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ZáÏitky

Milí priatelia...
NajdôleÏitej‰ou uda-

losÈou v uplynul˘ch dÀoch
boli v kresÈanskom svete
XX. Svetové dni mládeÏe,
ktoré sa v tomto roku
konali v Kolíne nad
R˘nom v Nemecku (10. –
21. augusta 2005). Nov˘
pápeÏ Benedikt XVI. sa
po prv˘krát stretol s mlad˘mi ºuìmi z celého
sveta. História t˘chto dní sa zaãala písaÈ po
prv˘krát v roku 1985, keì pápeÏ Ján Pavol II.
pozval mlad˘ch ºudí z celého sveta do Ríma
a oznámil, Ïe takéto stretnutia sa budú organi-
zovaÈ pravidelne v rámci pastorácie mládeÏe.

Do tohto pastoraãného programu sa
zapojili aj nepoãujúci mladí ºudia z celého
sveta. V poradí po druh˘krát sa zúãastnili na
tomto stretnutí aj nepoãujúci zo Slovenska.

Aj keì vyvrcholením stretnutia je spoloãné
slávenie svätej om‰e s pápeÏom, pre mlad˘ch
ºudí boli dôleÏité aj stretnutia, spoloãné turistic-
ké ãi kultúrne podujatia. Na t˘chto spoloãn˘ch
aktivitách sa mohli navzájom podeliÈ so skúse-
nosÈami a zároveÀ vzájomne obohatiÈ. ·pecia-
litou t˘chto dní bol tzv. deÀ sociálnej angaÏo-
vanosti, poãas ktorého sa mladí ºudia zapájali
do sociálnej ãinnosti (práca s bezdomovcami,
náv‰teva star˘ch a chor˘ch,...)

Mladí kresÈania t˘mto stretnutím chcú
povedaÈ celému svetu, Ïe súãasÈou kresÈanstva
je záujem o ãloveka, o jeho problémy a snaha
pomáhaÈ. A svojou zaangaÏovanosÈou 
(= zapojenie, pomoc) zlep‰ovaÈ kvalitu Ïivota
in˘ch.

To je odkaz aj pre nás v‰etk˘ch. Nemy-
slieÈ iba na seba. VidieÈ aj in˘ch a pomáhaÈ
im. Skúsme to vo svojich rodinách, na praco-
visku, v kluboch, v‰ade okolo nás. Vtedy sa
na‰a viera preukáÏe s novou silou.

To vám praje 
Vá‰ Franti‰ek

Úvodník
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„Pri‰li sme sa mu pokloniÈ.“ Toto bolo heslo
celého stretnutia mlad˘ch v Kolíne. V krásnej
katedrále Kolína sa nachádzajú vzácne relikvie 
/= pozostatky ako napríklad ãasÈ odevu, kosti, .../
troch kráºov, ktorí sa pri‰li pokloniÈ novonarodené-
mu dieÈatku JeÏi‰ovi. 

A tak sme sa aj my v tomto duchu vydali na do-
brodruÏnú cestu /= púÈ/, aby sme sa spolu s mlad˘-
mi z celého sveta poklonili JeÏi‰ovi ukrytému v sym-
boloch chleba a vína. Boli sme 12-ãlenná skupinka. 9
nepoãujúcich a 3 poãujúci tlmoãníci. Na‰a púÈ zaãa-
la v Bratislave. Odtiaº sme cestovali do ·trasburgu. 

·TRASBURG 
Zaregistrovali sme sa (prihlásili) do pro-

jektu MAGIS. Tento projekt bol prípravou
na stretnutie v Kolíne. Dostali sme svoj pút-
nick˘ ruksak aj so v‰etkou potrebnou v˘ba-
vou (fºa‰a vody, kniha, príbor a desiatovú
krabicu,odznak so svojím menom, ....)
Potom sme boli rozdelení do men‰ích sku-
pín. KaÏdá experimentálna skupina mala
in˘ program. Na‰a skupina sa rozdelila na
dve podskupiny. V kaÏdej skupine boli spolu
s nami Francúzi a Portugalci. V ·trasburgu
sme mali moÏnosÈ nav‰tíviÈ budovu Rady
Európy. Neskôr po dobrej veãeri sme sa
zoznámili so zvy‰kom na‰ej experimentál-
nej skupiny. Na druh˘ deÀ sme mali sláv-
nostnú om‰u po ktorej sme sa symbolicky mali rozdeliÈ s praclíkom (typické alsaská peãi-
vo). Bol to znak priateºstva a lásky. Po obede na nás uÏ ãakal autobus, ktor˘ nás odvie-
zol na na‰e miesta, kde sme slúÏili in˘m ºuìom. 
ZáÏitky:
Roman Vojtechovsk˘: Mali sme príjemn˘ veãer, kde sa zi‰la na‰a 23-ãlenná experimentálna
skupina z Portugalska, Francúzka a Slovenska. V jednej miestnosti sa kaÏd˘ úãastník mal pred-
staviÈ svojím menom a krajinu odkiaº pochádza. Potom sme spoloãne tvorili pre kaÏdého úãast-
níka meno v posunkovom jazyku podºa toho, ão ho charakterizovalo. 
Alena Sliacka: Zapôsobili na mÀa príjemní ºudia a ãistota prostredia. Nav‰tívili sme kostoly
a európsky parlament. 
Marcela Kakarová: Bola som po prv˘ krát vo Francúzku aj Nemecku. ·trasburg je veºmi
pekné mesto a boli sme v krásnom veºkom kostole. Veãer keì sme v na‰ej skupine vytvorili meno
v posunkovom jazyku, tak sme si aj za súÈaÏili. 

SOCIÁLNA PRÁCA
Po ubytovaní sme sa oboznámili s prostredím, v ktorom sme vykonávali sociálnu sluÏ-

bu. Prvá skupina slúÏila star˘m a chor˘m. Druhá mentálne postihnut˘m. Tam sme strávi-
li päÈ dní. Programom dÀa bola sluÏba druh˘m, spoloãné zdieºanie záÏitkov dÀa v skupin-

XX. Svetový deň mládeže v KOLÍNE
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Roman Vojtechovsk˘: Pri prehliadke mestom ma najviac upútala socha morskej panny leÏia-
ca na poloostrove. Podºa povesti morská panna lákala námorníkov na lodiach a potom ich
viedla do záhuby. 

KOLÍN - MARIENFELD
V Kolíne bolo stretnutie „deaf meet deaf“

/nepoãujúci stretne nepoãujúceho/. Tam sme
sa zoznámili s nepoãujúcimi z Nemecka
a in˘ch krajín, ktorí pri‰li na stretnutie mla-
d˘ch. Boli sme tam srdeãne vítaní. V Bonne
sme mali moÏnosÈ zúãastniÈ sa na sloven-
sk˘ch katechézach a om‰iach.Boli pretlmoãe-
né do posunkového jazyka. Aj piesne, ktoré
mladí zo srdca spievali, sa posunkovali.
Náv‰teva katedrály Troch kráºov sa nám tieÏ
vryla hlboko do s⁄dc. 

Posledná ãasÈ na‰ej púte nás zaviedla
na Marienfeld, kde sa stretlo okolo milión ºudí z celého sveta. V sobotu po nad‰enom
privítaní sv. otca Benedikta XVI. nasledoval jeho príhovor mlad˘m. Zostal s nami aÏ do
neskorého veãera. Spali sme pod hol˘m nebom. Ráno nás zobudilo slnko skr˘vajúc sa za
oblakmi a pesniãka z neìalekého mikrofónu. Závereãná sv.om‰a bola ozajstn˘m záÏit-
kom. Sv. otec svoju kázeÀ uviedol v nemeckom, anglickom, francúzskom a talianskom
jazyku. A samozrejme nech˘bali ani posunky. V sektore A8 boli v‰etci nepoãujúci z rôz-
nych krajín aj s tlmoãníkmi a pod jednou z veºk˘ch obrazoviek sa objavili skryté anglic-
ké titulky a tlmoãenie do nemeckého a medzinárodného posunkového jazyka. Po rozlúã-
ke so sv. otcom sme postupne odchádzali k ná‰mu autobusu, ktor˘ nás bezpeãne dopra-
vil na na‰e krásne rodné Slovensko. 
ZáÏitky:
Tibor Horváth: V Bonne sme boli na slovenskej sv.om‰i a modlitbách. V Kolíne sa mi veºmi
páãila katedrála /= veºk˘ kostol/, ktorú sme nav‰tívili. Veºk˘ duchovn˘ záÏitok sme mali z prí-
chodu Svätého Otca. Keì ho mládeÏ z celého sveta vítala, spoloãne sme sa modlili. 
Rado a Beáta Lipovská: Je to celoÏivotn˘ záÏitok zo stretnutia mlad˘ch z celého sveta so Sv.
Otcom Benediktom XVI. Boli sme od neho vo vzdialenosti 2 metrov. Mali sme veºa pozitívnych záÏit-
kov. MoÏnosÈ nadviazaÈ nové priateºstvá, stretnúÈ sa s nepoãujúcimi. ëakujem za tieto moÏnosti. 
Alena Sliacka: V Marienfelde na mÀa najviac zapôsobilo stretnutie s mlad˘mi z celého sveta
(asi 1 milión), tieÏ s nepoãujúcimi zo zahraniãia. Atmosféra stretnutia so sv. otcom Benediktom
XVI je nieão ão ãlovek musí zaÏiÈ a precítiÈ vo svojom srdci. 
Katka Jalãová: Mladí ºudia s vlajkami zo svojich krajín tancovali a spievali na preplnen˘ch
uliciach a staniciach. Mávalo a zdravilo sa kaÏdému. Spájalo sa tu v‰etko inak nespojiteºné.
Roman Vojtechovsk˘: V Kolíne sme nav‰tívili centrum pre nepoãujúcich „deaf meet deaf“, múze-
um ãokoládovne. V Marianfelde som prv˘ krát spal pod hol˘m nebom. PápeÏa som sledoval len
z veºkoplo‰nej obrazovky. Na jednej obrazovke boli aj dvaja tlmoãníci pre nepoãujúcich a skryté
anglické titulky. Na záver by sme chceli poìakovaÈ vedúcim v˘pravy Robertovi, Erike a Ester. 

A e‰te krátky záÏitok. Keì sme hºadali miesto stretnutia nepoãujúcich „deaf meet deaf“
v Kolíne, narazil do nás jeden nevidiaci muÏ. Hneì sa nás op˘tal, ão hºadáme a chcel nám
pomôcÈ nájsÈ miesto stretnutia. Bolo to zaujímavé. Ako keby sa stretli dva svety. Nepoãujúci
a nevidiaci. Stretli a boli schopní aj napriek v‰etkému si pomôcÈ a porozumieÈ si. Mali ste uÏ
aj vy niekedy podobn˘ záÏitok?

Redakcia

kách a iné. Jeden deÀ sme pomohli pripraviÈ osla-
vu pre ºudí, in˘ deÀ sme mali moÏnosÈ prehliadky
mesta a pamiatok. OblasÈ, v ktorej sme b˘vali
bola okúzºujúca svojimi veºk˘mi sadmi viniãa. Po
t˘chto krásnych dÀoch sme sa v‰etci spoloãne stre-
tli vo veºkom stanovom tábore v Lorelay.
ZáÏitky:
Alena Sliacka: Dobrá atmosféra, bezproblémová
organizácia práce v skupine s mlad˘mi z Portu-
galska a Francúzka. Dojalo ma stretnutie s jednou
93-roãnou pani z âeska, ktorá tam Ïije uÏ od svo-
jich 20 rokov. Pri spomienke na domov sa neubránila slzám. TieÏ ma oslovila úprimná srdeã-
nosÈ a vìaka star‰ích ºudí za pomoc. OblasÈ Alsaska je krásna, samé vinice.
BraÀo Matula: Najviac sa mi páãilo ako sme pomáhali v nemocnici a domove dôchodcov.
Pomáhal som variÈ pizzu, rozdávaÈ jedlo a zabávaÈ sa s ºuìmi. S Francúzmi a Portugalcami
sme sa nielen zábavali ale aj spoloãne sa modlili. Na rozlúãku nám rodina, u ktorej sme boli
ubytovaní pripravila oslavu so ‰védskymi stolmi. Bol tam super program. 
Milan Gonda: Bol som veºmi prekvapen˘ ako sa Francúzi a Portugalci r˘chlo nauãili posun-
kov˘ jazyk. Nemali sme problém s nimi komunikovaÈ. Prv˘krát som sa stretol s mentálne postih-
nut˘mi ºuìmi. I‰li sme s nimi na malú prechádzku a pomáhal som ich tlaãiÈ na vozíku.
Roman Vojtechovsk˘: Bol to pre mÀa najkraj‰í záÏitok z celého pobytu. Boli sme v in‰titúte pre
mentálne postihnut˘ch. Tam sme spoznávali ‰peciálno-pedagogické zariadenie a mentálne postih-
nut˘ch ºudí. Spoloãne sme sa zúãastnili na veºkolepej rodinnej oslave - párty. In‰titút leÏal na veºkom
areáli a zastre‰oval pribliÏne 500 mentálne postihnut˘ch ºudí. Malo nad‰tandartné vybavenie. Bola
tam miestnosÈ pre hydroterapiu /=terapia vo vani/, miestnosÈ pre muzikoterapiu /= terapia hud-
bou z magnetofónu alebo hudobn˘ch nástrojov/, miestnosÈ pre manuálnu aktivitu /= ruãné práce
z dreva, kovu, papiera,.../, miestnosÈ pre psychomotorickú terapiu /= terapia pohybom spojená
s hudbou/. Ako ‰peciálny pedagóg som získal cenné skúsenosti a poznatky z tohto pobytu. 

LORELAY
V Lorelay nás tieÏ uvítalo krásne prírodné

prostredie pri rieke R˘n. Po úspe‰nom v˘stupe
na lúku, nás uÏ ãakali modré stany. Veãer sme
mali kultúrno-zábavn˘ program. Mladí si pri-
pravili rôzne vystúpenia typické pre ich kraji-
nu. Aj napriek daÏdivému poãasiu sme nestrá-
cali chuÈ do ìal‰ieho putovania. Na‰ím ìal‰ím
miestom púte bolo mesto Bonn. Tam sme sa
plavili na veºkej lodi po rieke R˘n. Po ceste na
pobreÏiach sme mohli vidieÈ krásne staré
zámky a ka‰tiele. Keì sme sa doplavili do
Bonnu boli sme ubytovaní v ‰kole. 

ZáÏitky:
BraÀo Matula: Veºmi sa mi páãilo v Lorelay. Kultúrny festival bol super. KaÏdá krajina pred-
viedla svoju kultúru a zvyky.
Tibor Horváth: Aj napriek zlému poãasiu sme poãas plavby po rieke R˘n uvideli historické
pamiatky. Veãern˘ festival bol zakonãen˘ veºk˘m ohÀostrojom. 
Rado a Beáta Lipovsk˘: Veºmi sa nám páãil pohºad z hora na rieku R˘n a na hrad. Na lúke
bolo veºa postaven˘ch modr˘ch stanov. 
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Zúãastnila som sa na dovolenke v Podhájskej od 18. -
21. júna 2005. KeìÏe som na materskej dovolenke, vzala
som so sebou aj svoju 22. -mesaãnú dcérku Timeu, ktorá
chodí so mnou na takmer v‰etky akcie (klubov˘ miláãik).
Boli tam v‰etky vekové kategórie aÏ po najstar‰ieho ·tefa-
na (61 rokov). Ubytovaní sme boli v penzióne JOPLE. Bolo
nás spolu 20 skvel˘ch ºudí.

Po ubytovaní sme i‰li na termálne kúpalisko, vylieãiÈ si
rôzne choroby v „slovenskom mori“. Voda bola teplá
a lieãivá. Kto chcel, kúpal sa v plaveckom bazéne.
V nedeºu ráno bola svätá om‰a s Franti‰kom Barto‰om.
Potom sme mu zablahoÏelali k narodeninám. Veãer sme si zahrali turnaj v pozemnom hokeji. 4
druÏstvá po 3 hráãov. Bolo to super dobrodruÏstvo, aj keì sme si obili kolená. Vyhralo len 1 druÏ-
stvo a to posledné „zemiakové“ získalo zemiak. 

V pondelok sme mali v˘letn˘ deÀ. Kto chcel, mohol si vybraÈ, kam pôjde. Nav‰tívili sme
nádvorie Európy v Komárne, baziliku a kúpalisko v ·túrove. Veãer nám slúÏil om‰u otec Robert
pri svieãkach, mesiaãiku a hviezdiãkách. Úplná romantika (= veºmi príjemn˘ záÏitok).

Nadi‰iel posledn˘ deÀ. Po raÀajkách sme sa pobalili, okúpali a rozlúãili. Odchádzali sme
opálení, plní záÏitkov a s nádejou, Ïe sa tam (alebo inde) opäÈ stretneme. Bolo tam veºmi dobre. 

Vìaka patrí dievãatám z centra, ktoré dovolenku vybavili a Lenke (majiteºke penziónu),
ktorá sa o nás prvotriedne postarala poãas pobytu v penzióne. Verím, Ïe v‰etci boli spokojní.
Kto nebol s nami, môÏe ºutovaÈ. Pri‰iel o v˘born˘ relax nie len tela, ale aj du‰e a krásne pria-
teºské záÏitky. Te‰íme sa na ìal‰iu dovolenku. 

Slávka a Janka

V máji som absolvovala (= skonãila) kurz posunkovej reãi v KCNS v Banskej Bystrici. Pracov-
níãky centra zorganizovali dovolenku v Podhájskej. Prihlásila som sa a i‰la. Mladí aj star‰í ºudia,
s ktor˘mi som sa zoznámila boli nepoãujúci z celého Slovenska. Prv˘ deÀ nás pri‰iel nav‰tíviÈ
otec Franti‰ek. Urobil na mÀa dojem príjemného, chápajúceho ãloveka. Vypoãul si problémy
nepoãujúcich, poradil im a poÏartoval s nimi. Jeho om‰a bola plná energie (= Ïivota). Celá sa
niesla my‰lienkou tohto stretnutia a radosti. Veãer nastal ãas súÈaÏenia. Elán a radosÈ z hry bola
veºká. Hokejky sa len tak mihali (= pohybovali) po ihrisku a samozrejme, Ïe padali aj góly. Kto
ich dal najviac postúpil do finále. Keby ste videli tú radosÈ, zápal hry a krásny pocit z víÈazstva.

Bolo nám veselo a dobre. Spolu s nami bol aj otec Robert.
Jeho dobrá nálada, vtip, ale aj ochota poãúvaÈ a rozprávaÈ
sa s nepoãujúcimi bola úÏasná. V‰etci nepoãujúci ho radi
vyhºadávali. Sväté om‰e, ktoré viedol boli rodinné a veºmi
obohacujúce. 

Aké sú moje dojmy? Táto dovolenka mi vniesla kºud
a pokoj do du‰e. PreÏila som ‰tyri dni s ºuìmi, ktor˘ch obdi-
vujem a mám sa od nich ão uãiÈ. Aj keì je tu postihnutie slu-
chu, Ïijú svoj Ïivot. Stretli sa, komunikovali, zabávali sa,
rie‰ili svoje problémy ktoré sú dosÈ veºké, aÏ existenãné
a chápali sa. Veru sa vedeli aj ha‰teriÈ (= hádaÈ sa). Pre
mÀa to bola skúsenosÈ si overiÈ to, ão som sa nauãila na
kurze posunkového jazyka, byÈ s nimi 24 hodín. V mojom
Ïivote je to ìal‰ia etapa, ktorou sa chcem uberaÈ (= ísÈ).
Dúfam, Ïe raz aj pomôcÈ. Myslím si, Ïe nech je dovolenka
zorganizovaná kdekoºvek, hlavne Ïe sú spolu ºudia, ktorí
chcú byÈ spolu a je im dobre. Poìte s nami na budúce aj Vy.

Viera TuÏinská

SPOLOČNÁ DOVOLENKA V PODHÁJSKEJ
Od detstva som vyrastal ako nedosl˘cha-

v˘. Moji rodiãia sú poãujúci. Nepoznali posun-
kovú reã. Rozprávali sme s hovorenou reãou.
Ako dieÈa vo veku 6. rokov som mal váÏny
zdravotn˘ stav a pri‰iel som takmer o sluch.
Onedlho sa rodiãia rozviedli a mama zostala
sama a s láskou sa starala o mÀa. Neskôr som
zaãal nav‰tevovaÈ Základnú ‰kolu pre sluchovo
postihnut˘ch v Luãenci, kde chodia nepoãujúce
deti. Mal som pocit, Ïe ostatné nepoãujúce deti
hovoria len s rukami a ja som nepoznal posun-
kovú reã. Tak som sa nauãil od uãiteºky a svo-
jich kamarátov posunkovú reã.

Moja babka bola kresÈanka a pravidelne sa
modlila k Bohu. Netu‰il som, preão sa babka

stále modlila. P˘tal som sa jej, preão to robí? Odpovedala: „Skús sa prihlásiÈ na náboÏen-
skú v˘chovu a dozvie‰ sa viac!“ Onedlho ma mama prihlásila, aby som chodil na nábo-
Ïenskú v˘chovu. Bol som z toho ne‰Èastn˘, pretoÏe uãiteºka náboÏenskej v˘chovy nevedela
posunkovú reã. Musel som odzeraÈ, ão hovorila uãiteºka. ËaÏko som jej rozumel. 

Neskôr som stretol p. kÀaza F. Barto‰a na Donovaloch a zoznámil som sa s ním.
Zaãal som sa p˘taÈ na náboÏenské pojmy, ktoré som chcel viac vedieÈ. Vysvetlil mi ich
a pochopil som to. Neskôr pri‰iel k nám do ‰koly do Luãenca, kde slúÏil svätú om‰u raz
za mesiac. Onedlho sa striedal s kÀazom R. Colotkom, ktor˘ tieÏ slúÏil om‰u. O nie-
koºko rokov sa mama druh˘krát vydala za iného muÏa. Pribudol ku nám aj mal˘ brat.
A neskôr pri‰la na svet (= narodila sa) sestra, ktorá tieÏ dobre poãuje. Potom babka
pri‰la o Ïivot a veºmi mi ch˘bala. Na‰Èastie mi ostal dedko. Bol som smutn˘, Ïe som
nemohol s babkou chodiÈ do kostola. Rozhodol som sa, Ïe nav‰tívim kostol a pomodlím
sa. Splnil sa mi sen. Zvykol som si chodiÈ do kostola a vedel som naspamäÈ „Otãe ná‰“,
„Zdravas Mária“. 

Ná‰ Boh je rád, Ïe chodím do kostola a rád vypoãuje moje prosby. Mal som dobr˘
pocit, Ïe Boh ma povzbudzuje a bol som spokojn˘. Keì som pri‰iel ‰tudovaÈ na SP·O
v Kremnici. Zaãal som chodiÈ do kostola, v ktorom nám slúÏi om‰u kÀaz p. Colotka
a tlmoãníãku robí p. Chrenová. 

Vìaka R. Colotkovi som sa prihlásil na prvé sväté prijímanie, ktoré sa uskutoãnilo
v októbri minulého roku. Teraz ma ãaká birmovka. ëakujem Bohu za pomoc. On mi
ukázal cestu k správnym cieºom....

Tomá‰ Slezák

Moja cesta za Bohom....
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ZaujímavosÈZaujímavosÈ

...ktorá je zaujímavá a príÈaÏlivá. Veºa ºudí tam idú ako turisti, za svojimi blízkymi,
alebo za prácou. Nás tam v‰ak najviac prilákala informácia, keì sme sa dozvedeli
o dvoch nepoãujúcich kÀazoch a o jednom hluchoslepom kÀazovi. Po zaãiatoãnom
kontakte cez e-mail sme sa dohodli na stretnutiach s nimi a ìal‰ími nepoãujúcimi.

LOND¯N 
Prvá na‰a zastávka bola v Lond˘ne. Tam sme mali stretnutie s kÀa-

zom Pavlom Fletcherom. Porozprával nám, s ak˘mi prekáÏkami sa stre-
tol, keì ‰tudoval za kÀaza. Vie veºmi dobre ãítaÈ z pier. Zaujímavé bolo,
Ïe aj keì slúÏi svätú om‰u pre poãujúcich, pouÏíva pri tom posunkov˘
jazyk. „Je to môj jazyk a dar od Boha, tak ho pouÏívam. NemôÏem roz-
právaÈ bez posunkov.“ Pavol pripravuje poãujúcich na pastoraãnú prácu
s nepoãujúcimi. Îije v komunite Jezuitov (= rehoºné spoloãenstvo zaloÏe-
né sv. Ignaciom z Loyoly), ktorí si s ním veºmi dobre rozumejú, aj keì
neovládajú posunkov˘ jazyk. 
Lond˘n – WIMBLEDON

Potom sme sa vybrali pozrieÈ nepoãujúcich vo Wimbledone.
Nepoãujúci Peter Morrissey je pastoraãn˘m asistentom tejto skupi-
ny. Jeho úlohou je pripraviÈ v‰etko na svätú om‰u. âítania (pomôcÈ
t˘m, ão budú ãítaÈ s posunkami) a pripraviÈ mini‰trantov. Skupina
nepoãujúcich bola malá, ale za to veºmi príjemná. Cítili sme sa tam
ako medzi svojimi blízkymi.
Lond˘n - WESTMINSTER

V pondelok sme sa stretli
s hluchoslep˘m kÀazom Cyri-
lom Axelrod. Neuveriteºn˘ príbeh ãloveka, ktor˘ sa stal veº-
k˘m darom pre svet. Narodil sa ako nepoãujúci Îid.
Rodiãia ho dali do ‰koly, ktorá patrila Dominikánkam (=
Ïenská rehoºa zaloÏená sv. Dominikom). Bola to cirkevná
‰kola, kde sa po prv˘krát stretol so Ïivotom kresÈanskej
viery. Veºmi ho to oslovilo (= sa mu to zapáãilo) a tak sa
rozhodol staÈ sa kresÈanom. A neskôr katolíckym kÀazom.
Bol misionárom (= ãlovek, ktor˘ je poslan˘ hlásaÈ o JeÏi‰o-

vi) na 5. kontinentoch sveta. Ovláda 15 jazykov. Na konci ná‰ho stretnutia sa nauãil Slovenskú
prstovú abecedu, ktorú si bez problémov zapamätal. Komunikovali sme s ním najskôr pomocou
jeho asistentky Lary, ale neskôr aj sami. Pracuje hlavne s hlucho-slep˘mi. O pár dní sme sa tam
znova stretli s malou skupinkou nepoãujúcich, ktorí sa tam
pravidelne stretávajú na modlitebn˘ch stretnutiach. Poroz-
právali nám o sebe a ako má pre nich Ïivot s Bohom zmy-
sel. Doteraz sa stretávali v miestnosti. Cítia, Ïe sú ãasÈou
Cirkvi a tak teraz plánujú svoje modlitebné stretnutia maÈ
priamo v katedrále (= veºk˘ kostol), aby sa aj poãujúci k nim
pridali a tak vytvorili ozajstnú rodinu. V ãase, keì sme tam
boli, práve nacviãovali pesniãku v posunkovom jazyku. 

Anglicko je krajina.... MANCHESTER
ëal‰ou na‰ou zastávkou bol Manchester. Tam sme sa

stretli s nepoãujúcim kÀazom Petrom Mc Donoughu.
Porozprával nám svoj príbeh ako sa stal kÀazom. Pocítil
BoÏie volanie v deÀ, kedy mu zomrela mama. Cítil hlbo-
k˘ pokoj v srdci, ktor˘ sa nedal nijako vysvetliÈ. ·tudoval
v ·kótsku. Bol vysväten˘ za kÀaza zosnul˘m sv. otcom J.
Pavlom II. Napísal knihy pre nepoãujúcich. KÀaz Peter
slúÏi sv. om‰u pre nepoãujúcich aj v in˘ch miestach
v okolí Manchestru. Tu sme sa stretli s najväã‰ou skupi-
nou nepoãujúcich, kde nás veºmi milo uvítali. 

BOLTON
Eileen Hosie (nepoãujúca) pracuje ako vychovávateº-

ka v ‰kole pre nepoãujúce deti. Pozvala nás, aby sme sa
pri‰li pozrieÈ na túto ‰kolu. ·kola bude v roku 2007 osla-
vovaÈ l00 rokov od svojho zaloÏenia. Je to veºmi zaují-
mavá ‰kola, plná krásnych farebn˘ch uãebn˘ch pomô-
cok na stenách. Îiaci sa uãia formou hry, zábavy a diva-
deln˘ch predstavení. V ãase náv‰tevy deti nacviãovali
divadelné predstavenie o Aladinovi. Eileen je veºmi aktív-
ne zapojená v tomto spoloãenstve nepoãujúcich. Je
redaktorkou ãasopisu „Outreach“ pre nepoãujúcich. 
BIRMINGHAM

Posledn˘m zastavením na na‰ej ceste za nepoãujúcimi bol
Birmingham. Tam sme sa stretli s poãujúcim kÀazom Gerrar-
dom Lennon, ktor˘ je kÀazom pre nepoãujúcich v Birmingha-
me. Bolo to milé stretnutie s nepoãujúcimi. Na spoloãnej sv.
om‰i, ktorá bola v anglickom posunkovom jazyku sme sa
pomodlili modlitbu: Otãe Ná‰... v slovenskom posunkovom
jazyku. V‰etci sme si uvedomili, Ïe tam kde sa ºudia stretávajú
v mene JeÏi‰a, neexistujú Ïiadne zábrany. Milé bolo aj stret-

nutie so Seanom O’Donnelom, ktor˘ má na starosti v‰etky postihnutia: sluchové, zrakové
a telesné. Informoval nás o tom, ako sa v Anglicku starajú o sluchovo postihnut˘ch. 

Toto je ná‰ záÏitok z potuliek (= putovanie) po Anglic-
ku. Boli to krásne, obohacujúce stretnutia s nepoãujúci-
mi. V ãase ná‰ho pobytu v Anglicku sme boli svedkami
dvoch udalostí. Tá prvá bola radostná. Ohlásenie, Ïe sa
olympijské hry v roku 2012 uskutoãnia v Lod˘ne, vyvola-
vá veºké nad‰enie v celej krajine. Av‰ak hneì na to na
druh˘ deÀ sa to v‰etko nad‰enie stratilo. Druhá udalosÈ
bola bolestná a tragická. V˘buchy v metre a autobusoch,
ktoré nás minuli len o niekoºko minút boli ‰okom pre
v‰etk˘ch. Táto udalosÈ si vyÏiadala Ïivoty nevinn˘ch ºudí. Tieto udalosti sú na zamyslenie.
âasto sa hovorí, Ïe „po smiechu b˘va plaã“... A moÏno nieão na tom je. V modlitbách myslí-
me na t˘chto tragicky zosnul˘ch ºudí a ich rodiny.

Redakcia
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Predstavujeme Vám ... Predstavujeme Vám ...

Ste autorom posunkov vo viacer˘ch publikáciách?
Prvou knihou bol vo vtedaj‰om âeskoslovensku Frekvenãn˘ slovník posunkovej reãi (1986 -

Csonka, Mistrík, Ubár). Pre deti vy‰la publikácia PäÈ pr‰tekov na ruke (1994 – Hevier, Mistrík,
·tevková, Ubár). ëalej to boli uãebnice s posunkami – 6 uãebníc Uãím sa hovoriÈ, âítanky pre
1. a 2. roãník, Vlastiveda a Zemepis. Spolu je to 12 publikácií, do ktor˘ch som robil posunky
a na niektor˘ch som sa autorsky podieºal aj na textov˘ch ãastiach.. Okrem toho boli spracované
videokazety s posunkami, ako napr. Kodifikácia posunkovej reãi (1966 – Mistrík, Ubár – 1400
posunkov), uvedené publikácie spracované posunkovou reãou na kazetách, rôzne informaãné
a náuãné kazety s posunkami atì. V súãasnosti KONTEXT pripravuje encyklopédiu s posunkami
na PC, ão umoÏní oveºa kvalitnej‰ie spracovanie posunkovej reãi. Jednotlivé posunky budú uvá-
dzané s rozsiahlymi viacjazyãn˘mi textov˘mi ãasÈami ku kaÏdému pojmu a s integrovan˘mi
video nahrávkami posunkov (v‰etk˘ch, ktoré nepoãujúci pouÏívajú) s príslu‰n˘m komentárom
k nim a s moÏnosÈou vyuÏívaÈ vytvoren˘ základ na rôzne tématické publikácie.

Na v˘stave Handicap Slovakia v Bratislavskej Inchebe mal KONTEXT svoj stá-
nok a predná‰kov˘ blok. Vy ste sa prezentovali témou Komunikaãné problémy a skry-
té titulky. Ako súvisia tieto dve témy?

Veºmi úzko. Televízne skryté titulky spracovávame s ohºadom na ‰pecifiká poznania a vní-
mania písaného textu nepoãujúcimi. MôÏu im v˘razne pomôcÈ pri roz‰irovaní ich slovnej
zásoby. Spojenie obrazu a textu, pouÏívanie skráten˘ch a jednoduch‰ích formulácií, uºahãuje
ãítanie a pochopenie prebiehajúceho deja. Nepoãujúci získajú ucelenej‰iu informáciu o dianí
na obrazovke, roz‰íria si svoju slovnú zásobu i vedomostn˘ obzor.

Aké aktivity e‰te vykonávate a plánujete?
V súãasnom období je to popri televíznych skry-

t˘ch titulkov v Markíze (filmy t˘ÏdÀa), aj tlmoãenie
relácie LampáreÀ (v repríze). Nevieme ale, ãi to bude
po dovolenkovom období pokraãovaÈ. V súlade
s na‰ou akreditáciou M· SR teraz zabezpeãujeme 5
kurzov posunkovej reãi. Konali sme aj kurz artikulaã-
nej komunikácie. V 2. polroku budeme robiÈ kurz
roz‰irovania slovnej zásoby.

Sluchovo postihnutí majú mnoÏstvo problémov
a ‰pecifick˘ch potrieb. Chceme sa priãiniÈ, aby sa na
‰kolách viac vyuÏívali a rozvíjali podmienky a úroveÀ
vzdelávania. Zaujíma nás vzdelávanie aj mimo
vyuãovania. Rozvíjanie manuálnych a du‰evn˘ch

schopností a záujmov najmä v oblasti kultúry a ‰portu. Pripravujem Trh práce prostredníctvom
teletextu. Chceli by sme prispieÈ k roz‰íreniu tlmoãníckych sluÏieb, k rozvoju informaãno-pora-
densk˘ch centier, informaãn˘ch publikácií atì.

Je toho nekoneãne veºa, ão by bolo potrebné robiÈ pre sluchovo postihnut˘ch. Na‰e sily
a finanãné zdroje sú veºmi skromné. Väã‰ina organizácií pre sluchovo postihnut˘ch si uvedo-
muje, Ïe uÏitoãné by bolo spojiÈ na‰e skromné sily a vytvoriÈ spoloãnú asociáciu. Za t˘m úãe-
lom vznikol v tomto roku 5 ãlenn˘ prípravn˘ v˘bor zloÏen˘ z predstaviteºov piatich obãian-
skych zdruÏení sluchovo postihnut˘ch a to: Ladislav Ubár – predseda (KONTEXT), ãlenovia
Mária Benková (SZSP), Peter Pástor (SZN·), PhDr. Mária Ko‰útová (ATLPRENES) a Mgr.
Roman Vojtechovsk˘ (SNEPEDA).

Prípravn˘ v˘bor uskutoãní na jeseÀ t. r. odborn˘ seminár, kde by sme radi privítali kompe-
tentn˘ch zástupcov obãianskych zdruÏení sluchovo postihnut˘ch. Mali by sa tu vykonzultovaÈ
(= vymeniÈ) názory a vyjasniÈ stanoviská pre moÏnosti vzájomnej spolupráce. Jedine takéto
spojenie síl môÏe skutoãne a v˘znamne pomôcÈ. Tak dúfajme, Ïe sa to podarí zrealizovaÈ a aj
úspe‰ne rozvinúÈ. Spoloãn˘mi silami, spoloãn˘m úsilím by sme mohli v prospech sluchovo
postihnut˘ch dokázaÈ oveºa viac.

Redakcia
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Predstavujeme Vám obãianske zdruÏenie KONTEXT...
Pán Ubár, prezraìte nám, preão ste zaloÏili KONTEXT?
Pracoval som od roku 1963 vo Zväze invalidov ako referent pre sluchovo postihnut˘ch.

Podarilo sa mi roz‰íriÈ ãlenskú základÀu z 12 základn˘ch organizácií nepoãujúcich a jednej
ZO nedosl˘chav˘ch na 48 základn˘ch organizácií a zo 700 sluchovo postihnut˘ch ãlenov
zv˘‰iÈ ich poãet na vy‰e 6 tisíc. Rozvinuli sme mnoÏstvo vzdelávacích a záujmov˘ch, najmä
kultúrnych aktivít, z ktor˘ch mnohé sú dnes uÏ samozrejmé, tradiãné akcie. Neskôr sa mi
v Bratislavsk˘ch elektrotechnick˘ch závodoch podarilo vybudovaÈ Pracovno-spoloãenské cen-
trum sluchovo postihnut˘ch, v ktorom boli rozvíjané mnohé zaujímavé a v niektor˘ch prípa-
doch aj priekopnícke (= prvé) aktivity. Za v‰etky môÏem spomenúÈ organizovanie XVII. dní
posudkového lekárstva, ktoré rozhodujúcou mierou prispeli k tomu, Ïe nepoãujúci získali
zákonn˘ nárok na ãiastoãné invalidné dôchodky. 

Po neÏnej revolúcii logicky nastala atomizácia (= rozdelenie) Zväzu invalidov, tejto dovte-
dy jedinej organizácie zdravotne postihnut˘ch. Vznikol samostatn˘ Slovensk˘ zväz sluchovo
postihnut˘ch. Vznikol ãasopis Slovensk˘ GONG. Vybavilo sa tlmoãenie pre nepoãujúcich
v televízii, presadilo sa uzákonenie pouÏívania posunkovej reãi, v˘razne sa roz‰írili a ãiasto-
ãne aj sprofesionalizovali tlmoãnícke sluÏby. Mnohé sa podarilo, ale aj mnohé sa nestihlo
vybaviÈ, dosiahnuÈ. Zaãali vznikaÈ nové organizácie, ktoré boli presvedãené, Ïe dokáÏu slu-
chovo postihnut˘m pomáhaÈ lep‰ie. V roku 2000 som odi‰iel do dôchodku a rozm˘‰ºal som,
ão ìalej. Hºadal som rie‰enie. Ako najlep‰ie by bolo vytvorenie nového, minulosÈou nezaÈaÏe-
ného obãianskeho zdruÏenia, v rámci ktorého budem môcÈ konaÈ to, ão povaÏujem pre slu-
chovo postihnut˘ch za najuÏitoãnej‰ie.

Na‰e obãianske zdruÏenie KONTEXT vzniklo zaãiatkom roku 2000 (registrované na
MV SR od 7. februára 2000) v súvislosti s mojím odchodom do dôchodku. Zakladajúcimi ãlen-
mi boli univ. prof. Jozef Mistrík, univ. prof. Pavel Traubner a ja. Predsedom sa stal p. Mistrík,
známy jazykovedec (vtedy vedúci katedry pedagogiky sluchovo postihnut˘ch PdF UK). Po jeho
úmrtí sa stal predsedom univ. prof. Miron Zelina (vtedy dekan PdF UK). Podpredsedami sa stali
univ. prof. Viktor Lechta (ved. katedry logopédie PdF UK), PaedDr. Branislav BaláÏ (vtedy pra-
covník M· SR – zomrel) a ãlenom v˘boru bol aj univ. prof. Milan Sládek (známy mím). Tajom-
níkom a ‰tatutárom som ja. Pán Traubner (dekan LF UK) je ãestn˘ predseda.

âo je pre vás dôleÏit˘m cieºom?
Poslaním KONTEXT-u je úsilie o skvalitnenie Ïivota sluchovo postihnut˘ch ºudí poskytova-

ním potrebnej pomoci takto postihnut˘m a v‰etk˘m t˘m, ktorí im pomáhajú. T̆ ch problémov,
aktivít, úloh a zámerov v oblasti problematiky sluchovo postihnut˘ch je veºmi veºa. My sa
snaÏíme rie‰iÈ najmä ich komunikaãné a informaãné bariéry. Ich minimalizovanie (= zniÏova-
nie) je rozhodujúce pre ich pracovné a spoloãenské uplatnenie a pre ich kvalitnú, maximálne
plnohodnotnú Ïivotnú sebarealizáciu. To povaÏujeme za dôleÏité, o to sa usilujeme. A to je
ná‰ cieº, i keì vieme, Ïe je to nesmierne zloÏit˘, nároãn˘ a dlhodob˘ proces.

Minikurz posunkovej reãi pre 
riaditeºa SND p. D. Jamricha.

Rozhovor s pánom prezidentom 
Ivanom Ga‰paroviãom.
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Zo ÏivotaRozhovor

V tomto roku bola deaflympiáda v Austrálii. Orga-
nizátori zo Slovenského zväzu nepoãujúcich ‰por-
tovcov vybrali na toto podujatie aj dve najkraj‰ie
nepoãujúce dievãatá na Slovensku v roku 2004 V.
Holubovú a P. Petroviãovú. Do Austrálie priletela
nepoãujúca slovenská v˘prava ‰portcov, organizá-
tori a dve nepoãujúce dievãatá. Nepoãujúcej ‰tu-
dentky Veroniky Holubovej z PaSA z Luãenca sme
sa op˘tali o deaflympiáde. 

Kto Èa vybral na pobyt do Austrálie?
Bola som na v˘berovom konaní v SZSP. I‰lo o kandida-

túru SR na podujatí (=úãasÈ, reprezentácia) deaflympiády.
Pán Ruda a pán Pastor  ma po rozhovoroch vybrali.

Bola si prv˘ krát v Austrálii? Ak˘ pocit si mala? 
V Austrálii som nikdy predt˘m nebola. Nikdy by som

nepovedala, Ïe sa tam vôbec dostanem. Preto ma ponuka
veºmi prekvapila. Pote‰ilo ma, Ïe ma vybrali. Pocit som mala v˘born˘, pretoÏe rada spoznávam
nov˘ch ºudí, nové krajiny. Obávala som sa jedine toho, ãi ten dlh˘ let vydrÏím. Na‰Èastie to prebehlo
dobre a bez komplikácií (= problémov).

Ako si strávila pobyt na deaflympiáde? Ako dlho si tam bola?
Pobyt na deaflympiáde bol v˘born˘. Veºmi pouãn˘ a zaujímav˘. B˘vali sme v hoteli pria-

mo v Melbourne. To veºké mesto malo svoje klady aj zápory. Bola som tam 15 dní. 
Predviedla si sa tam ako hosteska?
Áno, mala som prezentovaÈ na‰e srdce Európy - Slovensko. Chceli sme, aby sa 17. zimné

deaflympijské hry konali u nás na Slovensku. Spolu s Petronelou sme ponúkali slovenské v˘rob-
ky prezidentom nepoãujúcich ‰portovcov z celého sveta a ostatn˘m úãastníkom. Povedali sme im
o kráse Tatier. Na druh˘ deÀ sme ich zaujali slovensk˘mi krojmi, ktoré sme mali na sebe obleãe-
né. Oplatilo sa (malo to úspech). Keì sa prezentovalo, karty sa zdvihli a Slovensko vyhralo.

Akú jazykovú komunikáciu si pouÏívala s nepoãujúcimi z rôznych ‰tátov? Nema-
la si problém s komunikaãnou bariérou?

KeìÏe som sa uÏ stretla s niektor˘mi nepoãujúcimi z iného ‰tátu, nebol problém s nimi
komunikovaÈ. V Austrálii som komunikovala s nepoãujúcimi posunkov˘m jazykom. Musela
som sa nauãiÈ prstovú abecedu ASL . Keì mi nerozumeli, pouÏila som gestá, pantomímu.
MôÏem povedaÈ, komunikaãná bariéra medzi nami rozhodne (= urãite) nebola. Vìaka posun-
kovej reãi som sa mohla dorozumievaÈ rovnako s âechmi a aj  s Austrálãanmi.

Ak˘ rozdiel je v kultúre v Austrálii a u nás?
Juj, je to na dlhé rozprávanie. AÏ tak˘ veºk˘ rozdiel nie je. Sú to ºudia ako my, kaÏdá kra-

jina má v‰ak svoju tradíciu, kultúru, zvyky a obyãaje. Je to svet koál (= koala – mal˘ medvedík)
a klokanov. Zameriam sa na nepoãujúcich.  Bolo tam vidieÈ, Ïe sú väã‰inou hrdí na to, Ïe nepo-
ãujú. Tam sa skôr poãujúci prispôsobili viac nepoãujúcim. Akoby povedali: „Nerozumiem ti.
Vie‰ posunkovaÈ? Nie ? Tak to napí‰ na papier. Nemá‰ papier? Tvoj problém.“  Rozhodne sa
nesnaÏili im rozumieÈ verbálne (= slovne). Hovorím najmä o komunite nepoãujúcich, nie nedo-
sl˘chav˘ch. PouÏívajú ãasto prstovú abecedu ASL. Okrem toho Austrálãania sú veºmi milí, vese-
lí ºudia, z ktor˘ch sr‰í (= je vidieÈ) energia. Sú ústretoví (= priateºskí, sympatickí  a plní Ïivota.

Ako si preÏívala chvíle, keì si sa po prílete vrátila na Slovensko. Chcela si ostaÈ
v Austrálii, alebo sa vrátiÈ do ná‰ho domova?

Vo mne kolovali (= boli) rôzne pocity. Bol to pocit smútku a radosti. Hneì po prílete som sa
chcela okamÏite vrátiÈ. Vedela som v‰ak, Ïe to ne‰lo. Som veºmi vìaãná, Ïe ma tam vzali.
Neºutujem, Ïe som tam bola. Moje záÏitky sa vryli do môjho srdca (= dlho budú v mojom
srdci). A v‰etko krásne, ão som tam preÏila, uÏ ostane len v mojich spomienkach.

redakcia

Účasť na deaflympiáde v Austrálii Rodina Janáčová
ManÏelia Janáãovci sa spoznali na spolo-
ãenskej akcii v Tisovci. Slávka má sluchové
postihnutie a jej manÏel je poãujúci. Majú 5
detí - najstar‰ia Martina (16 rokov) je nedo-
sl˘chavá. Ostatné sú Nikola (14 rokov), Mar-
cela (9 rokov), Petra (6 rokov) a Timea (2) sú
poãujúce.

Ak˘ ste mali pocit pri narodení va‰ich
detí? Chceli ste maÈ poãujúce alebo nepoãujú-
ce deti?

Myslím si, Ïe v‰etci rodiãia chcú maÈ predov‰etk˘m zdravé deti. Keì som prv˘krát drÏala
v rukách na‰e malé dieÈaÈko a pritisla som si ho ku sebe, bol to neopísateºn˘ pocit ‰Èastia
a radosti. A to, ãi ja sama alebo dieÈa poãuje, je vtedy celkom bezv˘znamné.

Slávka, ako si zistila, Ïe si stratila sluch? 
Ako dieÈa som si vôbec neuvedomovala, Ïe nepoãujem. Mala som stratu asi 50% a vede-

la to len najbliÏ‰ia rodina a ºudia v ‰kole. Lebo za socializmu v‰etk˘ch zdravotne postihnut˘ch
spoloãnosÈ odsudzovala. Stará mama zistila, Ïe z diaºky nepoãujem. V puberte som to ÈaÏko
preÏívala. Od pätnástich rokov nosím naãúvací aparát. Neviem si bez neho predstaviÈ Ïivot.
Veºmi mi pomáha poãuÈ zvuky okolia, hlasy a uºahãuje mi komunikáciu najmä s deÈmi. Deti
som odmaliãka musela nauãiÈ, Ïe ma musia najprv zavolaÈ. A aÏ keì sa na nich pozerám,
môÏu hovoriÈ. PretoÏe najmä odzerám z úst.

Slávka, ako ãasto sa stretávate s nepoãujúcimi? Máte informácie o sluchovo
postihnut˘ch v súãasnej dobe?

Chodím raz mesaãne do ná‰ho centra KCNS v Banskej Bystrici aj na sväté om‰e, ktoré ma
du‰evne veºmi obohacujú (= povzbudzujú). Ak mi dovolí ãas a rodina, rada sa zúãastÀujem
na niektor˘ch akciách. Pár rokov som ãlenka SZSP, bola som aj na SRK.. Mám prehºad aj
informácie o sluchovo postihnut˘ch. Odoberám ãasopisy GONG, GADUIUM a sledujem TKN
aj teletext. Myslím si, Ïe v‰etci nepoãujúci sme jedna veºká rodina a na v‰etky stretnutia sa
vÏdy te‰ím. Chodila som aj na kurz posunkového jazyka.

S ak˘mi problémami ste sa stretli pri v˘chove detí? Ako ste ich rie‰ili?
UplatÀujem kamarátsky a komunikatívny prístup. Ale je hranica, ktorú musia deti re‰pektovaÈ.

Problémy máme ako kaÏdá beÏná viacdetná rodina. Dcéra Martina nav‰tevovala beÏnú Z·. Keì
boli problémy, Ïe nerozumela uãiteºa, i‰la som do ‰koly oboznámiÈ ho, ako má komunikovaÈ s nedo-
sl˘chav˘mi ºuìmi. Posunková reã je pre nepoãujúce deti veºmi dôleÏitá. Myslím si, Ïe je dobré, ak deti
zvládnu (= vedia)aj orálnu reã. Ak ju pouÏívajú, majú viac moÏností komunikácie s poãujúcimi.

âoho by sa mali podºa vás rodiãia sluchovo postihnut˘ch detí vyvarovaÈ (=
vyhnúÈ) vo v˘chove?

Treba sa s t˘m predov‰etk˘m zmieriÈ (= prijaÈ to) a ºúbiÈ dieÈa také, aké je. BraÈ ho ako
zdravé, aj keì sa to vÏdy nedá. PovzbudiÈ ho za kaÏd˘ úspech. VychovávaÈ ho k ativitám,
ktoré ho budú napæÀaÈ a rozvíjaÈ to, ão v Àom je.

Z ãoho ste mali najväã‰iu radosÈ pri v˘chove detí?
Som optimista (= myslím na dobro) a te‰ím sa z kaÏdej maliãkosti. Te‰í ma, keì deti

pomôÏu v domácnosti a môÏeme sa rozprávaÈ, hraÈ ãi za‰portovaÈ si alebo ísÈ na v˘let. Rada
pozorujem malú Timku ako spoznáva svet a objavuje nové veci. U star‰ích som zase rada, keì
sa mi zveria s tajnosÈami alebo ma poprosia o radu.

Ak˘ máte vzÈah s va‰imi deÈmi?
Kamarátsky. âasto sa rozprávame. Na niektor˘ch príhodách mi teãú od smiechu slzy. Roz-

právame sa beÏnou hovorenou reãou. Obãas, keì sa dobre nerozumieme, si s deÈmi ukazu-
jeme. Malá Timka pouÏíva posunky prosím, ìakujem a dobrú chuÈ. Deti pomáhajú aj
v domácnosti, aby videli, Ïe Ïivot nie je len prechádzka ruÏov˘m sadom (= nie je vÏdy ºahk˘).
Umenie Ïivota nie je v Ïivote stále vyhrávaÈ a nikdy neprehraÈ. Umenie Ïivota je v tom, Ïe
vÏdy máme silu zaãaÈ znova. 

Redakcia
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Štúdium v Budapešti
Angela Orozsová má sluchové postihnutie a pochádza zo Slovenska. S rodiãmi
pouÏíva orálnu formu komunikácie t. j. hovorenú reã. Zaujímali sme sa o jej ‰túdiu
v Budape‰ti, ako to v tej ‰kole zvláda.

Angela, mohla by si nám povedaÈ odkiaº si? Rodiãia
sú poãujúci? Kde si chodila do ‰koly? 

Som z Bratislavy z poãujúcej rodiny, a nav‰tevovala som
beÏnú základnú aj strednú ‰kolu - gymnázium, t. j. vzdelá-
vala som sa spolu s poãujúcimi. 

Dozvedela som sa, Ïe ‰tuduje‰ v Maìarsku? Je to
pravda? 

Áno, je to pravda. Chcela som získaÈ nové skúsenosti,
a tieÏ ma lákala my‰lienka vyskú‰aÈ seba v zahraniãí.
Chcela som vedieÈ ako obstojím (= zvládnem) v inom pro-
stredí. 

V ktorom meste ‰tuduje‰? 
·tudujem v hlavnom meste Maìarska v Budape‰ti. Ovlá-

dam e‰te maìarsk˘ jazyk, anglick˘ jazyk, trochu nemeck˘
jazyk, taliansk˘ jazyk. ·védsky jazyk som sa uãila, pretoÏe máme vo ·védsku rodinu.

Nemala si problém komunikovaÈ s profesormi?A so spoluÏiakmi? 
S uãiteºmi som aÏ tak˘ problém s komunikáciou nemala, hoci sa vyskytli aj "horúce

chvíle“ (= ÈaÏké chvíle). So spoluÏiakmi to bolo tieÏ rôzne a veºmi záleÏalo na charak-
tere (= povahe) poãujúcich spoluÏiakov, v akej miere sme si dokázali rozumieÈ
a navzájom sa tolerovaÈ. 

Aká je tvoja predstava o ‰túdiu? 
V ‰kole nemám veºa predmetov a skú‰ok,

ale dôleÏité je, aby sme si s uãiteºmi rozumeli
a bola dobrá komunikácia. 

Stretáva‰ sa s nepoãujúcimi z Maìar-
ska? 

Stretla som sa s nimi v rámci mojej praxe
zo ‰koly. 

Ako si ãasto chodievala domov? 
Väã‰inou kaÏdé tri t˘Ïdne. Niekedy mi

ch˘ba priateºsk˘ rozhovor s rodiãmi, ale inak
som si zvykla na samostatn˘ Ïivot. 

Tvoji rodiãia boli nad‰ení, Ïe ‰tuduje‰
v Maìarsku? 

Moji rodiãia boli nad‰ení a veºmi mi priali, aby som bola v ‰túdiu v Maìarsku úspe‰ná. 
Aké záÏitky si mala v ‰kole? 
Veºmi rôzne. Vyskytli (= boli) sa rôzne komunikaãné situácie s poãujúcimi. Aj v˘lety,

ktor˘ch sme sa spolu zúãastnili, dopadli raz dobre inokedy zle. 
Mala si v detstve nejak˘ tajn˘ sen? 
Tajn˘ sen ani veºmi nie. Priala som si, aby som mohla maÈ dobrú prácu. Ale to je asi

sen kaÏdého. Myslím si, Ïe splnenie môjho Ïelania mi ukáÏe budúcnosÈ. 
Ak˘ je tvoj vzÈah k posunkovej reãi? 
Neovládam dobre posunkovú reã, ale môj priateº sa snaÏí o to, aby som sa v nej

zlep‰ila. 
âo robí‰ vo voºnom ãase? 
Volného ãasu mám naozaj málo, ale snaÏím si nájsÈ trochu ãasu na ‰port a tieÏ ma

lákajú kultúrne udalosti v meste.

Redakcia

Škola z Hrdličkovej na „medzinárodných“ 
športových hrách v Plzni

V dÀoch 16. - 20. júna 2005 sa v Plzni konal 41. roãník C·H (celo‰tátne ‰portové hry)
základn˘ch ‰kôl pre SP Ïiakov. ZaujímavosÈou bolo, Ïe ãesk˘ch ‰portov˘ch hier sa
po prv˘krát zúãastnili aj dve zahraniãné ‰koly a to z Maìarska – Kapo‰vár a zo Slo-
venska – Bratislava Hrdliãkova. Zásluha na‰ej úãasti patrí riaditeºom oboch ‰kôl,
ktorí sa niekedy pred rokom na seminári pedagógov v Plzni dohodli, Ïe stretnutie
doprajú aj Ïiakom. Keì naozaj pri‰la pozvánka, na‰a ‰kola sºub rada dodrÏala
a Ïiaci–‰portovci sa te‰ili na budúce záÏitky v Plzni.

C·H sa zúãastnilo 15 základn˘ch ‰kôl pre slu-
chovo postihnut˘ch – PlzeÀ, Praha – Jeãná, Praha
– Holeãkova, Praha – V˘molova, âeské Budûjovi-
ce, Hradec Králové, Liberec, Ostrava, Olomouc,
Vala‰ské Mezifiíãí, Ivanãice, Brno, Kyjov, Bratislava
a Kapo‰vár.

História ‰portov˘ch hier v b˘valom âeskoslo-
vensku je v‰eobecne známa a celo‰tátne ‰portové
hry sluchovo postihnut˘ch Ïiakov majú dlhoroãnú
tradíciu. Prv˘ roãník sa uskutoãnil v roku 1965
v Prahe. V Plzni zaznela aj my‰lienka ‰portového
spojenia sluchovo postihnut˘ch Ïiakov Z· âeskej
a Slovenskej republiky, ktorá je lákavá a Ïiadúca. Obnovenie v˘znamného ‰portového súpe-
renia a konfrontácia (= stretnutie) v˘konov v‰etk˘ch ‰kôl b˘valej federácie by bola prínosom
pre obe strany. Pre Ïiakov aj nájdenie si nov˘ch zahraniãn˘ch kamarátov. Na‰i Ïiaci mali
moÏnosÈ vidieÈ a porovnávaÈ sa s ãesk˘mi rovesníkmi. Na‰i ‰portovci splnili oãakávania.

Po slávnostnom otvorení na Mestskom ‰tadióne boli súÈaÏe v atletick˘ch disciplínach.
V˘razn˘ úspech dosiahol ná‰ bojovn˘ beÏec Va‰íãek, ktorému u‰iel o vlások bronz v behu na
1500 m. V behu na 60 m sa ‰printérka Dobia‰ová umiestnila na peknom 8. mieste za úãasti
30 pretekárok. V behu dievãat na 800 m obsadila Ïiaãka Borovská 8. miesto. Ná‰ guliar Sza-
lai mal ‰ancu postúpiÈ z kvalifikácie do finále A, ale ch˘balo mu 12 cm na finále medzi najle-
p‰ích ôsmich guliarov a napokon skonãil na 9. mieste. V guliarskej disciplíne chlapcov padol
rekord, ktor˘ utvoril mlad˘ a vy‰portovan˘ (trénuje v atletickom klube s poãujúcimi) chlapec
z Prahy – Jeãná v˘konom 15,16 m. Prekonal star˘ rekord z roku 1989 o vy‰e 2 metre.

Na druh˘ a tretí deÀ ‰portového programu sa súÈaÏilo vo futsale na trávniku a v basketba-
le. Na‰e basketbalistky v 3. skupine skonãili na treÈom mieste po jednej v˘hre a dvoch pre-
hrách. Hrali o 7. - 9. miesto a nakoniec obsadili 8. miesto. Najlep‰ou strelkyÀou a najlep‰ou
hráãkou ná‰ho druÏstva bola Dobia‰ová. Na‰i futbalisti hrali bez najlep‰ieho strelca Kovalãí-
ka, ktor˘ pre chorobu musel zostaÈ doma. Obsadili z piatich druÏstiev po dvoch prehrách
a dvoch v˘hrach v 3. skupine ‰tvrté miesto. Znamenalo to, Ïe mohli hraÈ iba o 10. - 12. mies-
to. Po remíze a v˘hre skonãili desiati.

Popoludní boli plavecké preteky. Na‰i Ïiaci si brúsili zuby na pekné, ba dokonca medailo-
vé umiestnenie. Dve prvé miesta na plávaní 50 m – voºn˘ spôsob a prsia obsadil ná‰ Ïiak M.
Garaj a bola z toho obrovská radosÈ. SúÈaÏ v plávaní pozostávala e‰te zo zmie‰anej ‰tafety 4
x 50 m. Musíme pochváliÈ v‰etk˘ch ‰portovcov, ktorí boli na súpiske (= zozname) na‰ej ‰koly
a majú zásluhu na na‰om peknom celkovom desiatom mieste s dvoma zlat˘mi medailami.
V celkovom hodnotení ‰kôl na prvom mieste bola Ostrava.

Na‰i Ïiaci v Plzni preÏili päÈ pekn˘ch, vzru‰ujúcich a nezabudnuteºn˘ch dní vìaka pozva-
niu základnej ‰koly v Plzni. Vyzerá to tak, Ïe aj na budúci rok by v Ostrave zo Slovenska na‰a
‰kola nemala ch˘baÈ. Náklady na ubytovanie a stravu hradil organizátor. Na‰e poìakovanie
patrí obãianskemu zdruÏeniu „Svet ticha“ (zabezpeãili prepravu osôb) ako aj na‰ej riadi-
teºke Fligingerovej, vedeniu na‰ej ‰koly a v‰etk˘m rodiãom, ktorí podporujú svoje deti
a nás v na‰ich aktivitách. Veríme, Ïe v budúcnosti to nezostane len pri ‰porte.

Mgr. Peter Birka, PaedDr. Milo‰ ·tefek
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Najkrajšie nepočujúce dievča sveta
je Slovenka

DÀa 16. júla 2005 sa konalo Miss Deaf World
(= MISS nepoãujúca sveta) v Prahe. Zúãastnilo sa ho
deväÈ finalistiek z rôznych ‰tátov (Rusko, Srbsko a âier-
na Hora, Poºsko Taliansko, USA, Juhoafrická republika).
Najkraj‰ím nepoãujúcim dievãaÈom na svete a najsym-
patickej‰ím nepoãujúcim dievãaÈom sa stala P. Petro-
viãová zo Slovenska. Druhé miesto získala J. Agapovo-
vá z Ruska a tretia bola D. Bukviãová zo Srbska a âier-
nej Hory. P. Petroviãová sa sama prihlásila do súÈaÏe
krásy v Prahe. Predt˘m získala v roku 2004 na Miss nepoãujúca Slovensko v Poprade titul Naj-
kraj‰ia nepoãujúca na Slovenku. 

www.pravda.sk

OPERA
Opera nikdy nebola dostatoãne sprístupnená pre nepoãujú-

cich. Na ‰Èastie situácia sa teraz zaãína meniÈ. Wendy Ebwor-
tová, britská tlmoãníãka, obohatila Anglickú národnú operu
a iné operné domy v Anglicku posunkov˘m jazykom. Hudbu
a text vyjadruje veºmi krásne posunkami. T̆ m pritiahla mnoh˘ch
nepoãujúcich ale i poãujúcich fanú‰ikov (= obdivovateº) opery,
ktorí sú fascinovaní (= pote‰ení) jej prácou. Aj tí, ão poãujú
hudbu a rozhovor, cítia, Ïe jej posunky vyjadrujú emócie 
(= pocity) hudby lep‰ie ako niektorí speváci. 

www.deaflife.com

Posunkovaná poézia
Poznáte poéziu v posunkovom jazyku? Chcete spoznaÈ poéziu

v posunkoch? Tak vás organizátori workshopu poézie poz˘vajú od 7.
– 9. 9. 2005 do mesta Frankfurt v Nemecku. Spolu s poetom (= ãlovek,
ktor˘ predná‰a poéziu) v posunkovom jazyku Jurgenom Endressom
môÏete zistiÈ: „âo je to poézia v posunkovom jazyku? Ak˘ je základ
posunkovanej poézie? Ako môÏeme sami vytvoriÈ poéziu?“ Na toto
podujatie sa treba vopred prihlásiÈ.

Podobná akcia sa bude konaÈ aj 6.10. 2005 v „theater im
e.novum“ v meste Luneburg. PrezentovaÈ sa bude posunková pézia
k Ïivej hudbe od Micky Reincheho a Huw Hamiltona. Cieºom je cítiÈ
a vidieÈ hudbu a vnímaÈ ju v sebe samom. A môÏu ju vnímaÈ spoloã-
ne nepoãujúci, nedosl˘chaví a poãujúci.

www.taubenschlag.de 

Festival „CLIN D’OEIL“ 2005

Na zaãiatku sme poslali videonahrávku so svojím divadeln˘m programom
do Francúzska. Na základe toho vybrali najlep‰ích. Dostali sme pozvánku,
aby sme sa zúãastnili na Európskom festivale nepoãujúcich „Clin d’Oeil
2005“ v Reimsi vo Francúzsku. 

Bolo to dÀa 1. - 3. júla, keì
sme cestovali do Reimsu po dlhej
dvadsaÈ hodinovej ceste. Poãas
víkendu sa predstavilo z rôznych
‰tátov Európy 12 divadeln˘ch
predstavení, 6 poetikov, 7
mímov, 5 taneãníkov, 21 vizuál-
nych (= v˘tvarn˘ch) umelcov, 7
detsk˘ch workshopov a 18 krát-
kych, dokumentárnych a pre-
hliadkov˘ch filmov... Zo dÀa na
deÀ sme sa stretávali s nov˘mi
ºuìmi. Ná‰ súbor „Tiché iskry“ pri Divadle z pazá‰e hral rozprávku Janko Hra‰ko

s bublinami s francúzskymi texta-
mi. Te‰ili sme sa na stretnutie
s Divadlom Nesly‰ím z âiech
a s Divadlom Tine Stopinje zo Slo-
vinska a mnoh˘mi ìal‰ími. Videli
sme aj známu európsku filmovú
a divadelnú hereãku Emmanuelle
Laboritovú, ktorá sa u nás preslá-
vila vo filme a vydaní knihy s náz-
vom „Tich˘ v˘krik“. 

Poãas nabitého (= plného)
víkendu sa nám podarilo nav‰tíviÈ ná‰ sen - francúzsku metropolu (= v˘znamné
mesto) – ParíÏ. Videli sme uÏasnú Eiffelovu veÏu, VíÈazn˘ oblúk ãi Katedrálu Non-
tre Dame. Sedeli sme si na trávniku pri paláci Luxembruského parku a vychutnáva-
li (= uÏívali) sme si Ïivot pod francúzskym nebom. 

BcA. Peter VrÈo



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:

7.7. - Jane Cmarovej 25.7. - Franti‰kovi Vilãekovi
9.7. - Mariánovi Berákovi 3.8. - Márii Ponãákovej

17.7. - Vincentovi Vreckovi 9.8. - ªuboslavovi Juríkovi
20.7. - Bohumilovi Vojtekovi 22.8. - Marekovi Vasiºovi - 20 rokov
25.7. - Petrovi Besedovi

K meninám:

5.7. - Cyrilovi Vilhemerovi 19.8. - L˘dii Horváthovej
24.7. - Vladimírovi Tonkovi 21.8. - Jane Cmarovej
24.7. - Vladimírovi Ponãákovi 21.8. - Jane Hulvákovej
26.7. - Anne VíÈazkovej 21.8. - Jane Juríkovej
27.7. - BoÏene Mikolá‰ovej 21.8. - Jane Klaãanovej
7.8. - ·tefánii Smutnej 21.8. - Jane Schreinerovej

11.8. - Zuzane ·vaÀovej 26.8. - Samuelovi Kyseºovi
13.8. - ªubomírovi BaláÏovi

BlahoÏeláme k meninám pani prededníãke KCNS Jane Schreinero-
vej. Prajeme jej veºa ‰Èastia, zdravia, lásky a BoÏieho poÏehnania v práci
a v súkromnom Ïivote. Kolektív KCNS a ãlenovia KCNS.

B l a h o ž e l a n i e k s v a d b e
„MladomanÏelia Alena Lehnerová a Karol Abrahám si povedali spolo-

ãné „áno“. Bolo to dÀa 6. augusta 2005 na Mestskom úrade v Pre‰ove. Praje-
me im veºa zdravia, ‰Èastia, lásky, tolerancie na spoloãnej ceste Ïivota a BoÏie-
ho poÏehnania. ManÏelia Róbert a Danka Laffersovci“. Kolektív KCNS tieÏ
blahoÏelá manÏelom a praje im veºa ‰Èastia na spoloãnej ceste Ïivota.

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
september, október 2005

B. Bystrica: Katedrála sv. Franti‰ka Xaverského – 25.9. a 30.10. o 14.00 hod. 
Trenãín: Kostol Notre Dame – 18.9. a 23.10. o 16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Franti‰ka Saleského – 11.9. a 16.10. o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Franti‰ka Asisského – kaÏdú stredu o 16.30 hod.
Luãenec: 1 x mesaãne 
Bratislava: Franti‰kánsky kostol – 11.9. a 2.10. o 16.30 hod (v pos. reãi)

- ostatné nedele o 16.30 hod. (tlmoãené) 
Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská om‰a – 1 x mesaãne

Oznamy

18 GAUDIUM

Zo sveta

Objednajte si v Taliansku špagety 
v posunkovom jazyku

Nepoãujúci v Ríme majú teraz moÏnosÈ si objednaÈ ‰pagety
v posunkovom jazyku v novej re‰taurácii otvorenej hlavne pre
nepoãujúcich. V tomto meste je pribliÏne 4 500 nepoãujúcich. 

V tejto re‰taurácii sú ãa‰níci a ãa‰níãky vycviãení v prebe-
raní objednávok pouÏitím posunkového jazyka. Premietajú sa
tam aj filmy s titulkami. Pri kaÏdom stole nájdete poãítaã, ktor˘
umoÏní zákazníkom poslaÈ a prijaÈ e-mail, správy, ale môÏu
sa aj pripojiÈ na chat (= komunikovaÈ s blízkymi a priateºmi
cez internet). 

Vzdelanie – ľudské právo!
·vajãiarska organizácia nepoãujúcich SGS/FSS organizuje druh˘

Kongres nepoãujúcich od 23. - 25. 9. 2005 v meste Winterhure
(·vajãiarsko). Témou stretnutia je „Vzdelanie – ºudské právo!“ Na stret-
nutie poz˘vajú v‰etk˘ch nepoãujúcich, nedosl˘chav˘ch a poãujúcich,
ktorí sa venujú tejto oblasti. Hlavná my‰lienka je, Ïe kaÏd˘ ãlovek má
právo na prístup ku vzdelaniu. SúãasÈou bude aj rozhovor o rozvoji
a postavení posunkového jazyka ako materinského jazyka nepoãujúcich
a nedosl˘chav˘ch. Aké práva majú dnes a aké môÏu byÈ e‰te uznané
v budúcnosti. 

www.taubenschlag.de

Ruky hore!
V dÀoch od 20. – 25. 9. 2005 sa bude vo Viedni v Rakúsku konaÈ

DeÀ vyuÏívania posunkového jazyka. Cieºom tohto vzdelávacieho a kul-
túrneho podujatia je, aby sa spoloãne stretli nepoãujúci a poãujúci.
Chcú poukázaÈ na to, Ïe medzi poãujúcimi a nepoãujúccimi môÏe fun-
govaÈ komunikácia na rovnakej úrovni, spoloãná práca, a spoloãn˘
hospodársky a sociálny Ïivot. Vzdelávacia ãasÈ bude urãená najmä pre
ºudí, ktorí majú málo príleÏitostí na vzdelanie a prípravu na povolanie.
Témy sa budú zameriavaÈ aj na rodiny a nepoãujúce deti a ich moÏnosti
ìal‰ieho vzdelávania v Európskej únii. Úãastníci môÏu rozprávaÈ na
rôzne témy v posunkovom jazyku. K dispozícii bude pre poãujúcich
tlmoãník do posunkového jazyka. V kultúrnej ãasti programu môÏete

vidieÈ divadlo a hudbu, ktorú budú prezentovaÈ nepoãujúci umelci (samozrejme v posunkovom
jazyku!).

www.taubenschlag.de

Európska novoročná oslava 
„posunkujúcich ľudí“

Nov˘ rok môÏu v‰etci ºudia, ktorí pouÏívajú pri komunikácii posunkov˘ jazyk sláviÈ spolo-
ãne na jednom veºmi zaujímavom podujatí. Bude sa konaÈ od 29.12. 2005-1.1.2006 vo Vied-
ni. Cieºom je vzájomné spájanie nepoãujúcich, nedosl˘chav˘ch a poãujúcich. Vìaka tomuto
stretnutiu sa bude kultúra posunkového jazyka ìalej rozvíjaÈ a roz‰irovaÈ. Ide o európske stret-
nutie solidarity (= vzájomnej úcty).
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