nemala dobr˘ hlas (niektorí nepoãujúci majú svoju
farbu hlasu, iné zvuky,...), ale po pravidelnom nav‰tevovaní logopédie sa
zlep‰ila v hovorení. Ale napríklad na skú‰kach vÏdy písala na papier. So
spoluÏiaãkami sa normálne rozprávali. Samozrejme, Ïe kaÏd˘ profesor
ju re‰pektoval. Boli milí, ochotní. 

Má prirodzen˘ v˘tvarn˘ talent, od maliãka maºuje. Najviac sa venuje v˘tvarnému
umeniu – maºbe, kresbe, grafike a modelárstvu. Rada kreslí kriedou a maºuje ole-
jom. Najviac sa venuje maºovaniu obrazov. 

Má nejaké obrazy zo strednej a vysokej ‰koly. Nevieme koºko má obrazov, pretoÏe ich
nikdy nepoãítala. Niektoré aj predala. Pravidelne sa zúãastnila na v˘stave na festivale v Nitre.
Bolo to 3 krát. Veºmi rada pozerá obrazy, má k obrazom pekn˘ vzÈah. VÏdy má dobr˘ pocit
pri pohºade na obrazy.

âo sa t˘ka cesty za úspechom, Linda si uvedomuje, Ïe by mala veºa maºovaÈ, prezentovaÈ
svoje obrazy na v˘stavách nielen doma na Slovensku,
ale aj v zahraniãí.

Nevie si predstaviÈ inú prácu ako v umení. Ale ak by
mala moÏnosÈ, mohla by pracovaÈ ako módna návrharka
alebo ‰portovkyÀa. Na druhej strane, keby bola poãujúca,
urãite by chcela pracovaÈ ako lekárka alebo právniãka. 

Linda má najrad‰ej ‰port: loptové hry, plávanie
a lyÏovanie.

redakcia

Poď do môjho sveta
Premiéra najnov‰ej inscenácie „Poì do môjho sveta“

z Divadla Nesly‰ím sa konala 29. mája 2005 v divadle
„Husa na provázku“ v Brne. Viedla ju reÏisérka Z. Miko-
tová, ktorá sa práci s nepoãujúcimi venuje uÏ veºa rokov.
Teraz sa zamerala (= sústredila) na detskú fantáziu. Pred-
stavme si toto predstavenie: Po celodennom zhone príde-
te do divadla. Sedíte a ãakáte, ão bude. Hneì na zaãiat-
ku je prechod medzi svetom dospel˘ch a svetom detí. Je
spojen˘ s chaotickou (= neusporiadanou) hudbou.
Hudba v‰ak naraz prestane hraÈ. Vtedy si poãujúci
divák uvedomí rozdiel. Poãuje ticho... Na scéne vznikne malá detská izba s posteºou, na ktorej
je vankú‰ a perina. A v nej je dievãatko (M. Kurincová). Stáva sa dieÈaÈom, ktoré si ºahlo do
postele v izbe. Samota jej nevadí. PretoÏe vie, Ïe keì bude chcieÈ, nebude sama. Má predsa
perinu. Hovoríte si, Ïe je to divné (= zvlá‰tne)? MoÏno. Ale nie je to divné v detsk˘ch oãiach. Peri-
na oÏije a ukáÏe sa ako veºmi zábavn˘ spoloãník...Po hodine preÏitej vo svete fantázie (= vymys-
len˘ svet) beÏí dievãatko von z divadla. Jediná cesta z detstva vedie do sveta dospel˘ch. 

V inscenácii vystupujú tri nepoãujúce a tri poãujúce hereãky. Okrem spevu nie je v insce-
nácii Ïiadne slovo. Napriek tomu je urãená poãujúcim aj nepoãujúcim. Pesniãky prekladá
predstaviteºka hlavnej úlohy do posunkového jazyka. 

ãasopis Metropolis

ASL Festival 
Ak by ste boli 11. 6. 2005 v Denveri, mohli ste

sa zúãastniÈ na festivale amerického posunkového
jazyka (=ASL). Ak ste na tento festival nemohli ísÈ
je tu moÏnosÈ pozrieÈ si na internete, o ão na
tomto festivale i‰lo. Cieºom tohto festivalu bolo
pomôcÈ ãlenom komunity uãiÈ sa, te‰iÈ sa
a ochraÀovaÈ tradíciu, obyãaje, históriu a kultúrne
dediãstvo amerického posunkového jazyka.

(www.asl.neu.edu)

Deaf Film Festival 
(filmový festival nepočujúcich)

Produkcia filmov nepoãujúcich organizuje 23.9. 2005 prv˘ filmov˘
festival nepoãujúcich. Nepoãujúci videoamatéri sa môÏu zúãastniÈ
a poslaÈ svoje videá. 

(www.taubenschlag.de)

185 rokov Schutzovej školy
Pred 185 rokmi zaloÏil nepoãujúci Hugo Greiherr von Schutz in‰ti-

tút pre nem˘ch. Bola to jediná ‰kola v Nemecku, ktorú zaloÏil nepoãu-
júci. Teraz je to ‰kola pre ÈaÏko poãujúcich. A 18.6. 2005 oslavovala
táto ‰kola svoj veºk˘ sviatok - 185 rokov svojej existencie. 

(www.taubenschlag.de)
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Zo svetaHistória

Johann Konrad Ammann
Johann Konrad Ammann sa narodil v roku 1669. Bol

‰vajãiarskym lekárom a uãiteºom pre nepoãujúcich.

Od roku 1694 bol Ïenat˘ s Máciou Birrius.

V mnoh˘ch existujúcich dokumentoch sa nachádza veºa
moÏností jeho priezviska. V roku 1687 ukonãil ‰túdium v
meste Basel. Bol uznávan˘ ako prv˘ zakladateº nápadu o
v˘chove nepoãujúcich. V Amsterdame (Holandsko) vy‰lo v
roku 1692 jeho dielo „Hovoriaci hluch˘“. V roku 1700 vy‰lo
dielo „Dojednanie o bahotstve reãi“. Obidve tieto diela boli

preloÏené do viacer˘ch jazykov. Ammanove návrhy boli zaloÏené na snahe daÈ
pozornosÈ Ïiakov na pohyby pier úst a pohyby hrdla hovoriaceho ãloveka. Nepo-
ãujúci mali tieto pohyby napodobÀovaÈ, aby tak spoznali jednotlivé písmená, slabi-
ky, slová a vedeli ich ãítaÈ z pier. 

Ammann predpokladal, Ïe tieto poznatky budú základom vyuãovacích metód
Samuela Heinickena. 

Ammann napísal tvrdenie, Ïe „biblick˘ dych Boha, ktor˘ dal prvému ãloveku
Adamovi, znázorÀuje schopnosÈ rozprávaÈ. T̆ mto sa zdôrazÀuje dôleÏitosÈ hovo-
riÈ ako v‰eobecná ºudská vlastnosÈ. A posunková reã nebola povaÏovaná za ºudskú.
Toto bol filozofick˘ základ, s ktor˘m sa spája orálna (= ústna) metóda uãenia nepo-
ãujúcich. Oralizmus sa stal súperom posunkovej reãi pri v˘chove nepoãujúcich detí. 

Uãil nepoãujúcich hovoriÈ a hovorenú reã odzeraÈ. Jeho metódu moÏno struãne
zhrnúÈ: 
1.) Základom vnímania reãi je odzeranie reãi
2.) Obsahovú a formálnu stránku reãi treba rozvíjaÈ cielenou v˘chovou. Reã je

vyuÏitá ako prostriedok
3.) Písaná reã je dôleÏit˘m prostriedkom vyuãovania. V reãovej aj jazykovej v˘cho-

ve sa opieral o písanú reã ako pomôcku pre rozvíjanie pojmov.
4.) Posunky nepovaÏoval za vyuãovací prostriedok, ale za beÏn˘, samozrejme pre-

jav nepoãujúcich.
NepouÏíval prstovú abecedu, zaviedol odzeranie, vyuÏitie vibraãn˘ch pocitov

pri artikulácii, artikulaãné zrkadlo a vyuÏil písanú reã v metodike rozvíjania reãi u
svojich Ïiakov. Vo svojich teoretick˘ch prácach sa zaoberal klasifikáciou hlások.
Jeho hlavn˘m snaÏením bolo nauãiÈ nepoãujúcich hovoriÈ.

Zdroj: internet

Tiesňová linka pre nepočujúcich
TiesÀová linka pre nepoãujúcich patrí k aktivitám Mestskej polície

Brno. Za cieº si kladie zv˘‰iÈ bezpeãnosÈ v‰etk˘ch, ºudí s handicapom.
Mestská polícia Brno si rovnako ako Vy uvedomuje, Ïe umenie vypoãuÈ
názory in˘ch je veºmi dôleÏité. Aby stráÏnici mohli obãanom pomôcÈ
pri rie‰ení ich problémov, musí o nich vidieÈ. Musí s ºuìmi komunikovaÈ
a musí im rozumieÈ. Na‰ou snahou je, aby táto komunikácia bola otvo-
rená, kon‰truktívna (= premyslená) a uÏitoãná pre obidve strany. Hºadáme spôsoby,
ako osloviÈ obãanov ná‰ho mesta, ako im poradiÈ, ako ich upozorniÈ. Hºadáme spôso-
by, ako poãuÈ a vypoãuÈ ich sÈaÏnosti, Ïiadosti a prosby. Ako im pomôcÈ. Rovnako
v in˘ch mestách. Ale v tom na‰om Ïijú nepoãujúci a ºudia so zbytkami sluchu. Majú
svoje problémy. Obãas (= niekedy) oni potrebujú na‰u pomoc. StráÏnici brnenskej
Mestskej polície sú pripravení ponúknuÈ nepoãujúcim spoluobãanom svoje sluÏby. Jej
v˘znam spoãíva v tom, Ïe umoÏÀuje na‰ím nepoãujúcim spoluobãanom sa za pomoci
faxu priamo spojiÈ sa stálou sluÏbou Mestskej polície BRNO. Nepoãujúci v âechách
môÏu vyuÏiÈ tiesÀové faxové linky na telefónnom ãísle 156. 

(www.neslysici.cz)

Konferencia svetových združení nepočujúcich (WFD)
Od 30. 9. - 1. 10. 2005 sa bude vo Fínsku v Helsinkách konaÈ

WFD konferencia. Téma konferencie bude „Na‰e práva – na‰a
budúcnosÈ“. Na konferencii budú rôzne predná‰ky a diskusie. Hlav-
n˘m bodom budú predná‰ky o v‰eobecn˘ch právach nepoãujúcich
a ºudí s postihnutím a ako môÏeme na‰e práva uplatniÈ (= vyuÏiÈ). 

(www.wfdhelsinki2005.org)

Svetový deň nepočujúcich
Holanìania organizujú od 21. - 25. septembra 2005

v GRONINGEN v Holandsku Svetov˘ deÀ nepoãujúcich. Prog-
ram sa bude skladaÈ z workshopov (= tvorivé stretnutia), pre-
hliadky mesta, filmov˘ch predstavení, divadla, v˘stavy nepoãu-
júcich... Jednoducho by ste tam mali prísÈ! 

Mottom (= hlavná my‰lienka) je kaÏdopádne zaujímavá:
„Hluch˘? - Dobre!“

Aj na Slovensku budú nepoãujúci oslavovaÈ Medzinárodn˘ deÀ nepoãujúcich
v Bratislave. Bude sa konaÈ 15. - 17. 9.2005. Ste srdeãne pozvaní!

(www.taubenschlag.de)



S r d e č n e  b l a h o ž e l á m e !

... a prajeme v Ïivote veºa lásky, zdravia, spokojnosti, radosti a BoÏieho poÏehnania!

K narodeninám:

6.5. - Slávke Janáãovej - 35 rokov 8.6. - Pavlovi Sulíkovi - 55 rokov
12.5. - Jánovi Klaãanovi 12.6. - ªubici Hudecovej - 50 rokov
18.5. - Eve Kováãovej 13.6. - Cyriilovi Vilhelmerovi
19.5. - Robertovi Colotkovi - 35 rokov 21.6. - Franti‰kovi Barto‰ovi 
19.5. - Jánovi ëurkoviãovi 24.6. - Martine Judiakovej
27.5. - Andrejovi ëurechovi 25.6. - Jánovi Koãovi 
30.5. - Janke Klaãanovej - 30 rokov 25.6. - Perle Pastorekovej
2.6. - Janke Juríkovej 28.6. - Beáte Chrenovej
6.6. -Jánovi Fujkovi 29.6. - Márii Nosáºovej 

K meninám:

7.5. - Monike Miku‰íkovej 28.6 -Beáte Chrenovej
26.5. - Du‰anovi Puli‰ovi 28.6. - Beáte Lipovskej 
8.6. - Robertovi Colotkovi 29.6. - Petrovi Bekéovi
8.6. - Robertovi Laffersovi 29.6. - Petrovi MozdeÀovi

20.6. - Valérii ëurechovej 29.6. - Petrovi Besedovi
24.6. - Jánovi ëurkoviãovi 29.6. - Petrovi Chrenovi
24.6. - Jánovi Bielikovi 29.6. - Petrovi Drugdovi
24.6. - Jánovi Fujkovi 29.6. - Petre Chrenovej
24.6. - Jánovi Klaãanovi 29.6. - Pavlovi Windischovi
24.6. - Jánovi Koãovi 29.6. - Pavlovi Sulíkovi
24.6. - Jánovi Nosáºovi

Kolektív KCNS blahoÏelá k Ïivotn˘m jubileám 30., 50. a 55. rokov
pánovi Pavolovi Sulíkovi, kÀazovi Robertovi Colotkovi a pani ªubi-
ce Hudecovej, Jane Klaãanovej. Prajeme veºa zdravia, ‰Èastia, pohody
a spokojnosti.

Pri‰iel pekn˘ dopis do redakcie GAUDIUM. Bolo tam
napísané, „Oznamujeme Vám, Ïe dÀa 20.4.2005 oslávila
na‰a dcérka Natália prv˘ rok svojho narodenia. Pri narode-
ní váÏila 3,400g, merala 51cm. ManÏelia Eva a Pavol
Rusnákovci“

Oznamy
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Oznamy

BlahoÏelanie k Ïivotnému jubileu 30. rokov pani riaditeºke Divadla Nesly‰ím BcA.
Monike Kurincovej. Prajeme jej veºa, veºa ‰Èastia, zdravia, lásky, radosti, smiechu, pohody,
splnen˘ch praní, BoÏie poÏehnanie v práci, ale aj poìakovanie za to, ão pre ºudí robí a záro-
veÀ Ti ìakujeme. Deniska a kolektív KCNS, Divadlo Nesly‰ím, PeÈko, Viktor, Josef,
Franda.

BlahoÏelanie ku krásnym 25. narodeninám pre nepoãujú-
ceho futbalistu V. Gála. V‰etko najlep‰ie, veºa ‰Èastia, zdravia,
pohody, veselej nálady, srandy zo Ïivota a vesel˘ch priateºov prajú
priateºka Deniska, kolektív KCNS, Divadlo Nesly‰im a PeÈko. 

KÀaz R. Colotka oslávil krásnych 35 rokov svojich narodenín
Ïivota. Pri tejto príleÏitosti Vám srdeãne blahoÏeláme a vyprosujeme od
Pána hojnosÈ, BoÏie milosti, zdravie, silu, daru Ducha Svätého a od
Panny Márie ochranu. Nech Pán Ïehná Va‰e ìal‰ie roky a Vám potrebné
milosti vo Va‰ej nároãnej sluÏbe. A tieÏ pri farnosti. Va‰i vìaãní: Danie-
la Suchareková s rodiãmi z Liptovskej Tepliãky, kolegyne KCNS,
ãlenovia KCNS, ‰tudenti SOU z Kremnice a poãujúci priatelia.

S v i a t o s ť  k r s t u
KÀaz R. Colotka slúÏili dve sviatosti krstu pre Karolínku a Lauru. „DÀa

28. mája 2005 prijala dcéra Karolínka Abrahámová sviatosÈ krstu v kos-
tole „Kráºovneho pokoja“ v Pre‰ove. Alena Lehnerová a Karol Abráham“. 

„DÀa 23. apríla 2005 prijala dcéra Laura Hudecová sviatosÈ krstu
v rím.-katolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Trenãíne. ·tefan Hudec
a Monika Filinová.“ Prajeme im veºa lásky a poÏehnania od Pána Boha. 

B l a h o ž e l a n i e  k  s v a d b e  
„MladomanÏelia SILVIA a PETER PÁLO·OVCI ukázali svoju lásku a uza-

vreli manÏelstvo dÀa 28. mája 2005 v Mestskom úrade v Dunajskej Strede.
Prajeme im veºa ‰Èastia, lásky a boÏieho poÏehnania. ManÏelia Róbert
a Danka Laffersovci.“

Aj kolektív KCNS praje novomanÏelom veºa ‰Èastia a boÏej lásky na spo-
loãnej ceste Ïivota. 

Z o z n á m e n i e
Som 28-roãná nepoãujúca, slobodná. Ovládam posunkovú reã. 
Moje záujmy: upratovanie v izbe, bicyklovanie, varenie. 
Mobil: 0902/683898.




