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BáseÀÚvodník

Milí priatelia...

poslednú septembro-
vú sobotu som bol
s nepoãujúcimi na turisti-
ke a spolu sme obdivo-
vali krásne pohorie
Malej Fatry. Pekné poãa-
sie a príroda (v ktorej
sme sa nachádzali) nám
pomohla vnímaÈ krásu
na‰ich hôr - nádhern˘ ·útovsk˘ vodopád,
Chleb, Veºk˘ a Mal˘ KriváÀ, … Jedno zaují-
mavé miesto sa volalo MojÏi‰ove pramene.
Toto miesto nám pribliÏovalo príbeh Izrael-
ského národa, ktor˘ i‰iel z Egypta na pú‰È
smädn˘ a prosil MojÏi‰a o vodu. MojÏi‰ prosil
Boha, aby im pomohol. Udrel po skale, z kto-
rej vytryskla voda a zahasila ich smäd. A na
tomto mieste Malej Fatry je podobné miesto,
kde zo skaly vyteká voda. My sme z tejto vody
uhasili svoj smäd a posilnili sme sa do ìal‰ej
etapy na‰ej nároãnej túry. Z nás môÏe tieÏ
vytekaÈ prúd vody, ktor˘ dáva Ïivot a svojím
Ïivotom oÏivovaÈ v‰etk˘ch okolo nás. 

28. 10. - DeÀ nepoãujúcich sa v masmé-
diách (= rozhlas, televízia, ….) veºa hovorilo
o sluchovo postihnut˘ch, o ich Ïivote a ich
mieste v spoloãnosti. Pri tomto dni sa veºa
spomínali osobnosti sluchovo postihnut˘ch,
ktorí vo svojom Ïivote veºa dokázali a nene-
chali sa svojím postihom vyradiÈ zo spoloã-
nosti. Medzi t˘mito menami zaznelo aj meno
mladej Miss Nepoãujúcich - Petronela Petro-
viãová, ktorá sa dostala na prvé miesto Miss
Deaf World.

Nádherná jeseÀ, ktorá nás obklopuje vo
svojich pestr˘ch farbách nám pribliÏuje krásu
a pestrosÈ ná‰ho Ïivota. Rovnako aj my sa
usilujeme preÏiÈ toto obdobie tak, aby sme
ním ozdobili nielen seba ale aj ostatn˘ch ºudí.

To Vám zo srdca praje
Robert

OBSAH
BáseÀ
Dotyk 3
Kalendár sv. om‰í v posunkovom jazyku 3
ZáÏitky
Cykloturistick˘ v˘let na Beskydy v Poºsku 4
Jáno‰íkove dni 5
Celoslovenská púÈ na Staré Hory 5
Zaãiatok ‰kolského roka 5
Náv‰teva kardinála Jozefa K. Tomku 6
Futsal v Banskej Bystrici 6
Príbeh
ëakujem … 7
Prvé sväté prijímanie 7
Aktuálne
Zvy‰ovanie komunikaãn˘ch zruãností 
sluchovo postihnut˘ch detí s rodinou 8
Medzinárodn˘ deÀ nepoãujúcich 2005 13
ZaujímavosÈ
Turistick˘ v˘let na Fatru 9
Spoloãná dovolenka nepoãujúcich 
a poãujúcich 9
V˘stava Stanislava Lubinu – „Reã znakov“ 15
V˘stava mimovládnych organizácií 15
Predstavujeme Vám …
ZdruÏenie rodiãov a priateºov 
hluchoslep˘ch detí 10
Rozhovor
Náv‰teva TKN v KCNS... 12
OsobnosÈ
Srdcová záleÏitosÈ 14
Zo sveta
Psy pre nepoãujúcich 16
V ParíÏi je prvá kaviareÀ... 16
Nepoãujúci policajt 16
Uznanie posunkového jazyka v Madride 16
Tréning komunikácie 16
Kultúra
Deaf Oscar 17
Kniha: nepoãujúci umeleck˘ maliar 17
Poãuj moje ruky 17
DeGeTh 17
Oznamy
2. roãník putovného pohára v bowlingu 18
Spoloãné Vianoce 18
Silvester 18
Verejná zbierka Tesco 18
BlahoÏelania 19

Redakcia:
GAUDIUM

Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

Zodpovedná redaktorka:
Estera Sztrancsíková

Redaktorka: Bc. Erika Sukupová
Vydavateº: KCNS, Banská Bystrica
Telefón/fax: 048/415 31 36
E-mail: kcn@bb.psg.sk
Web: www.kcns.szm.sk
SMS – infoservis: 0911 222 351

0905 403 697
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.

ã. úãtu: 2628778466/1100
Litografie a tlaã: TlaãiareÀ a knihviazaãstvo 

sv. Franti‰ka Saleského, 
Za Humnami 32,
949 01 Nitra

Registraãné ãíslo: 1652/97
Vychádza ‰esÈkrát roãne
Obálka: archív KCNS
ISSN 1335-2865

DOTYK

Nepotrebujem slová,

rozumiem každému 

rýchlemu impulzívnemu pohybu 

Tvojej ruky.

Akousi tajomnou silou srdca 

odhaľujem význam aj nepatrného posunku.

Tvoje prsty sú jemné a láskavé 

alebo strohé a prudké, 

keď prebehne oblak hnevu Tvojou mysľou.

Sprevádzajú ma s hľadajúcou milosťou 

a pôvabom a odzrkadľujú nevýslovnú nežnosť 

odrážajúcu sa v Tvojej tvári.

Keď siahnem,

aby som Ťa chytil za ruku, 

je to preto, lebo potrebujem cítiť,

že nie som osamelý na tejto rozsiahlej zemi.
Smithdas

americk˘ hluchoslep˘ básnik

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
november, december 2005, január 2006

B. Bystrica: Katedrála sv. Franti‰ka Xaverského – 27.11. a 26.12. a 29.1.2006 o 14.00 hod. 

Pozor!!! Svätá Om‰a nebude 25.12.2005, ale bude 26.12.2005 o 11.00 hod. v katedrále 
sv. Franti‰ka Xaverského. Po om‰i bude Vianoãn˘ program s kapustnicou.

Trenãín: Kostol Notre Dame – 20.11. a 18.12. a 15.1.2006 o 16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Franti‰ka Saleského – 13.11. a 11.12. a 8.1.2006 o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Franti‰ka Asisského – kaÏdú stredu o 16.30 hod.
Luãenec: 1 x mesaãne 
Bratislava: Franti‰kánsky kostol – 6.11. a 4.12. a 1.1.2006 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

·peciálna svätá om‰a 
Pre‰ov: Kostol sv. Milulá‰a – 10. 12. 2005 - predvianoãná sv. om‰a o 15.00 hod. MoÏnosÈ pristúpenia
k spovedi o 14.00 hod. BliÏ‰ie info: Danka Laffersová, mobil: 0908/378845, fax: 051/7799348.

Ospravedlnenie
V ãísle 4/2005 boli uvedené zlé dátumy sv. om‰í v mesiaci október. Za túto chybu sa vám zo

srdca ospravedlÀujeme.



4 GAUDIUM GAUDIUM 5

ZáÏitkyZáÏitky

Cykloturistický výlet na Beskydy v Poľsku
V piatok dÀa 9. 9. 2005 hneì po práci som si netrpezlivo balil veci a s rado-
sÈou som bicykloval z Pre‰ova do Humenného. Pri‰iel som do klubovne ZON,
kde sme sa rozprávali s nepoãujúcimi aÏ do neskorého veãera. Boli s nami aj
Martin Kri‰ka a Vlado Surina. Dohodli sme sa traja o zajtraj‰om pláne na
v˘let na bicykli do Poºska. Na túto akciu sme sa prihlásili práve my traja
a organizovala to ZON Humenné.

V sobotu ráno dÀa 10. 9. 2005 sme nakupovali v supermarketoch jedlo, pitie
a ostatné veci, ktoré sme potrebovali. O 9h sme koneãne vyrazili na bicykli do Sniny.

Slnieãko nádherne pieklo. Nav‰tívi-
li sme MaÈa, pomohli sme mu baliÈ
jeho veci, nakupovaÈ. V‰etko bolo
hotové. Potom sme spolu oficiálne
odi‰li z miesta o 10.30h. 

Zhruba po 10 kilometroch sme
odboãili z hlavnej cesty doºava, na
vodnú nádrÏ Starina - prísne
ochrann˘ zdroj pitnej vody. Vlado
nám povedal, Ïe pod vodou kedysi
bolo 21 obcí, ktoré boli zbúrané.
To sa stalo na prelome 60. a 70.
rokov minulého storoãia. 

·ºapali sme ìalej na Ruské sedlo
na hraniciach s Poºskom. Predt˘m
sme v‰ak zablúdili. Ja s MaÈom sme
boli prví a na rázcestí sme ãakali

na Vlada. Rozprávali sme sa, ale on e‰te nepri‰iel. Boli sme z toho nervózni a pustili
sme sa do hºadania. Na‰li sme stopu jeho kolesa, ktorá viedla doºava. Boli sme pre-
kvapení z toho, Ïe sme si ho nev‰imli. Sledovali sme stopu aÏ na sedlo, kde nás uÏ ãakal
Vlado. Tam sme sa naobedovali.

Prekroãili sme ‰tátnu hranicu. Trasa pokraãovala do Majdanu. Je tam pohostin-
stvo, okolo ktorého sú zvieratá urobené z hrubej drevenej slamy. Potom sme nav‰tívili
krásne mesteãko Cisny. Centrum mesta je veºmi romantické. Na hlavnej ceste je z oboch
strán rad mal˘ch domãekov – bary, re‰taurácie, banky, obchody, potraviny,... 

Pokraãovali sme do Wetliny. V‰imli sme si, Ïe dopravné znaãky sú striedavo na ºavej
aj pravej strane cesty. Najviac sa nám páãilo, Ïe poºskí vodiãi sú ohºaduplní voãi cyk-
listom. Cítili sme sa bezpeãne. 

ëal‰ou na‰ou zastávkou bol kemping Góma Wetlinka. Chceli sme sa na bicyk-
loch dostaÈ aÏ na vrchol k Chatke Puchatka (1234 m) v Beskydoch. Dozvedeli sme sa,
Ïe sa tam nedá prejsÈ na bicykloch. Hºadali sme miesto na prespatie. Na‰li sme javis-
ko, ale drevená podlaha bola ‰pinavá. Pri‰la k nám pani, ktorá b˘vala v dome blízko
nás. Predstavili sme sa a pridali sa k nám aj ìal‰í ºudia. Bola sranda. Potom sme sa
pustili do veãere. Rozprávali sme sa pri ohníku. Noc bola chladná. 

Na druh˘ deÀ 11. 9. 2005 sme ráno i‰li pe‰o na vrch Beskydy. Mali sme nádhern˘
v˘hºad. Sledovali sme slovenskú krajinu, nad ktorou sa rozprestierali tmavé mraky. Vrá-
tili sme sa naspäÈ. Milí ºudia postráÏili na‰e bicykle. Rozlúãili sme sa s nimi. 

Vrátili sme sa tou istou trasou ako sme pri‰li. V Sninách nás uÏ ãakali Martinovi
rodiãia aj s koláãmi. MÀam. Potom v podveãer sme s Vladom i‰li na bicykloch aÏ do
Humenného. Spolu sme najazdili 160 km. Nestihol som vlak. ëal‰í spoj i‰iel aÏ
o 20.45h. Domov som pri‰iel v noci. Bol to super záÏitok. Nabudúci rok chceme ísÈ na
Poºské Beskydy opäÈ, ale viac osôb.

Ondrej Feã

Jánošíkove dni
V sobotu 6.8. sme sa zúãastnili na Slovenskom tra-

diãnom festivale „Jáno‰íkove dni" v Terchovej. Zi‰li sme
sa okolo 40 nepoãujúcich z rôznych kútov Slovenska. Po
svätej om‰i, ktorú sme mali v miestnom kostole sv. Cyri-
la a Metoda sme sa i‰li pozrieÈ do múzea. Potom sme sa
obãerstvili za „chechtáky" (= peniaze pouÏité cez Jáno-
‰íkove dni), ktor˘ch fal‰ovanie sa trestalo zavesením.
DeÀ nám spestrili rôzne folklórne vystúpenia a tance.
Prekvapením bolo aj stretnutie s nepoãujúcími zo ZO
ZSZP Nitra. Ozdobou na‰ej skupinky bola Slávka, ktorá
si na túto slávnosÈ obliekla slovensk˘ kroj. 

redakcia

Celoslovenská púť na Staré Hory
V jedno krásne septembrové ráno 3. 9. som sa, ale

i mnoho in˘ch ºudí, vybrala na púÈ na Staré Hory. Toto
miesto pred 2 rokmi nav‰tívil sv. otec Ján Pavol II. Kapln-
ka Panny Márie bola poÏehnaná po jej zrekon‰truovaní.
Kaplnka sa nachádza uprostred malebnej prírody medzi
stromami v lese. Pohºad na Àu napæÀa ãloveka úctou
a pokojom. Pri‰lo veºké mnoÏstvo ºudí z celého Slovenska
a aj pútnici z Poºska. Om‰u celebroval (= slúÏil) bansko-
bystrick˘ biskup Mons. Rudolf BaláÏ a koncelebrovali
apo‰tolsk˘ nuncius na Slovensku Mons. Heryk Józef

Nowacki a pomocn˘ biskup Mons. Tomá‰ Galis. Priebeh
om‰e a modlitby nám tlmoãili na troch miestach na‰e
tlmoãníãky. Nech ich za to Pán Ïehná. Potom sme sa pre-
sunuli na iné miesto, odkiaº sme mali v˘hºad na oltár
a videli sme aspoÀ koniec om‰e. Po skonãení i‰li v‰etci
kÀazi v rade za sebou. Bolo ich veºa a bol to krásny
pohºad. Biskup R. BaláÏ Ïehnal ºuìom a podával im ruky.
Aj my sme sa postavili na kraj cesty. On sa nám priho-
voril, poÏehnal nás a podal ruku. Potom sme sa v‰etci
nepoãujúci trochu porozprávali a kúpili si sv. obrázky
a suveníry, ktoré nám budú túto udalosÈ pripomínaÈ. 

Slávka Janáãová

Začiatok školského roka
„Tak a sme zase v ‰kole!" – takto si asi kaÏdé

dieÈa povzdychlo alebo sa pote‰ilo 5. septembra.
V Kremnici sa otvoril nov˘ ‰kolsk˘ rok svätou om‰ou
pre nepoãujúce deti. Bolo pekné vidieÈ známe, ale
aj nové tváre v ‰kolách a na svätej om‰i. Jednou
z nov˘ch tvárí bol aj ná‰ priateº z Anglicka Sean
(ãíta sa ·ón), ktor˘ nav‰tívil základnú ‰kolu. Sean je
v Anglicku hlavn˘m koordinátorom pre prácu
s ºuìmi so sluchov˘m a zrakov˘m postihnutím.
Spolu s ním prajeme na‰ím ‰kolákom veºa úspechov
a chuÈ do uãenia v novom ‰kolskom roku. 

redakcia
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PríbehZáÏitky

Ďakujem …
Môj príbeh je veºk˘m poìakovaním Pánu Bohu za v‰etko dobré, ão

mne a celej na‰ej rodine daroval. Mám nepoãujúcich rodiãov. Od
narodenia som nedosl˘chavá. ªav˘m uchom dokáÏem vnímaÈ aj poãú-
vaÈ. Dohovorím sa s ºuìmi napr. na úrade, u doktora, atì.... Aj telefo-
nicky sa dorozumiem, ak vedia pekne artikulovaÈ. Pravé ucho mám
v úplne zlom stave. No chcem vám e‰te povedaÈ, Ïe mám nepoãujúcu
mlad‰iu sestru, ktorá sa nedokáÏe s ºuìmi dohovoriÈ, lebo im nerozu-
mie. Pomáham jej, keì potrebuje pomôcÈ pri komunikácii ako tlmoã-

níãka. Samozrejme idem s Àou tam, kde to potrebuje. Teraz v‰ak som uÏ len zried-
kavo s Àou, keìÏe mám svoju rodinu a neb˘vame blízko seba. Vybavila si inú tlmo-
ãníãku. 

Keì som sa vydala odi‰la som b˘vaÈ do rodinného domu. Tam som tieÏ na‰la
ºudí, ktorí nám pomáhali a aj pomáhajú, keì je nieão treba. MôÏem sa im za to
poìakovaÈ viac ako sto krát.

Rok po na‰ej svadbe pri‰la na svet na‰a dcérka Michalka. V tomto roku bude maÈ 4
roky. Je poãujúca a zdravá. Máme z nej radosÈ. Pomáha nám pri domácich prácach,
vie pekne artikulovaÈ. Po tri a pol roku sme jej priniesli ìaº‰ieho nového súrodenca –
braãeka Mareka. Má dnes polroka. Zatiaº je zdrav˘. Som dnes ‰Èastná matka dvoch
poãujúcich detí, o ãom som vÏdy snívala. Mám z toho obrovskú radosÈ. A nielen ja
mám z toho radosÈ. Aj môj manÏel Peter je tieÏ ‰Èastn˘, Ïe má dve zdravé detiãky. On
je tieÏ nedosl˘chav˘. Jedn˘m uchom poãuje lep‰ie ako druh˘m uchom. Takisto ako ja. 

ManÏelia Hulvákovci

Prvé sväté prijímanie 
Pre 5 nepoãujúcich detí bol 12. október

2005 v˘nimoãn˘m dÀom. V tento deÀ po
prv˘krát prijali do svojho srdca Pána
JeÏi‰a ukrytého v malej hostii (=prijíma-
nie). T˘mi deÈmi boli: Kveta Hederváriová,
Maro‰ Dóczy, Patrik Dóczy, Tomá‰ Tomi
a Milo‰ Ka‰‰a. 

Ich cesta k Bohu sa uÏ zaãala, keì e‰te
boli malí a niãomu nerozumeli. Teraz sú uÏ
väã‰í a rozhodli sa, Ïe chcú maÈ JeÏi‰a aj vo
svojom srdci a Ïivote. 

S na‰ím kÀazom Robertom Colotkom sa
sv. om‰a v posunkovom jazyku slúÏila
v Loretánskej kaplnke v Kremnici. Túto v˘ni-
moãnú udalosÈ oslávili aj v kruhu svojich
najbliÏ‰ích pri obãerstvení po svätej om‰i. 

Na‰im mlad˘m priateºom prajeme, aby
vo svojom Ïivote vÏdy kráãali spolu
s JeÏi‰om a svedãili tak o jeho láske.

Kolektív KCNS 

Návšteva kardinála Jozefa Karola Tomku 
Pri príleÏitosti Eucharistického

kongresu (= zhromaÏdenie ºudí, kto-
r˘ch dôvodom a cieºom stretnutia je
Eucharistia), ktor˘ sa konal na Slo-
vensku od 12. – 18. 9. 2005 nás
pri‰iel nav‰tíviÈ Kardinál (= zástupca
pápeÏa) Jozef Karol Tomko .
V kaplnke diecézneho centra J. Pavla
II. sme sa spoloãne s ním pomodlili.
Potom nav‰tívil na‰e centrum nepoãu-
júcich. Zaujímal sa o Ïivot nepoãujú-
cich na Slovensku. Ukázali sme mu
rôzne fotky z na‰ich stretnutí a akcií.
Op˘tali sme sa ho, ão by odkázal

v‰etk˘m nepoãujúcim aj poãujúcim. Jeho odpoveì znela: „Aby videli“. VidieÈ len
oãami nestaãí. âastokrát vidíme a v‰imneme si mnoho vecí. Napríklad svojich blízkych
unaven˘ch a moÏno aj smutn˘ch. Ale niã pre nich neurobíme. Preto je dôleÏité vidieÈ
nielen oãami, ale aj svojím srdcom. Poprosili sme ho, aby sa nám na pamiatku jeho
náv‰tevy podpísal do kroniky. Tam napísal tieto slová pre nás v‰etk˘ch: „MôÏete veºa
vykonávaÈ s Kristom a cez Krista.“

redakcia

Futsal v Banskej Bystrici
V sobotu

15. 10. sme
sa stretli na
katolíckom
g y m n á z i u
· t e f a n a
M o y z e s a
v Banskej
B y s t r i c i .
Konalo sa
tu priateºské
stretnutie vo
f u t s a l e .
Zi‰lo sa tu 5
súÈaÏiacich
d r u Ï s t i e v
( F C N
PLAST-MONT Luãenec, kÀazi, ZO SZSP Îilina, ZON Banská Bystrica, ZO SZSP Zvo-
len) a mnoho priateºov. Hlavnou odmenou pre súÈaÏiacich bola marcipánová torta
v tvare futbalového ihriska, ktorú vyhralo druÏstvo z Luãenca. Druhé miesto „chipso-
v˘ kô‰" vyhrali kÀazi a tretie miesto „ovocn˘ kô‰" vyhrala Banská Bystrica (Badín).
Odmenou pre v‰etk˘ch bol gulá‰, ktor˘ pripravili dobrovoºníci (poãujúci aj nepoãu-
júci). UÏ teraz sa te‰íme na ìal‰ie stretnutia v‰etk˘ch tímov a dúfame, Ïe nás bude
stále viac a viac. 

ëakujeme gymnáziu ·tefana Moyzesa, Ïe nám umoÏnili uskutoãniÈ toto stret-
nutie v ich peknej telocviãni.

Zuzana Luke‰ová
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„ZVYŠOVANIE KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ
SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ S RODINOU“ 

Trvanie projektu: 1. apríl 2005 - 30. marec 2006
V˘voj komunikaãn˘ch schopností slu-

chovo postihnut˘ch (ìalej len „SP“) detí
(Ïijúcich v poãujúcej rodine) integrova-
n˘ch na beÏnej ‰kole je veºmi problema-
tick˘. Ich materinskou reãou je posunko-
vá reã, ktorá sa v‰ak na beÏnej ‰kole
nepouÏíva. A poãujúca rodina posunko-
vú reã neovláda. Z tohto dôvodu bolo
a je potrebné dieÈaÈu umoÏniÈ v‰etky
cesty k vytvoreniu komunikaãn˘ch
kanálov (=zdrojov), aby získalo rovno-
cenné postavenie v rodine. Takéto SP
dieÈa komunikuje prostredníctvom ÈaÏko
osvojiteºnej hovorenej reãi. Preto je
potrebné pri SP deÈoch s problematick˘m

v˘vojom komunikácie podºa individuálnych urãení (=osobn˘ch moÏností) vyuÏívaÈ pod-
porn˘ vizuálny (=zrakom vníman˘) komunikaãn˘ prostriedok – posunkovú reã. Rodina
(poãujúca) sa môÏe ºah‰ie so svojím SP dieÈaÈom dohovoriÈ. Na‰a organizácia aktívne
pracovala v spolupráci s rodiãmi a SP odborníkov na zostavení (=vypracovaní) knihy
posunkov v jednotliv˘ch potrebn˘ch oblastiach. A to nielen pre poãujúcich rodiãov, ale
najmä v oblastiach potreby SP detí. Prostredníctvom aktivít projektu sa uÏ od apríla 2005
snaÏíme zvy‰ovaÈ komunikaãné zruãnosti sluchovo postihnut˘ch detí a ich rodín pro-
stredníctvom pouÏitia vizuálnej posunkovej reãi v Nitrianskom regióne. Vedieme tieto
deti a ich poãujúce rodiny k osvojeniu si nového podporného komunikaãného zdroja
zaloÏenom na vizuálnosti. Dopomáhame t˘m k vzájomnému upevneniu rodinn˘ch vzÈa-
hov v rodine so SP dieÈaÈom. Základom vzÈahov
je plnohodnotná zrozumiteºná komunikácia
i prostredníctvom posunkovej reãi. 

Vìaka rozvoju komunikácie sa vytvárajú
‰ir‰ie moÏnosti k osobnostnému rozvoju SP
dieÈaÈa v rodinnom prostredí a SP deti nie sú
nútené odchádzaÈ na internáty od malého det-
stva. V rámci projektu sa realizujú aktivity:
kurzy posunkovej reãi, individuálna logopedic-
ká starostlivosÈ, prázdniny hrou s celou rodinou
a poradenstvo rodiãom. V‰etky aktivity sú pria-
mo zamerané na pozitívny a plnohodnotn˘ roz-
voj osobnosti SP dieÈaÈa. Prostriedkom pre
vytvorenie nového podporného komunikaãného kanála SP detí a ich rodiny je vytvorenie
a pouÏívanie knihy posunkov. Kniha obsahuje základné posunky z beÏného Ïivota. Je
urãená najmä SP deÈom integrovan˘ch v beÏn˘ch ‰kolách a Ïijúcich v poãujúcich rodi-
nách.

Tento projekt v‰ak môÏeme realizovaÈ len vìaka podpore Nadácie pre deti
Slovenska a súãasne TIPOSu, ktorí podporili na‰e aktivity v programe Stie-
rame rozdiely. V mene sluchovo postihnut˘ch zo srdca ìakujeme.

BcA. V. Hromádková
Effeta – sv. F. Saleského

Turisitický výlet na Fatru
24. septembra sme sa ráno stretli vo Vrútkach. Ja, môj

brat, kÀaz Robert a Vlado. Vlado organizoval túto akciu. Túru
sme zaãali pri ·ÚTOVSKOM VODOPÁDE. Vodopád bol
skrá‰len˘ dúhou. Nás to veºmi uchvátilo. Potom sme pokraão-
vali k MOJÎI·OVMU PRAME≈U, kde zo skaly striekala
voda niekoºk˘mi otvormi, ako gejzír. KÀaz nám hovoril
o MojÏi‰ovi, ako urobil prameÀ, keì putovali na pú‰ti. Podºa
toho je aj pomenovan˘ tento prameÀ. Vìaka peknému poãa-
siu sme videli z vrchu CHLEB (1645m.) Západné Tatry, Cho-
ãské vrchy, Doln˘ Kubín a Martin. Tam sme si odd˘chli
a najedli sa pri chate pod Chlebom. Potom sme vyrazili k naj-
vy‰‰iemu vrchu VEªK¯ KRIVÁ≈ (1709m.). Cítili sme sa ako
na Kriváni vo Vysok˘ch Tatrách, pretoÏe majú rovnaké mená.

Aj slnko nás te‰ilo. I‰li sme ìalej na MAL̄  KRIVÁ≈ (1671m.). Tam sme uÏ leÏali unavení
a oddychovali. ëalej sme pokraãovali k poslednému vrchu SUCH¯ (1429m.). Îartovali sme,
Ïe aj my sme suchí, lebo sme uÏ nemali vodu. Na vrch Such˘ sme koneãne pri‰li o 18.00
hod. Na tabuli bolo napísané, Ïe cesta do dediny Turãianske Kºaãany trvá 3 hodiny. Dolu
sme i‰li uÏ po tme. Museli sme sa dolu cez KªAâIANSKU MAGURU ponáhºaÈ. Koneãne sme
pri‰li do dediny. Te‰ili sme sa, Ïe sme nezablúdili. Na chodník sme si svietili pomocou mobi-
lu. V dedine sme sa koneãne osvieÏili v bare. Boli sme vyãerpaní, aÏ sa nám triasli nohy.
Pri‰iel autobus a my sme cestovali do Vrútok. 

Túra trvala 13 hodín. Rozi‰li sme sa domov s úsmevom a opálení. Bolo nám super,
aj keì to bola drina. To, ako sme i‰li po tme a museli sa ponáhºaÈ na autobus, si bude-
me dlho pamätaÈ.

Bc. ª.Habánik

Spoločná dovolenka nepočujúcich a počujúcich
Na‰a rodina bola v lete na dovolenke pri jazere Poãú-

vadlo. Na dovolenke boli poãujúci i nepoãujúci. Program
bol dobr˘. SúÈaÏili sme medzi sebou v rôznych ‰portoch:
futbal, preÈahovanie lanom, jazda na vodn˘ch bicykloch,
stoln˘ tenis a iné. Boli sme na koníkoch a videli sme Ïivého
orla. Blízko nás prázdninovali chlapci z Ruska. Na‰i
chlapci s nimi hrali futbal. KaÏd˘ veãer nám ujo Michal
preãítal peknú rozprávku. Spoloãne sme boli v múzeách
v Banskej ·tiavnici.
Teta A. Holi‰ová uro-
bila dobré cesto,

z ktorého sme robili ozdobné kvety na tortu. Poãas
dovolenky sme my, nepoãujúci, uãili poãujúcich posun-
ky. Cel˘ t˘ÏdeÀ bol s nami kÀaz Róbert z Vrábiel. Svätú
om‰u sme mali kaÏd˘ deÀ. BoÏie Slovo nám (nepoãu-
júcim) tlmoãil v posunkovom jazyku ujo Michal, ktor˘
sa nauãil posunkovú reã. Veºmi by som si priala, aby sa
viacerí poãujúci ºudia nauãili posunkovú reã. Keì pr‰a-
lo, pozerali sme film o Jánovi Pavlovi II. a rozprávky.
Posledn˘ veãer sme opekali ‰pekáãky a spievali sme si. 

Veºmi sa mi tam páãilo. V‰etky deti a aj dospelí boli na konci smutní, Ïe musia ísÈ
domov.

nepoãujúca 11-roãná K.Héderváriová
Ïiaãka Z· v Kremnici
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Koºko hluchoslep˘ch detí máte vo va‰ej organizácii?
Presné ãíslo Vám teraz nepoviem, ale je to urãite viac ako 25 detí a dospel˘ch. Na Slovensku

je urãite omnoho viac takto postihnut˘ch. Je potrebné, aby sa dozvedeli nielen o ‰kole, ale aj
o zdruÏení, aby sme im mohli pomôcÈ v ich neºahkom Ïivote. Presn˘ poãet HS ºudí sa nenachádza
ani v zdravotníckych ‰tatistikách, lebo hluchoslepota nebola uznaná ako samostatné postihnutie.
Títo ºudia sú povaÏovaní buì za sluchovo postihnut˘ch, ktorí majú problém so zrakom, alebo ich
povaÏujú za zrakovo postihnut˘ch, ktorí majú problém so sluchom. Ale hluchoslepota je úplne iné
postihnutie, ktoré si vyÏaduje in˘ prístup ako hluchota alebo slepota. Dúfame, Ïe sa nám podarí
dosiahnuÈ uznanie hluchoslepoty ako samostatného postihnutia v najbliÏ‰ej budúcnosti.

Aké metódy pouÏívate pri v˘chovno-vzdelávacom procese?
ZdruÏenie rodiãov a priateºov HS detí od zaãiatku vÏdy úzko spolupracovalo s E·Z·I pre HS

deti v âervenici. V spolupráci so ‰kolou sme organizovali letné pobyty pre rodiny s HS dieÈaÈom.
Boli to urãité formy vzdelávania rodiãov a súrodencov. Tam sme si mali moÏnosÈ osvojiÈ metódy
práce s HS deÈmi. V porovnaní so zdrav˘mi ale aj nepo-
ãujúcimi deÈmi, HS deti potrebujú oveºa dlh‰í ãas na osvo-
jenie si poznatkov. Preto veºmi dôleÏitou metódou, ktorú
sme si zauÏívali aj doma je metóda viacnásobného opa-
kovania informácií. To znamená, Ïe v‰etk˘m nám je jasné,
Ïe jednu vec opakujeme tisíckrát, k˘m si ju na‰a Kristínka
osvojí. MoÏno pre rodiãov zdrav˘ch detí by bolo nepo-
chopiteºné, keby som im povedal, Ïe na niektoré zruãnos-
ti, ktoré uÏ Kristína má osvojené, sme ãakali niekoºko
rokov. Zdravé dieÈa sa to nauãí za niekoºko mesiacov. 

ëal‰ou metódou je, Ïe v‰etko nové prijímame viacer˘mi
zmyslami. Nové jedlo si musí Kristínka dobre ohmataÈ,
ovoÀaÈ, poprezeraÈ a nakoniec aj ochutnaÈ. Keì prv˘krát
videla more, dlho ho vnímala nielen ãuchom, zrakom, ale
aj cel˘m telom. KeìÏe jej zrak je veºmi slab˘, v‰etko si musí
overovaÈ aj hmatom. 

NajdôleÏitej‰ou metódou v na‰ej rodine je vyuÏívanie
symbolov. To znamená, Ïe tam, kde nám ch˘ba slovo
alebo posunok, pouÏijeme predmet alebo obrázok. Keì
ideme na v˘let, nakreslíme Kristínke cel˘ dej od nástupu do
auta aÏ po návrat domov. Kristínka to v‰etko pochopí a uÏ
deÀ pred v˘letom sa dokáÏe te‰iÈ a pripravuje sa na to. 

Pokiaº sme neovládali tieto metódy vládlo v na‰ej rodi-
ne nedorozumenie, prejavy zlosti, plaã, prípadne autoagresia (= nepriateºstvo proti sebe samému).
Dnes sa takéto problémy zníÏili na 20 percent. 

S ak˘mi problémami sa stretávate pri komunikácii s deÈmi?
Vìaka pomoci odborníkov v ‰kole a na letn˘ch pobytoch sme sa nauãili komunikovaÈ s na‰ou

dcérou a rozumieÈ jej prejavom. Nemusí to byÈ len jazyk, ktor˘m je potrebné rozumieÈ. Je to aj reã
tela, smiech, plaã, vydávanie zvukov atì. Ja napríklad viem, Ïe ak Kristínka vydáva syãiaci zvuk,
je veºmi spokojná. Viem, Ïe keì jej povieme „ideme domov“ (napr. z prechádzky) vyvolá to pro-
test z jej strany. 

Aké sú va‰e osobné priania a ão by ste chceli odkázaÈ pre nás v‰etk˘ch (zdravotne
postihnut˘ch aj zdrav˘ch)? 

Na Va‰u poslednú otázku by som odpovedal slovami R. Smithdasa amerického hluchoslepého
básnika. V jeho slovách je odpoveì na Va‰u otázku (slová básne sme uviedli na str. 3)

Heslo na záver: SVET HLUCHOSLEP¯CH JE TAK¯ VEªK ,̄ KAM DOSIAHNE ICH RUKA
Ako úplnú bodku za na‰ím rozhovorom, by som chcel poìakovaÈ v‰etk˘m na‰ím prispieva-

teºom a darcom, ktor˘m nie je ºahostajn˘ osud hluchoslepej komunity. ëakujeme!
Peter Fa‰ung – predseda ZraPHSD

ëakujeme Vám za mil˘ rozhovor a prajeme Vám veºa ìal‰ích úspechov a nápadov ako
pomôcÈ na‰im hluchoslep˘m deÈom, staÈ sa plnohodnotn˘mi, zrel˘mi osobnosÈami v na‰ej
spoloãnosti. 

Združenie rodičov a priateľov 
hluchoslepých detí

Organizácia: ZdruÏenie rodiãov a priateºov hluchoslep˘ch detí na
Slovensku

Predseda zdruÏenia: Peter Fa‰ung – otec 19. roãnej hluchoslepej dcéry 
Kristínky

Adresa: Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou 
Tel./fax: www.hluchoslepi.szm.sk
Mobil: +421903 179034
E-mail: peter.fasung@zoznam.sk

Predstavujeme Vám obãianske zdruÏenie - ZdruÏenie rodiãov a priateºov hluchoslep˘ch detí...

Pán Fa‰ung, prezraìte nám, kedy vzniklo ZdruÏenie rodiãov a priateºov hluchosle-
p˘ch (HS) detí?

ZdruÏenie vzniklo na zaãiatku r. 1998. Prvá my‰lienka vznikla na spoloãnom stretnutí rodín
(tzv. family camp) v lete r. 1997 v Tatrách. Tieto stretnutia mali a majú pre rodiãov HS detí, odbor-
níkov a zdrav˘ch súrodencov veºk˘ v˘znam. Tu sme si mali moÏnosÈ vymieÀaÈ skúsenosti s rodin-
n˘m Ïivotom s hluchoslep˘m dieÈaÈom. Postupne rodiãia zistili, Ïe existuje kruh odborníkov, ktorí
sa venujú hluchoslepote a Ïe nám rodiãom chcú a vedia pomôcÈ! 

Preão ste chceli zaloÏiÈ organizáciu ZdruÏenie rodiãov a priateºov hluchoslep˘ch detí?
V‰etci: rodiãia a odborníci vedia, Ïe do 18. roku Ïivota sú vytvorené veºmi dobré podmienky

pre v˘chovno – vzdelávací proces HS detí v Evanjelickej ‰peciálnej Z· internátnej pre hluchoslepé
deti v âervenici (E·Z·I). Rodiãia sa v‰ak p˘tali: ão bude po 18. roku Ïivota s t˘mito deÈmi, keì pre-
stanú nav‰tevovaÈ ‰kolu? Práve to nás najviac motivovalo k zaloÏeniu zdruÏenia, ktoré by nielen
chránilo záujmy takto postihnutej populácie, ale aj presadzovalo ich práva a potreby.

âo je pre vás dôleÏit˘m cieºom vo va‰ej organizácii?
Máme viac cieºov. Uvediem len tie najdôleÏitej‰ie: zameranie sa na efektívnu informaãnú komu-

nikáciu medzi spoloãnosÈou a HS deÈmi a dospel˘mi. Zabezpeãovanie kultúrno–spoloãensk˘ch
a rehabilitaãn˘ch pobytov pre tieto deti za úãasti rodiãov, súrodencov a odborníkov. Aktívne spo-
lupracovaÈ so zahraniãn˘mi partnersk˘mi organizáciami /Deafblind International (DbI), Hilton –
Perkins Foundation/, ktoré sú nám vÏdy nápomocné. Spolupracujeme so Slovenskou komunitou
hluchoslep˘ch a Úniou nevidiacich a slabozrak˘ch Slovenska. PresadiÈ prijatie hluchoslepoty ako
samostatného postihnutia do legislatívy. Toto povaÏujeme v súãasnosti za veºmi dôleÏité, aby
v paragrafovom znení zákonov bolo aj toto postihnutie zakotvené. Teraz je pre nás najdôleÏitej‰ím
cieºom vybudovanie asistovaného malokapacitného b˘vania pre HS dospel˘ch. Tomuto pilotnému
(= hlavnému) projektu sa zdruÏenie venuje uÏ niekoºko rokov. V súãasnosti rekon‰truujeme dom,
v ktorom bude maÈ vytvoren˘ svoj druh˘ domov 8 dospel˘ch – absolventov ‰peciálnej ‰koly. Sme
presvedãení, Ïe v lete budúceho roku v spolupráci s n.o. Maják spustíme prevádzku. T̆ m by sme
chceli nadviazaÈ na proces, ktor˘ na‰e deti zaãali v ‰kole.

Aké aktivity vykonávate a e‰te plánujete
do budúcnosti?

ZdruÏenie bolo jedn˘m z organizátorov spo-
mínan˘ch rodinn˘ch stretnutí. Niektoré rodiny sa
zúãastÀujú na medzinárodn˘ch stretnutiach,
ktoré organizuje DbI /medzinárodná organizá-
cia hluchoslep˘ch/, aktívne vystupujú zástupco-
via na konferenciách nielen na Slovensku, ale aj
v zahraniãí. Sme ãlenmi EdBN /Európska sieÈ
hluchoslep˘ch/, Slovenskej humanitnej rady.
Aktívne pomáhame pri tvorení návrhov zákonov,
ktoré sa t˘kajú hluchoslep˘ch. To sú tie najhlav-
nej‰ie ciele, ktoré chceme dosiahnuÈ.



GAUDIUM 13

Aktuálne

12 GAUDIUM GAUDIUM 13

Rozhovor

Návšteva Televízneho klubu nepočujúcich v KCNS...
KaÏd˘m dÀom zaÏívame nieão nové. Nieão, ão v nás zanecháva spomienky. Aj v Ïivote
KCNS sú takéto momenty (=chvíle). Jedn˘m z nich je náv‰teva TKN. Pán reÏisér J.Urblík
s moderátorkou p. Iris Domancovou a svojim tímom pri‰li k nám 25.9.

Zaujímalo nás, ak˘ bol ich pohºad a záÏitok z tohto stretnutia a tak sme sa ich na to op˘tali....
Aké boli va‰e oãakávania o nás a pripravovanej akcii? 
Jozef Urblík: UÏ pri predchádzajúcich stretnutiach a spolupráci s va‰ou organizáciou som sa

presvedãil, Ïe u vás je to iné ako vo väã‰ine obãianskych zdruÏení. Na‰a relácia je o Ïivote SP. Ale
Ïivot, to nie sú iba sociálne problémy a svetské radosti.
A preto som ãakal na ìal‰iu vhodnú príleÏitosÈ, kedy sa
budem môcÈ k vám opäÈ vrátiÈ a spolu s va‰imi ãlenmi sa
ponoriÈ do duchovného sveta veriacich, nepoãujúcich
mlad˘ch a star‰ích ºudí. Podarilo sa nám to vìaka vá‰mu
celodennému programu v Diecéznom centre J.P. II. v Ban-
skej Bystrici. Mrzí ma v‰ak, Ïe to na‰a kamera nedokáÏe
zachytiÈ tak, ako som to cítil ja osobne. To nad‰enie, tú
priateºskú atmosféru a vieru, ktorá vyÏarovala zo v‰et-
k˘ch, s ktor˘mi sme sa v krásnych priestoroch centra stre-
tli. Verím, Ïe v na‰ej reportáÏi to televízni diváci aspoÀ
trochu pocítia. 

Iris Domancová: Na podujatie KCNS som sa te‰ila. Vedela som, Ïe preÏijem pekn˘ deÀ, Ïe ho
strávim v spoloãnosti ºudí, ktor˘ch mám rada. ZároveÀ, Ïe spoznám ìal‰ích príjemn˘ch nov˘ch ºudí. 

âo sa Vám najviac páãilo? 
Jozef Urblík: Pripravili ste pekn˘ program a kaÏd˘ si v Àom mohol nájsÈ nieão pre seba. Páãi-

lo sa mi, ako ste slovom i obrazom informovali o va‰om stretnutí s pápeÏom v Nemecku. Pote‰il ma
neformálny záujem mlad˘ch nepoãujúcich o v‰etko, ão sa v ten deÀ dialo. Ako ste nezabudli s gra-
tuláciou na svojich priateºov a pravdaÏe na záver to nádherné, priateºské stretnutie s Bohom, ktoré
nepoãujúcim sprostredkoval pán kaplán R. Colotka pri om‰i. Bol som rád, Ïe som ho osobne spo-
znal a Ïe sme sa mohli s ním porozprávaÈ o Ïivote sluchovo postihnut˘ch a o práci KCNS.

Iris Domancová: Najviac sa mi páãili usmiati nepoãujúci ºudia rôzneho veku, ktor˘ch som
stretávala na chodbách, v miestnostiach, na schodoch a pred centrom. Mala som pocit, Ïe v ten
deÀ nielen Diecézne centrum J. Pavla II., ale celá Banská Bystrica, patrila nepoãujúcim a ich pria-
teºom. V‰ade vládla veºmi príjemná atmosféra. Cítila som okolo seba nieão veºmi láskavé. Svätá
om‰a bola krásna a v˘nimoãná. Bolo to moÏno aj t˘m, Ïe sme sa zi‰li v malej kaplnke. Silnej‰ie
som si uvedomovala, Ïe Boh je stále s nami, pri kaÏdom z nás a v kaÏdom z nás. 

âo vás najviac prekvapilo? 
Jozef Urblík: âo ma prekvapilo? Îe toto v‰etko a po cel˘ rok a k tomu e‰te aj vá‰ v˘born˘

ãasopis Gaudium pripravujete vo ‰tvorici. Je to dôkaz opravdivého priateºstva k nepoãujúcim. 
Iris Domancová: Prekvapilo ma, Ïe pri‰li nepoãujúci a nedosl˘chaví ºudia z celého Slovenska.

Z ìalekého v˘chodu, ale i blízkeho okolia. To, Ïe pravidelne prichádzajú na jeden deÀ do Diecéz-
neho centra J. Pavla II. v Banskej Bystrici ukazuje, ak˘ v˘znam majú tieto duchovné stretnutia pre
ich Ïivot. Prekvapilo ma aj to, Ïe sami aktívne pripravujú program pre ostatn˘ch. A to aj napriek
tomu, Ïe mnohí skoro ráno vstávali a niekoºko hodín cestovali. 

Chceli by ste nieão povedaÈ zo srdca nepoãujúcim aj poãujúcim v KCNS? 
Jozef Urblík: Verím, Ïe na‰a spolupráca bude pokraãovaÈ aj naìalej. Îe nás budete o va‰ej

práci informovaÈ a my vÏdy k vám radi prídeme. 
Iris Domancová: Îelám v‰etk˘m nepoãujúcim aj poãujúcim ºuìom v KCNS, i ãitateºom Gau-

dia, BoÏie poÏehnanie, zdravie, silu a pevnú vôºu prekonávaÈ rôzne problémy, ktoré kaÏdému
z nás Ïivot priná‰a. Nepoãujúcim a nedosl˘chav˘m ºuìom zo srdca prajem, aby na svojej ceste
Ïivotom stretli ão najviac tak˘ch dobr˘ch a láskav˘ch ºudí ako sú Robert Colotka, Franti‰ek Barto‰,
Ester Sztrancsíková, Denisa âingerová, Erika Sukupová a ìal‰í, ktorí pracujú a pomáhajú v KCNS. 

ëakujeme Vám za mil˘ rozhovor a prajeme Vám vo va‰ej nároãnej práci veºa nov˘ch
nápadov a síl. E‰te na záver by sme dodali, Ïe vysielanie o KCNS v TKN bude 3. novem-
bra na STV 2.

redakcia

Medzinárodný deň nepočujúcich 2005
15. – 17. 9. 2005 sa tradiãne konali oslavy MEDZINÁRODN¯CH DNÍ NEPOâUJ-
ÚCICH v Bratislave. Zúãastnila som sa ich aj ja, a to prv˘krát. A musím dodaÈ,
Ïe na takejto veºkolepej akcii nepoãujúcich som e‰te nebola. Uchvátilo ma to
(= prekvapilo) a cítila som sa ako ryba vo vode. Te‰ím sa na nasledujúce MDN
v Îiline.

Síce som sa v‰etk˘ch akcií nezúãastnila, ale bol to bohat˘ program. Nech˘bala
zábava, napätie, váÏnosÈ... Boli to nasledujúce akcie: 
1. Zasadnutie ústrednej rady nepoãujúcich – kaÏdoroãne ÚRN vyberá a rozho-

duje, ktorá ZON bude usporiadateºom MDN v nasledujúcom roku. Tentoraz vyhra-
la ZON Îilina.

2. 75. rokov organizovanej ãinnosti nepoãujúcich v Bratislave – p. Ladislav
Ubár predniesol o histórii a p. Stanislav âulen o súãasnosti ZON.

3. DeÀ otvoren˘ch dverí SZSP – pre v‰etk˘ch úãastníkov MDN boli dvere SZSP na
Budatínskej otvorené poãas cel˘ch osláv.

4. Seminár „Najpálãivej‰ie problémy nepoãujúcich z hºadiska nepoãujúcich
a ich rie‰enie“ – prv˘krát v histórii MDN samotní nepoãujúci pripravili seminár
s problametikou nepoãujúcich. So svojimi príspevkami vystúpili: Dr. Iris Domancová,
Diana Janíãková, BcA. Denisa âingérová, Zuzana ·vantnerová, Mgr. Roman Vojte-
chovsk˘, Mgr. Peter Birka a PaedDr. Ondrej Feã.

5. Tisíckar – pln˘ napätia, veºkej radosti, ale aj kvapkou smútku bol 4. roãník vedo-
mostnej súÈaÏe Tisíckar.

6. MISS NEPOâUJÚCA SR 2005 – táto súÈaÏ
krásy je uÏ tradiãne zlat˘m klincom osláv
MDN. Bohat˘ program, v ktorom vystúpili
hviezdy slovenského showbiznisu – JoÏo
RáÏ, PeÈo Kotuºa, Melánia Kasenãáková
a moderátor Maro‰ Kramár, ocenili diváci
burácajúcim (= veºk˘m) potleskom. O titul
MISS NEPOâUJÚCA 2005 bojovalo v tvrdej
konkurencii 9 krásnych dievãat. S náskokom
zvíÈazila Vierka Zliechovcová, ktorá zároveÀ
získala titul MISS SYMPATIA. Ako 1. vice-
miss sa umiestnila Daniela Majerníková a 2. vicemiss sa stala Simona ·edivá. 

7. Sobota bola tradiãne venovaná ‰portu - i napriek tomu, Ïe poãasie neprialo,
v‰etk˘ch súÈaÏiacich zohrievala chuÈ víÈaziÈ. SúÈaÏilo sa vo viacer˘ch disciplínach -
futbal, futsal, ‰ípky (muÏi, Ïeny), bowling (muÏi, Ïeny), volejbal (muÏi, Ïeny), rybá-
ri.

8. Veºk˘ spoloãensk˘ veãer – vyvrcholením MDN bol tradiãne veºk˘ spoloãensk˘
veãer spojen˘ s luxusnou tombolou. V hoteli BRATISLAVA sa do skorého rána zabá-
valo pri Ïivej hudbe vy‰e 450 nepoãujúcich. 

Zamysleli ste sa uÏ niekedy nad t˘m, preão a od kedy sa MDN slávi na celom
svete?

1. - 7. 9. 1957 sa na Medzinárodnom zjazde nepoãujúcich v Ríme uznieslo (=
rozhodlo), Ïe kaÏdá posledná nedeºa v septembri bude Medzinárodn˘m dÀom nepo-
ãujúcich.

pripravila: Janka Cmarová
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ZaujímavosÈOsobnosÈ

Srdcová záležitosť
BcA. Vladimíra Hromádková sa narodila nepoãujúca. Lekári ani rodiãia neve-
deli a ani nezistili, ão bolo dôvodom poruchy sluchu. Jej mama si spomína, Ïe
mala slabú chrípku a nádchu. To asi spôsobilo poruchu sluchu.

Do materskej ‰koly chodila najskôr v
Zbehoch. Potom nastúpila do prvej triedy
Z· pre SP na Drotárskej ulici. Jej rodiãia
poslali Vladku do materskej ‰koly na Dro-
társku ulicu na dva mesiace, aby si zvyk-
la. Tam chodila od prvej aÏ po siedmu
triedu. Posledn˘ rok povinnej základnej
‰kolskej dochádzky dokonãila medzi
poãujúcimi deÈmi v Zbehoch, odkiaº
pochádza. Chcela byÈ so svojou veºmi
dobrou kamarátkou, ktorá b˘vala vedºa
nej. A to bol podnet k tomu, aby skúsila
ísÈ do ‰koly pre poãujúce deti. V‰etci
vieme, Ïe malé deti sa veºmi r˘chlo uãia

nové veci. Tak to bolo aj u nej. Nepamätá si ako komunikovala v materskej ‰kole na
Drotárskej. Asi to bolo prirodzené. 

Vladka uÏ od piatej triedy chcela ísÈ za kozmetiãku. A to sa jej aj podarilo.... Prácu
kozmetiãky má veºmi rada. Kozmetika je jej srdcovou záleÏitosÈou. âo sa t˘ka komuni-
kácie s poãujúcimi ako kozmetiãka na zaãiatku mala problém, ale nauãila sa odzeraÈ z
úst. Je to otázka zvyku. Teraz vo voºnom ãase robí kozmetiku doma. Má veºa zákazníãok. 

Po strednej ‰kole chcela ‰tudovaÈ ìalej. Vybrala
si 2 ‰koly: Pedagogickú fakultu - odbor “·peciálna
pedagogika pre sluchovo postihnut˘ch“ v Bratislave
alebo Divadelnú fakultu – odbor “V˘chovná drama-
tika pre Nepoãujúcich“ v Brne. Nakoniec ju nevzali
na Pedagogickú fakultu, ale zobrali ju na Divadelnú
fakultu v Brne. Po skonãení JAMU nastúpila do EFFE-
TY ako asistentka pedagóga. 

Momentálne pôsobí ako referentka voºnoãaso-
v˘ch aktivít v Effete. A popritom ‰tuduje diaºkovo
magisterské ‰tudiúm. Je v piatom roãníku na Peda-
gogickej fakulte Univerzity Kon‰tantína Filozofa v
Nitre – odbor „pedagogika voºného ãasu“. Práca s
deÈmi ju baví. Má kladn˘ vzÈah k deÈom. Má rada
ich úprimnosÈ a myslenie. Niektoré hodiny robia
deÈom problémy. Hlavne slovensk˘ jazyk, prvouka,
kde musia tvoriÈ otázky,...atì. Nemá aÏ tak˘ pre-
hºad o vzdelávaní, ale má svoju vlastnú skúsenosÈ.
Obohatená touto skúsenosÈou sa snaÏí ju ìalej
dávaÈ deÈom...

Vlastne to by chcela robiÈ aj do budúcnosti. S nepoãujúcimi kolegyÀami sa jej spo-
lupracuje v˘borne, ale aj s poãujúcimi. V Effete sú dobr˘ tím. Navzájom si pomáhajú a
spolupracujú. V súãastnosti pripravujú Medzinárodn˘ festival nepoãujúcich v Nitre,
ktor˘ sa bude konaÈ v januári. Pracuje ako jeden z koordinátorov programu tvoriv˘ch
dielni a divadeln˘ch programov. Eviduje prihlá‰ky, kontakty a mnoho ìal‰ích, s t˘m
súvisiacich prác. 

redakcia

Výstava Stanislava Lubinu - „ Reč znakov“
Jeden deÀ nám triedna uãiteºka p. Cinkaniãová oznámila, Ïe bude v˘stava slu-
chovo postihnutého grafika p. Stanislava Lubinu. Rozhodli sme sa, Ïe spolu
pôjdeme na vernisáÏ v˘stavy. Vo ‰tvrtok 22. septembra 2005 sme sa vybrali do
Galérie MMM v Kremnici, kde uÏ bolo v‰etko pripravené na otvorenie v˘stavy. 

MiestnosÈ bola plná sluchovo postihnut˘ch
Ïiakov zo Z· internátnej pre SP v Kremnici, zo
stredn˘ch ‰kôl pre sluchovo postihnutú mládeÏ v
Kremnici, ‰tudentov zo ‰koly úÏitkového v˘tvar-
níctva v Kremnici a milovníkov v˘tvarného ume-
nia z Kremnice.

VernisáÏ sa zaãala modern˘m divadeln˘m
vystúpením Ïiakov Základnej umeleckej ‰koly v
Kremnici. Potom kurátor v˘stavy predstavil v˘tvar-
níka pána Stanislava Lubinu a jeho zaujímavú tvor-
bu. Napriek svojmu sluchovému postihnutiu sa pán
Lubina prihovoril úãastníkom vernisáÏe, pozval ich
na prehliadku svojich vystaven˘ch prác a tieÏ na

malé obãerstvenie. 
„Jeho grafika ma príjemne oslovila. V jeho kresbách

prevládajú tóny pokoja, sústredenia a neureãneného ticha
a zadumania. Jeho diela zachytávajú pozitívny, harmonic-
k˘ a takpovediac vesmírny signál ‰Èastia“. Takto opísal
vystavené diela pána Lubinu pod názvom REâ ZNAKOV
kurátor v˘stavy pán Marián Kvasniãka.

Bol som veºmi ‰Èastn˘, keì sa poãas prehliadky pri nás
zastavil pán Lubina a porozprával nám o jeho umeleck˘ch
úspechoch. Veì uÏ vystavoval aj v Soule, v austrálskom
Brisbane, Washingtone, D.C., ale aj vo francúzskom Gran
Gevrier a in˘ch európskych mestách.

Prisºúbil nám, Ïe nav‰tívi na‰u ‰kolu a pozrie sa na
práce na‰ich ‰tudentov zo ‰tudijného odboru modelárstvo
a návrhárstvo odevov a moÏno nám prezradí, ako sa staÈ
slávnym umelcom. 

Te‰ím sa na stretnutie s t˘mto v˘nimoãn˘m ãlovekom.

Tomá‰ Slezák, 3. trieda, TIS Kremnica

Výstava mimovládnych 
organizácií

V dÀoch od 24. 9. - 24. 10. 2005 sa koná v ‰tátnej
vedeckej kniÏnici v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici v˘sta-
va mimovládnych organizácií (obãianske zdruÏenia, nadá-
cie...). Cieºom v˘stavy je informovaÈ obãanov o organizá-
ciách, ktoré dlhodobo prispievajú k zlep‰ovaniu kvality
Ïivota obãanov. Preão vám túto v˘stavu spomíname? Preto-
Ïe sa na nej môÏete dozvedieÈ aké sluÏby, aktivity a pro-
dukty ponúka obãanom KresÈanské centrum nepoãujúcich
na Slovensku. redakcia
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KultúraZo sveta

Psy pre nepočujúcich
Psy pre nepoãujúcich sú z adoptívnych útulkov. Vybrané psy musia

byÈ zdravé, priateºské, inteligentné a energetické (=Ïivé). Väã‰ina z nich
je vo veku od 8 mesiacoch do 3 rokoch. Zachránené psy sú cviãené upo-
zorniÈ svojich majiteºov na 7 rôznych zvukov: popla‰né zariadenie na
oheÀ/dym, zvonenie telefónu, klopanie na dvere, zvonãek, budík, zavo-
lanie mena, ãasovaã na sporáku pri peãení. Pes sa dá vycviãiÈ aj na 8.
zvuk a to na detsk˘ plaã. Popri v˘cviku na zvuky, sa psy cviãia aj poslu-
‰nosti a byÈ spoloãensk˘. int.

V Paríži je prvá kaviareň, 
kde sa používa posunková reč

V tejto kaviarni dostanete nápojov˘ lístok. V jeho menu sú
obrázky hlavn˘ch znakov v posunkoch. Je to prvé bistro vo
Francúzsku, kde sluchovo postihnutí môÏu s poãujúcimi ºuìmi
komunikovaÈ na rovnakej úrovni. Väã‰ina z tímu (= kolektív) sú
sluchovo postihnutí, a rovnako aj niektorí zákazníci. Tí, ktorí
neovládajú posunkovú reã, dostanú r˘chlu lekciu - v lístku je
znázornená celá jednoruãná prstová abeceda. Ak sa v‰ak aj
napriek tomu niekto nájde, kto si nebude schopn˘ objednaÈ,
môÏe na poÏadovanú vec ukázaÈ alebo ju napísaÈ. Väã‰ina
zákazníkov sa snaÏí komunikovaÈ v znakovej reãi. Táto kaviareÀ bola zaloÏená s fina-
nãnou podporou vlády a vìaka niekoºk˘m sponzorom. Je to ìal‰í krok k vzájomnej
integrácii poãujúcich a nepoãujúcich. int.

Nepočujúci policajt
Nie je v‰etko obdivuhodné v „krajine bezhraniãn˘ch moÏností“.

Ale ão nepoãujúci dokazujú, je opäÈ pozoruhodné. Richard Bean je
nepoãujúci a je policajtom v meste Visalia v Kalifornii. 

int.

Uznanie posunkového jazyka v Madride
Viac ako 20 000 ºudí pri‰lo 1. 10. na ulice v Madride – pre

uznanie ‰panielskeho posunkového jazyka. Aj keì posunkov˘
jazyk, ako si mnohí myslia, nie je internacionálny (= medzinárod-
n˘) – nepoãujúci v‰etk˘ch národností sa môÏu napriek tomu bez
ÈaÏkostí dorozumieÈ. A majú rovnaké potreby a poÏiadavky na
celom svete: titulky, tlmoãníka a predov‰etk˘m uznanie ich jazyka. 

Tréning komunikácie
3. 11. 2005 sa bude vo Frankfurte nad Mohanom konaÈ tréning

komunikácie. Seminár v posunkovom jazyku bude na tému „Komuni-
kácia medzi nepoãujúcimi a poãujúcimi“. Popri teórii a v˘mene skú-
seností si môÏete aj sami vyskú‰aÈ komunikáciu medzi nepoãujúcimi
a poãujúcimi a vyjadriÈ vlastné my‰lienky. Cieºom je pohºad do témy
komunikácia. PriniesÈ a zlep‰iÈ porozumenie medzi nepoãujúcimi
a poãujúcimi. int.

Deaf Oscar
Spoloãne s t˘ÏdÀom venovan˘m nepoãujúcim (19. - 25. sep-

tembra) sa v Novom Zélande uskutoãnila filmová súÈaÏ nepoãu-
júcich – Deaf Oscar. Témou súÈaÏe bola: „Planet of the Deaf“
(Planéta nepoãujúcich). Krátke filmy napísané, vytvorené alebo
reÏirované nepoãujúcimi boli zaradené do súÈaÏe. 

Victoria Manning z Wellingtonu, získala ceny s jej krátkym
filmom „Land of the Deaf“ (Krajina nepoãujúcich) v ktorom sama
hrala a reÏírovala. Film, vyhral ocenenie za najlep‰iu komédiu,
najlep‰í hereck˘ v˘kon a najlep‰í krátky film. Príbeh je o Ïene,
ktorá zaãína strácaÈ hluchotu. Postupne sa stáva „úplne poãujú-
cou“ a musí sa nauãiÈ ÏiÈ s jej postihom. V krajine sú v‰etci nepo-
ãujúci a poãutie je postih, ktor˘ treba lieãiÈ. „Land of the Deaf“ má byÈ zábavn˘, ale tieÏ
to hovorí o snoch a Ïivote nepoãujúcich. „Toto je môj prv˘ pokus urobiÈ film. Pri tomto
mi trochu pomohol môj manÏel, ktor˘ má nejaké tie skúsenosti v reÏírovaní. Bola to
tímová práca. Teraz pracujeme na dokumentárnom filme o posunkovej reãi v Novom
Zélande“, povedala V. Manningová. 

int.

Kniha: nepočujúci 
umelecký maliar

My‰lienka pri‰la od nepoãujúceho maliara Rudolfa Werne-
ra. „âo oni môÏu, môÏeme aj my tieÏ!“, hovorí si maliar.
Vypracoval knihu spolu so svojimi prácami. Práca tohto
nemeckého sluchovo postihnutého maliara je veºkolep˘ príspe-
vok ku kultúre nepoãujúcich. 

int.

Počuj moje ruky
Pozri a poãúvaj na v˘stave nepoãujúcich umelcov. Obrázky kreslia tisíc slov, ktoré

prezentujú prácu nepoãujúcich umelcov na v˘stave – Poãuj Moje Ruky. V˘stava je v
galérii Centrálnej kniÏnici vo Welingtone. Táto v˘stava má za úãel pritiahnúÈ pozornosÈ
verejnosti k nepoãujúcim. ZahrÀuje grafické a kreslené obrazy, maºby, rezby, fotky ako
aj sochy od niektor˘ch umelcov, ktorí sú aj nepoãujúci aj slepí. Mnohí z umelcov nie sú
profesionálni umelci, ale sa zdokonaºovali postupom ãasu. Medzi umelcami nájdeme aj
‰tudentov ‰kôl pre nepoãujúcich. 

int.

DeGeTh 2006
Spolok nepoãujúcich v Mníchove plánuje na budú-

ci rok 4. posunkov˘ divadeln˘ festival s názvom
DeGeTh. Bude sa konaÈ od 30. 6. - 1. 7. 2006. Uzá-
vierka prihlá‰ok je uÏ 31. novembra 2005.

int.



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:
7.9. - ªubo‰ovi Mokrému 29.9. - Igorovi Sulíkovi – 30 rokov
9.9. - ·tefánie Smutnej 4.10. - ·tefanovi FuÈakovi 

17.9. - Jánovi Nosáºovi 21.10. - Alene Hrivnákovej - 40 rokov
21.9. - ªubo‰ovi ëurechovi 22.10. - Petrovi Drugdovi 
27.9. - Mgr. Beáte Lipovskej 24.10. - Ing. Vladislavovi Krivákovi 
27.9. - Mgr. Rudolfovi Barto‰íkovi - 30 rokov 30.10. - ·tefanovi Sztrancsíkovi

K meninám:
9.9. - Martine Judiakovej 12.9. - Márii Skokánekovej
9.9. - Martine Vojtekovej 20.9. - ªubo‰ovi Mokrému

12.9. - Márii Nosáºovej 20.9. - ªubo‰ovi ëurechovi 
12.9. - Márii Bekeovej 25.9. - Ing. Vladislavovi Krivákovi
12.9. - Márii Ki‰ovej 4.10. - Thilc. Franti‰kovi Barto‰ovi
12.9. - Márii Mezeyovej 5.10. - Viere Kobzovej
12.9. - Márii Vreckovej 5.10. - Viere Sulíkovej

Kolektív KCNS blahoÏelá k Ïivotn˘m jubileám 30. a 40. rokov pánovi Rudolfovi Barto‰íkovi,
Igorovi Sulíkovi a pani Alene Hrivnákovej. Prajeme veºa zdravia, ‰Èastia, pohody a spokojnosti.

Sabínke Laffersovej, k prv˘m narodeninám , ktoré oslávila dÀa 18. 10. 2005, prajeme veºa
krásnych, usmievav˘ch a poÏehnan˘ch dní. 

Na‰ej drahej Erike Sukupovej k narodeninám, ktoré oslávila 22. októbra.
Prajeme jej, nech slnieãko vÏdy rozosmeje jej tvár a hviezdiãky jej svietia na
cestu. Nech ju Pán Ïehná svojou milosÈou a láskou. 

Kolektív KCNS a priatelia

Blahože l an i e k s vadbe
BlahoÏeláme mladomanÏelom a na spoloãnej ceste Ïivotom Ïeláme veºa

lásky, porozumenia, trpezlivosti a BoÏieho poÏehnania. 
DÀa 22. 10. 2005 uzavreli sviatosÈ manÏelstva Gabriela Valocková
a Ondrej Feã v rím.- katol. kostole sv. Mikulá‰a v Pre‰ove. 
DÀa 22. 10. 2005 uzavreli sviatosÈ manÏelstva Katarína Jurãeková
a Peter Dudrík v Modrom kostolíku v Bratislave.

Kolektív KCNS

Prvé sväté prijímanie
Prvé sväté prijímanie prijala dÀa 25. 9. 2005 Gabriela Valocková

v kaplnke Diecézneho centra Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Srdeãne bla-
hoÏeláme a prajeme nech Pán kráãa stále s Tebou na ceste Ïivotom.

Kolektív KCNS

Oznamy
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Oznamy

KCNS vás pozýva na …

2. roãník putovného pohára Spoloãné VIANOCE,

v bowlingu ktoré budú plné spoloãenského
dÀa 27. novembra 2005 programu a posedenia

Bowling bude pri kapustnici
v Banskej Bystrici dÀa 26.12.2005 od 11.00 hod.

po Sv. Om‰i v Banskej Bystrici
V‰etci ste srdeãne vítaní. Sv. Om‰a bude 

BliÏ‰ie info: KCNS o 11.00 hod. 
BiÏ‰ie info: KCNS

Silvester v Lúčkach pri Kremnici
od 30. 12. - 1. 1. 2006

Kto ma záujem, je moÏnosÈ zostaÈ aÏ do 2. 1. 2006.
MôÏete sa prihlásiÈ do 15. 12. 2005.

Cena pobytu je 1 300,- Sk pre ãlenov a 1 500,- Sk pre neãlenov. 
V prípade záujmu kontaktujte E. Sztrancsíkovú.

Kontakt: SMS 0911/222 351 alebo email: kcns@azet.sk 

Adventná verejná zbierka
V termíne od 1. - 18. 12. 2005 sa bude konaÈ

Adventná verejná zbierka. Bude ju realizovaÈ Kre-
sÈanské centrum nepoãujúcich na Slovensku
a to pri príleÏitosti: Medzinárodného dÀa postih-
nut˘ch (ktor˘m je 3. december) a Medzinárod-
ného dÀa dobrovoºníkov (ktor˘m je 5. december).
Vyzbierané peÀaÏné prostriedky pri verejnej
zbierke budú urãené na uskutoãnenie integraãn˘ch
(= spájajúcich) táborov pre nepoãujúce a poãu-

júce deti a mládeÏ v roku 2006. Finanãná zbierka sa uskutoãní v Hypermarkete Tesco
v Banskej Bystrici a to v nasledujúcich dÀoch: 1. - 4. 12., 8. - 11. 12., 15. - 18. 12.
2005. Verejnú zbierku zorganizovala Slovenská humanitná rada v Bratislave a firma
Tesco Stores, s. r. o. Zbierka je povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky. 

Oznamujeme Vám, Ïe KCNS má nové ãíslo mobilu
len na SMS: 0911/222 351

ëakujeme.


