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Milí priatelia,
keď som bol ešte v škol-

skom veku, vždy som sa zo 
všetkého najviac tešil na via-
nočné darčeky. Nikdy som 
nevnímal, čo všetko muselo 
tento vianočný dar predchá-
dzať - koľko stál, aké mali 
rodičia, či súrodenci s tým 
starosti... Videl som len seba 
a dar. Ba vedel som sa aj nahnevať, keď dar-
ček nebol podľa mojich predstáv.

Keď sme sa po Vianociach stretli so spolu-
žiakmi alebo kamarátmi, každý sa pýtal: „No, aký 
bol Ježiško – bohatý? To znamenalo: koľko a aké 
dary si dostal? Málokto sa však už pýtal na zmy-
sel daru. Či dar vyjadroval nejaký skutočný vzťah 
blízkosti, spolupatričnosti, zdieľania ....

Až neskôr som pochopil, že pri vianočných 
sviatkoch vôbec nejde o dary, ale skôr a pre-
dovšetkým o vzťahy, ktoré darom chceme len 
lepšie vyjadriť aj navonok. Ale to som už bol 
dospelý a veci okolo seba som vnímal už iným, 
nie detským pohľadom.

Žiaľ, naša spoločnosť počas Adventu nás 
všetkých akoby tlačila cez reklamy späť do 
obdobia nášho detského veku, kde bol v cen-
tre pozornosti iba dar. Úsmev a  úslužnosť 
(= ústretovosť) predavačov sa stal marketingo-
vým (= obchodným) ťahom a vianočné meló-
die upútavkou s jasným cieľom aspoň trochu 
zaujať a potom čo najlepšie zarobiť. Dar sa 
stal všetkým a preto kvalita daru sa odvíja od 
veľkosti, módnosti, či ceny. A tak zo sviatkov 
lásky a spolupatričnosti sa stáva priestor pre 
nervozitu, napätie, rodinné hádky a traumy 
z debetných (= mínusových) operácií (= prevo-
dov) na bankových účtoch. Niektorí rodičia už 
ani nevedia, čo majú kúpiť svojim deťom a koľ-
ko sa budú musieť zase zadĺžiť.

Stratený vzťah, nedostatok času pre druhé-
ho a výčitky svedomia sa neraz môžu dobre 
skryť za drahý vianočný dar.

Všetkým nám, priatelia, prajem, aby sme 
porozumeli lepšie posolstvu vianočných sviat-
kov, ich hĺbke a symbolom. Aby sa dar nestal iba 
prázdnym gestom (= symbolom) bez skutočné-
ho vzťahu. Bez vzťahu k Bohu a k človeku.

Váš František
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VIANOCE
Vianoce, Vianoce idú k nám,

bývajú šťastné a veselé.
Pri stromčeku nikto nie je sám,

mladé, staré, ani dospelé.

Prinesú nám lásku nežnú,
stromček svieti a ja zaspievam:

Narodil sa Ježiš Kristus,
čo dobré vo mne je, dám aj vám.

Vianoce, Vianoce už sú tu,
tešme sa dnes všetci spolu.
Ak by mal byť niekto sám,
pozvime ho radšej k nám.

Skúsme denne spievať pieseň,
o čistej modrej oblohe.

Ak raz príde na nás tieseň,
pošlime ju ihneď k vode.

Peter Birka

Úvodník Báseň

Našim milým čitateľom GAUDIA zo srdca prajeme
Nech Betlehemská hviezda

aj dnes
zažiari nad vaším domom a prinesie

Vám pokoj, lásku a požehnanie
Ježiša Krista

v túto tichú a svätú noc
a po celý Nový Rok.

kolektív KCNS
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100. výročie ZŠI pre SP v Prešove
Dňa 14. októbra 2005 uplynulo presne 100 rokov od 

otvorenia ZŠ pre SP v Prešove. Škola vznikla v roku 1905 
v Bratislave, odtiaľ bola v roku 1921 presťahovaná do Dubni-
ce nad Váhom a od roku 1942 sa natrvalo usadila v Prešove. 
V dnešnej budove na Duklianskej ulici je od roku 1963. Za ten 
čas sa v nej vystriedalo veľa žiakov aj pedagógov. Pre Prešov 
bola veľkým prínosom činnosť dlhoročného riaditeľa školy, 
Dr. Pavla Sabadoša, ktorý pomáhal nielen sluchovo postihnu-
tým, ale aj deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. 
Aj preto sme jeho meno vybrali pre nový čestný názov školy:  
ZŠI Pavla Sabadoša pre sluchovo postihnutých. Pri 
tejto príležitosti sa v dňoch 13. - 15. 10. 2005 konala Medzi-
národná vedecká špeciálnopedagogická konferencia s témou Poradenstvo v špeci-
álnej a liečebnej pedagogike, ktorú organizovala SŠLV. Na slávnostnom otvorení konferen-
cie na Krajskom úrade v Prešove sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva školstva , mesta 
a kraja. Na začiatku sa predstavili žiaci ZŠI pre SP s krátkym predstavením „Kým vieš snívať“ 
– „hymna“ SUPERSTAR.

Potom minister školstva, p. M. Fronc, zablahoželal škole k jubileu a udelil jej nový čest-
ný názov – ZŠI Pavla Sabadoša pre sluchovo postihnutých. Témy konferencie boli veľkým 
prínosom pre edukáciu (= výchova a vzdelávanie) postihnutej populácie. Nedostatkom bolo 
nezabezpečenie tlmočníka posunkového jazyka pre nepočujúcich účastníkov, preto museli 
zaskakovať hostia zo SZSP,  PdF UK Bratislava a organizácie EFFETA. Patrí im veľké poďako-
vanie, rovnako ako aj všetkým prednášajúcim.

Počas konferencie si účastníci a návštevníci mohli v priestoroch školy pozrieť výstavu, 
kde boli výrobky žiakov a historické dokumenty – kroniky, učebnice, fotografie. Premietalo 
sa video z minulosti aj súčasnosti školy. Na večernú recepciu boli pozvaní bývalí kolego-
via, ktorí dostali pamätný list a malý upomienkový darček z detských ručných prác. Desať 
zamestnancov bolo odmenených za dlhoročnú prácu pamätným listom a malou finančnou 
čiastkou. Pri príležitosti osláv vydala škola svojpomocne bulletin k 100. výročiu školy, 
ktorý si môžete kúpiť na našej škole.

Mgr. B. Lipovská, Mgr. P. Maňáková Gálóczyová
 

Invex 2005
Prostredníctvom KCNS som spoznal z radov nedoslý-

chavých a nepočujúcich veľa vynikajúcich a správnych 
ľudí. Navštevoval som kurzy posunkového jazyka, aby som 
mohol s nepočujúcimi priateľmi lepšie komunikovať a tak 
prehlbovať priateľstvo s nimi.

Pracujem vo firme s technickým zameraním v Banskej 
Bystrici. Každý rok navštevujeme výstavný veľtrh teleko-
munikačnej, rádiokomunikačnej a počítačovej techniky 
– INVEX v Brne. 26. 10. 2005 sme po 5 hodinách dorazili 
na miesto. Prechádzali sme jednotlivými pavilónmi (= čas-

ťami) a obdivovali najmodernejšiu techniku: počítače, digitálne fotoaparáty, navigačné systémy, 
modemy, telefóny, atď. Zaujímavosťou výstavy bol historický vývoj počítačov. 

V jednom z pavilónov ma však čakalo zaujímavé prekvapenie: bol tam stánok s technikou pomá-
hajúcou nepočujúcim. Hneď som sa tam pristavil a dal do reči s vystavovateľmi. Medzi ponúkanými 
exponátmi (= predmetmi) boli rôzne pomôcky k načúvacím aparátom (indukčná slučka k mobilné-
mu telefónu na zosilnenie signálu v načúvacom aparáte, načúvací aparát k TV...), systémy na sig-
nalizáciu zvonenia telefónu, bytového zvončeka, signalizáciu detského plaču, systémy na privolanie 
lekárskej alebo inej pomoci vďaka vopred naprogramovanej SMS... Všetky tieto zariadenia mali zapí-
sané v katalógoch, z ktorých si bolo možné tieto zariadenia objednať. V stánku tiež predávali CD do 
PC na výuku posunkového jazyka, samolepky s českou prstovou abecedou a knižku krásnych básni-
čiek, ktoré napísali český nepočujúci. Samozrejme, že som si nálepky aj knižočku kúpil na pamiatku. 
Po návšteve veľtrhu nám zvýšil čas aj na prehliadku historických pamiatok prekrásneho mesta. Na 
otázku, čo ma najviac na výstave zaujalo, by som odpovedal: „Milým prekvapením a možno najväč-
ším zážitkom veľtrhu pre mňa bolo, že sa rozmáha výroba pomôcok pre nepočujúcich, aby mohli 
plnohodnotne prežívať život a získať čo najlepšie pracovné možnosti.

Ing. Vladislav Krivák

Cintorín sveta 
V posledných rokoch sa čoraz viac pozornosti venuje nebezpečenstvu „popretia holokaustu“  

(= zapieranie pravdy o vražde mnohých ľudí). Je to ako keby druhou vraždou tých istých šiestich milió-
nov. Osoba, ktorá popiera holokaust, sa sama stáva časťou zločinu holokaustu. Nemci usmrtili v Osvien-
čime, v jednom z najväčších vyhladzovacích táborov, asi 6 miliónov ľudí. Z toho podľa národností zahy-
nulo spolu so Židmi približne 150 000 Čechov a Slovákov, 2 300 000 Poliakov. V októbri sluchovo 
postihnutí z SOUI v Kremnici navštívili najväčší cintorín sveta - Osvienčim v Poľskej republike.

Sme na mieste. Vystupujeme. Odrazu stojíme pred hlavnou 
bránou koncentračného tábora v Osvienčime, na ktorej cynic-
ký nápis hlása „Arbeit macht frei!“ (Práca oslobodzuje!) Zo slov 
sprievodkyne si utvárame vlastnú predstavu o tom, ako to tu 
vyzeralo pred 65. rokmi, keď na našom mieste stáli väzni.

Predstavil som si Poliaka vo veku môjho otca.
„V tábore hrá hudba. Čakajú na nás. Sme v Auschwitzi 

(Osvienčim v nemeckom jazyku). Tlačíme sa jeden vedľa 
druhého. Čakáme. SS-mani revú po nemecky povely. 
Na rozkaz veliteľa vystupujem z húfu ľudí. Odrecitujem 
podľa pridelenej ceduľky číslo a následne sa zaradím do 

vedľajšej skupiny. Od tohto momentu nemám meno a stávam sa číslom.“
Možno si dáte otázku, prečo som si predstavil práve Poliaka a nie príslušníka inej národ-

nosti, či rasy. Odpoveď je jednoduchá. Sprievodkyňa začína svoju sprievodcovskú reč: „Prvými 
„obyvateľmi“ koncentračného tábora, na pôde, ktorého sa nachádzame, boli Poliaci. Po porážke 
Poľska fašistickým Nemeckom v roku 1939 na toto miesto začali prúdiť (= prichádzať) skupiny 
poľských politických väzňov.“ Pokračujeme v smere prehliadky. Sprievodkyňa rozpráva ďalej. 
Blížime sa k blokom, kde „bývali“ väzni. Preblysne mi mysľou: „Tu sa stretli deportovaní väzni 
rôznych národov, rás, náboženského vyznania.“

Znovu som si predstavil poľského muža.
„Na dvore sa už stmieva. V diaľke slabo bliká elektrická lampa. Najlepšie vidno 

iba silné svetlo veľkého reflektora, ktorý visí nad bránou. Šliapeme po rozmoknu-
tej hlinenej zemi plní strachu. Prichádzame do našich nových „domov“. Sotva sme 
dorazili na miesto. Koľkí z nás už dostali palicami po hlavách. Leje sa krv z rozbitých 
hláv a zbitých tvárí. To je prvé „privítanie“ nových. „Domáci“ nás ihneď informujú 
o tom, že tu panuje železná (= tvrdá) disciplína, že sa nachádzame v tábore smrti. 
Človek sem neprichádza, aby žil, ale aby tu skôr či neskôr našiel vlastnú smrť. Tu 
niet miesta pre život. To je rezidencia (= sídlo) smrti. Všetci stojíme bezradní, zdese-
ní, osamotení, biedni, zlomení.“

Mlčky prechádzame expozíciami národného pamätníka. Zo stien a vitrín dýcha na nás utrpe-
nie, zúfalstvo tisícok nevinných obetí. Je to dôsledok nenávisti neopísateľných rozmerov. V duchu 
premýšľam nad tým, čo asi prežíval poľský muž, ktorý zažil peklo na zemi. Možno to bolo takto: 
„milá moja matka, sestra, žena, milý otec, brat. Som 
nevinný. Odchádzam z tohto sveta. Som odsúdený 
na smrť ako bandita, hoci som nič zlého nevykonal. 
Možno je iba to „hriechom, že som Slovan. Je mi ťažko, 
že Vás opúšťam. Oči mi zalievajú slzy. Spomeňte si na 
mňa. Zostávajte s Bohom.“

Končí sa prehliadka. Sprievodkyňa sa lúči a ďakuje za 
pozornosť. Nastupujeme do autobusu. Odchádzame. Opúšťa-
me najstrašnejšie miesto v dejinách ľudstva. Osvienčim je stá-
lym mementom (= pamätníkom) tých, ktorí priniesli najväčšie 
obete. Je symbolom zla, k akému môže človek dospieť pod 
vplyvom totalitného systému založeného na rasovej diskriminácii a dominancii nad svetom 
a inými národmi. Budeme si to pamätať a nikdy nezabudneme. Andrej Chudo

Možno vás prekvapí, prečo zverejňujeme tento článok práve teraz, v čase Vianoc. Je 
to taký protiklad. Vianoce - čas pokoja a šťastia. Koncentračný tábor - miesto hrôzy a ne-
šťastia. Je veľmi dôležité, aby sme aj v tomto čase pamätali na našich bratov a sestry, ktorí 
možno aj teraz v čase Vianoc veľmi trpia. Nezabudnime na nich a spomeňme si na nich 
aspoň v krátkej modlitbe.

redakcia 

Zážitky Zážitky
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2. ročník putovného pohára v bowlingu
Dňa 27. 11. 2005 sme sa zišli na svätej omši. Kňaz R. Colotka nám 

povedal o Advente a 4 sviečkach. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, 
čo tieto sviečky symbolizujú? Prezradíme vám to... symbolizujú POKOJ, 
LÁSKU, VIERU a NÁDEJ. Adventné vence, ktoré sme si priniesli, nám 
požehnal kňaz Robert. Takéto vence majú svoje kúzlo. 

Po omši sme sa nedočkavo presunuli do Galaxy Bowlingu na 2. 
ročník putovného pohára. Niektorí z nás držali bowlingovú guľu po 
prvý krát, ale to nám vôbec neprekážalo. Hlavne, že sme vytvorili spo-
ločnosť - skupinu, kde vládla príjemná atmosféra a blízkosť. Súťažiacich 
bolo 24 a rozdelení sme boli na 4 družstvá. Každý hral sám za seba. Po 

sčítaní bodov postúpili do finále tí najlepší. Nakoniec zvíťazil kňaz Robert Colotka, ktorý viedol 
počas celej súťaže. Nielen za svoju bojovnosť a rozvahu, ale v našich srdciach aj za lásku, ktorú 
rozdáva okolo seba. V kategórii žien vyhrala Eva Kováčová z Banskej Bystrice. Obidvom srdečne 
blahoželáme. Nechýbali ani humorné situácie, pri ktorých sme sa s chuťou zasmiali. Porozpráva-
li sme sa a už teraz sa tešíme na ďalšie podobné stretnutie.

redakcia

Svätý Mikuláš v Kremnici
Mikuláš je výborná príležitosť ako niekoho obdarovať 

veľkou kopou cukríkov a pokaziť mu zuby. Ale je to aj príleži-
tosť zamyslieť sa nad tým, ako urobiť z čertíkov anjelov. Je to možné? 
S týmto cieľom sa vybrali dobrovoľníci z KCNS do detského domova 
pre sluchovo postihnuté deti v Kremnici. Okrem detí z tohto domova, 
sa prišli zabávať aj deti z ďalšieho detského domova. Bolo ich tam 
ako maku (= veľmi veľa), ale v takej veľkej makovici. Tak šup sa pre-
zliecť za anjelov, vystrojiť Mikuláša a poďme na to! Všetko sa to začalo 
krásnou pesničkou (ešte teraz si ju pohmkávam... „Padá sniežik bie-
lučký...“), ktorú sme my, prezlečení anjelici, posunkovali s detičkami. Po tomto privítaní sa začalo 
súťažiť. Mali sme pripravené hry, ale stihli sme len dve. A prečo? Lebo deti sa hneď vrhli na 
sladkosti a cieľ- nahnať (= poslať) zubárom zákazníkov bol splnený... ale nie, len žartujem. Jediné, 

prečo som bol na tejto skvelej akcii, bolo deťom priniesť, nie to, čo 
kazí zuby, ale to, čo hladí srdce a dušičku najviac- úprimný úsmev 
a pohladenie. A tých sme teda rozdali neúrekom (= naozaj veľa). 
A keby nás nesúril čas (= keby sa nepočítal čas), tak sme tam dote-
raz a rozdávame ich na milióny. Tak len dúfam, že detičkám to uro-
bilo radosť. Ešte si stále spomínam ako prichádzali ku Mikulášovi so 
šťastnými očkami. Všetky deti dostali po skončení súťaží zaslúžený 
„anjelský“ diplom. Toľko ku tohtoročnému Mikulášovi. Viem, že 
tento článok je len zopár slov, ktoré nemôžu priblížiť ten pocit, keď 

človek dáva úsmev človeku. O rok som tam zas, a príďte aj vy.
PS: Nikomu to nehovorte, ale tie zúbky ich asi budú pobolievať.

Dobrovoľník Rišo 

Aj redakcia Gaudium bola na oslave svätého Mikuláša. Deti už očakávali príchod Miku-
láša spolu s anjelmi a čertami. Ale na prekvapenie detí prišli s Mikulášom iba anjeličkovia.  
A boli to skutoční anjelici (počujúci a nepočujúci dobrovoľníci). Spoločne prišli hľadať medzi 
deťmi ďalších anjelikov. Celý program začali anjelici pesničkou „Padá sniežik bielučký...“, ktorú 
sa naučili v posunkovom jazyku. A išlo im to veľmi dobre. Deťom sa to páčilo. Potom 
sa už súťažilo a hralo, kde deti mali Mikulášovi dokázať, že aj oni sú anjelmi. Naozaj sa nimi aj  
v ten večer stali. Dôkazom toho bola vzájomná pomoc, priateľstvo a úsmev. A preto deti mohli 
právom dostať od Mikuláša „anjelský diplom“. Aby im pripomínal, že každý deň môžu byť pre 
iného anjelom. Rovnako aj my dospelí sa môžeme stať podobnými anjelmi.

redakcia

Na návšteve v Harmanci a v Tajove.
V spolupráci Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku a SOUI pre slu-

chovo postihnutú mládež v Kremnici sa uskutočnila v októbri exkurzia do Harma-
neckej jaskyne a Tajova.

Najskôr sme navštívili Harmaneckú jaskyňu, ktorá sa nachádza v doline Harmanca v juž-
nej časti Veľkej Fatry, severozápadne od Banskej Bystrice. Dĺžka jaskyne je 2763 m.  Známa je 
bohatým výskytom bieleho mäkkého sintra (= druh kameňa). Upútali nás mohutné stalagmity 
(= stĺpy v jaskyniach), sintrové vodopády a jazierka. V jaskyni sa vyskytuje 9 druhov netopierov, 
s ktorými sme sa aj „stretli“. Vstupný priestor zvaný Izbica bol obyvateľom známy  od nepamäti 
(= dávno). Do ďalších priestorov sa preniklo v roku 1932. Od roku 1950 je sprístupnených v jas-
kyni 720 m. K Harmaneckej jaskyni vedie nenáročná trasa náučného chodníka. Je to pekná 
prechádzka prírodou v každom ročnom období.

Popoludní sme navštívili Tajov. Táto obec leží 3 km západne od Banskej Bystrice. Tajov 
pravdepodobne vznikol ešte pred 15. storočím ako majetok Radvanskovcov. Zaujímal nás 
život a dielo popredných Slovákov. Navštívili sme pamätný dom Jozefa Gregora-Tajov-
ského a pamätnú izbu Jozefa Murgaša. 

Pamätný dom J. G. Tajovskeho, významného slovenského spisovateľa, bol postavený  
v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou. Okrem života a li-
terárneho diela J. G. Tajovského je v dome zachytená  
(= ukázaná) aj história obce.

Pamätná izba Jozefa Murgaša je umiestnená v budove 
bývalej školy. Expozícia dokumentuje život a dielo tajovské-
ho rodáka, kňaza a priekopníka (= človek, ktorý objavil niečo 
nové) rádiotelegrafie. Medzi najzaujímavejšie exponáty 
patria makety (= zmenšené ukážky) jeho patentov, zbierka 
motýľov a originálne kresby. 

Exkurzia bola veľmi zaujímavá. Dozvedeli sme sa veľa 
nového. Ďakujeme organizátorom. 

Martin Cudziš
 

Ako sme oslávili Svetový deň zvierat.
Štvrtého októbra si každoročne pripomíname Svetový deň zvierat. Na tento deň pripadá 

aj pamiatka na sv. Františka Assiského (reformátor a zakladateľ rehole Františkánov, poz. auto-
ra), ktorý sa netajil láskou k prírode. Ani nám žiakom SOUI pre sluchovo postihnutú mládež 

v Kremnici nie je ľahostajný život zvierat. Žiaci a pedagógovia našej 
školy sa rozhodli urobiť niečo dobré pre konkrétne zvieratko. A pre-
to nadviazali spoluprácu so ZOO v Bojniciach. S nápadom adopto-
vať si zvieratko, a tým pomôcť zoologickej záhrade, prišiel otecko 
našej žiačky. V školskom roku 2004/2005 sme s adopciou začali 
po prvýkrát. Vtedy sme prispeli na celoročnú starostlivosť o perna-
tého obyvateľa bojnickej ZOO páva korunkaté-
ho. Pracovníci ZOO v Bojniciach nás na revanš 
(= za odmenu) pozvali na návštevu. Mohli sme 
sa zúčastniť na projekte: ZOO - škole, ktorú 
vedie p. Mgr. Ivan Kmeť. Ochotne nám poroz-

prával veľa zaujímavého zo života zvierat. Exkurzia to bola pekná. V školskom 
roku 2005/2006 sa pre veľký záujem zo strany žiakov a pedagógov naša 
škola opäť zapojila do adopcie zvieratka v bojnickej ZOO. Tentokrát sme 
si adoptovali Tragopana Temminckovho (na obrázku). Je to druh exo-
tického bažanta. Bojnická ZOO je v súčasnosti jednou z najkrajších. Prečo jej 
teda nepomôcť aspoň v rámci našich možností. Príroda je úžasná a nádher-
ná a človek odjakživa (= od začiatku) do nej patrí. Pokúsme sa urobiť niečo pre ňu.

Miška Vnučková

Zážitky Zážitky
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1. Medzinárodný festival humoru  
nepočujúcich na Slovensku

Odborníci hovoria, že človek by sa mal z chuti zasmiať denne aspoň 15 
minút. Vraj sa tak precvičia všetky naše svaly. Smiech a úsmev sú najlepší-
mi liekmi v našom živote. Preto je vynikajúca myšlienka usporiadať festival 
humoru nepočujúcich. Oslovili sme Jaroslava Cehlárika, ktorý po prvý krát na 
Slovensku usporiadal festival humoru nepočujúcich. 

Ako si prišiel na nápad k zorganizovaniu 1. Medzinárodného festivalu komunity nepo-
čujúcich - humoru a satiry?

Je to dlhý príbeh. Od detstva som mal veľmi rád humor (vtip, čierny humor,...) až dodnes. 
Stále som rozmýšľal: „Prečo komunita nepočujúcich nemá vlastnú kultúru? Veď humor je 
u nepočujúcich veľmi obľúbený a populárny. Musíme mať vlastnú kultúru, pretože nám nesta-
čia programy (Kremnické Gagy, rôzne zábavne relácie v TV, časopisy a podobne) pripravené 
svetom počujúcich. Môj záver je : „Objavil som veľa vecí, ktoré nám svet počujúcich neponú-
ka. Napríklad veľa, veľa nepočujúcich nevie čítať s porozumením a nerozumejú vtipom v tlači. 
Nemáme až tak vytvorené skryté alebo otvorené titulky v TV. My vôbec nepočujeme, čo poču-
júci hovoria : silno, pomaly... umelecké rozprávanie,... Nepočujúci nemajú takú kultúru ako 
počujúci. Treba to nejako riešiť. Chceli by sme počujúcim ukázať, že sú aj iné spôsoby humoru. 
Existuje tam veľký rozdiel. Vďaka posunkovej reči je tento štýl humoru oveľa smiešnejší. Nevy-
žaduje veľa opisovania. Kamarát z Čiech usporiadal podobný program už 2 krát. Takže som 
mal predstavu, ako to má asi vyzerať. Bol som nadšený a zorganizoval som to na Slovensku 
tento rok. S nádejou a vierou, že tento festival pomôže najmä nepočujúcim odbúrať mnohé 
nedostatky a prekážky. A prispeje ku kvalitnejšiemu rozvoju osobnosti nepočujúcich. Z tých-
to dôvodov som zorganizoval 1. festival. Teší ma, že máme aj „verejný“ humor a práve ním 
postupne odbúravame prekážky a nedostatky v živote nepočujúcich.

Kde sa konal festival?
Festival sa konal v ZŠ pre SP na Hrdličko-

vej ulici v Bratislave. Škola má vhodné priesto-
ry na festival. Vynikajúca ochota a pochope-
nie riaditeľky školy p. Mgr. G. Flikingerovej 
pomohli pri organizovaní festivalu. Vždy nám 
vyšla v ústrety, podľa našich požiadaviek.

Bolo ťažké pripraviť festival?
Mojou túžbou bolo zabezpečiť kvalitné 

zorganizovanie podujatia. Mal som „šťastie“. 
Vďaka dobrým kontaktom sa mi veci vybavo-
vali ľahšie. Vôbec neľutujem, že som obetoval 
svoj čas a behal som hore - dole, sem a tam. 
Veď taká je doba. Nikto nemôže plakať alebo 

čakať, či niekto niečo dá...
Bol tento festival určený len pre nepočujúcich na Slovensku?
Festival bol určený ľuďom z komunity nepočujúcich. Tí, ktorí nepatria ku komunite nepo-

čujúcich by asi ťažko pochopili humor, pretože sa v ňom používa posunkový jazyk a reč. Tak-
tiež im chýbajú znalosti mentality nepočujúcich. Ale ostatné sa dá. Počujúci poznajú panto-
mímu alebo divadlo bez slov. Ja som nepozval len nepočujúcich. Pozval som všetkých, nech 
poznajú kultúru nepočujúcich. V budúcnosti chcem urobiť to isté.

Mali nepočujúci záujem sa prihlásiť? Koľko bolo účastníkov festivalu, prípadne koľko 
divadelných súborov?

Na začiatku to bolo ťažké. Nepočujúci nemali predstavu, ako budú robiť humor pred 
divákmi. Oni ho vedia robiť len „súkromne“, pretože je to ľahšie vďaka danej situácii. Lenže 
vysvetlil som im, ako to má vyzerať a potom sa začali prihlasovať. Prihlásilo sa viac, ako 

sme očakávali. Je to úspech na 1. festival. Doteraz ešte nikto nerobil prípravu na špecifické 
vystúpenie – humor nepočujúcich. V budúcnosti to bude ľahšie. Humoristi už vedia, že na 
Slovensku bude špecifický festival zameraný len na túto oblasť a budú sa pripravovať na 
toto vystúpenie.

Ktoré predstavenie sa ti najviac páčilo ako orga-
nizátorovi? 

Ťažko povedať. Ale potešilo ma, že nepočujú-
ci herci - humoristi sa predviedli rôznym spôsobom  
(s posunkami, bez posunkov,...). Ich cieľom bolo zaba-
viť divákov. Teší ma, že festival splnil svoje poslanie. 
Pre mňa, ako organizátora, sú dôležitejšie ohlasy divá-
kov ako určenie najlepšieho herca. To by vedela vyjad-
riť len odborná porota.

Sám si vystúpil s titulom Umučenie Krista. Aké to 
bolo?

Moje predstavenie bolo pre mňa výzvou zabaviť divákov. Bolo plné humorných smieš-
nych prvkov. Hral som satiru: hlúpych svalnatých vojakov a ako mal Ježiš hladkú cestu do 
neba za Otcom. Podľa mňa je to trochu iná kategória, s ktorou som vystupoval. Plánujem 
ju rozšíriť.

Akých hostí si pozval?
Hlavným hosťom bola riaditeľka školy Mgr. G. Flikingerová. Festival bol otvorený pre všetkých. 

Každý mohol prísť. Pozval som najmä podnikateľov. Ale sa ospravedlnili kvôli ich zaneprázdnenosti. 
Popriali nám, aby festival splnil svoj účel. Na budúci rok plánujem pozvať hlavne ľudí, ktorí budú 
financovať festival (napr. z ministerstva kultúry,...) a aj novinárov. Mojou túžbou je urobiť osvetu na 
verejnosťi. Festival pre nepočujúcich je kompenzáciou.

Kto bol v porote?
Zostavil som ľudí, ktorí sú odborníci a vedeli prísne a spravodlivo ohodnotiť humoristov. 

Moja zásada bola, aby to boli nepočujúci a mali skúsenosti v oblasti kultúry (v divadle, výuč-
ba dramatickej výchovy,...). Boli to Petra Vanurová (CZ), Ivica Tichá (SVK), Zuzana Daubnerová 
(SVK), Jozef Jelen (SLO) a Denisa Čingerová (SVK).

Ako bol tento festival financovaný?
Pre mňa to bola obrovská skúsenosť. Získavanie sponzorov a vyjednávanie s nimi. 

Financovanie festivalu bolo pokryté peniazmi od sponzorov, malá časť od priateľov a vstup-
ným. Budúci rok to musím ešte riešiť pomocou projektov. Festival bude väčší ako teraz a s 
bohatším programom.

Urobil by si aj nabudúce rovnaký alebo podobný festival?
Na budúci rok pripravím oveľa lepší a bohatší program. 

Festival sa bude konať každoročne v novembri. Teraz vzni-
kajú rôzne kategórie (napr. krátky komediálny film, karika-
túra, veselé a smiešne fotky,...). Podmienkou je, aby všetku 
tvorbu robili len nepočujúci. Budúci rok vás budeme pres-
nejšie informovať. Na záver by som sa chcel touto ces-
tou poďakovať najmä riaditeľke školy Mgr. Flikingerovej 
a predsedovi ZON SZSP Hlohovec p. L. Svíčkovi, ktorí nás 
plne podporili a povzbudili pri realizovaní festivalu, preto-
že festival organizovali len mladí nepočujúci. Poďakovanie 
patrí moderátorom a aj podnikateľom. Ostatným mladým, 
ktorí sa starali a pomáhali pri organizovaní. Klobúk dole 
pre hercov, ktorí nabrali odvahu a predviedli svoje vystúpenie. Divákom, ktorí sa prišli pozrieť 
a zabaviť až do rána.

Ďakujeme Ti za tento rozhovor a prajeme Ti veľa úspechov v realizovaní ďalších nápa-
dov a projektov zameraných na rozvoj kultúry nepočujúcich. Zároveň blahoželáme výher-
com: v kategórii jednotlivci – Braňovi Matulovi z Vrútok za vystúpenie: Napodobňovanie 
ľudí. A v kategórii kolektív – DIKO: Zuzana Lobbová s Tomášom Máňom za predstavenie: 
Mr. Bean v kine. 

redakcia

Rozhovor Rozhovor
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Vianoce sú časom, keď dávame lásku druhým a vá-
žime si viac jeden druhého. Čas, keď plamienky svie-
čok rozžiaria srdiečka v nás, keď teplo domova vážime 
si viac.... Sú to sviatky lásky a pokoja. Všetci máme k 
sebe bližšie. Doma poupratujeme, napečieme, vyzdo-

bíme stromček a s radosťou očakávame príchod Jezu-
liatka. Navzájom sa obdarúvame, navštívime ostatnú 
rodinu, počúvame koledy a ideme do kostola. 

Slávka Janačová, Pohronská Polhora

Vianoce sú pre mňa najkrajším sviatkom roka. Vtedy 
mám konečne čas na dlhé rozhovory s mojimi najbližšími 
a porozprávať sa tak s nimi o všeličom. Zvyknem si pre-
čítať aj dobrú knihu, ktorú celý rok odkladám pre školské 
povinnosti alebo iné aktivity. Milujem aj zdobenie 
stromčeka, ktoré robím každý rok s mojou sestrou 
a zažijeme pri tom aj kopec srandy. S mojou rodinou 
si veľmi radi pozrieme i vianočné rozprávky, ale po ich 
vysielaní nás nakoniec ovládne smútok, že ich zase 
nedávali s titulkami, keďže sme všetci nepočujúci. 
Na konci Vianoc si s rodinou prehodnotíme aj to, ako 
ubehol tento rok. A zhrnieme, čomu by sme sa mali 
ďalší rok venovať. 

Katka Jalčová, Prešov

Vianoce - toto slovo pekne lahodí v mojom 
srdci a aj v srdciach ľudí. Vianoce majú symbolický 
význam z dvoch pohľadov. Kresťanský pohľad hovorí 
o narodení Ježiša Krista, Spasiteľa, v ktorého kres-
ťania veria. Toto obdobie im prináša radosť, pokoj a 
nádej na budúcu spásu duše. Svetský pohľad chápe 

Vianoce ako symbol tradície, radosti z darovania a pripisuje 
tomu význam tým, že aspoň raz v roku nemáme zabúdať na 
svojich blízkych, drahých. Nielen to. Ale aj vedieť sa zmieriť 
so samým sebou a odpúšťať takým osobám, ktoré ublížili.

Ondrej Feč, Terňa

Každý človek s netrpezlivosťou čaká na Vianoce. Čas 
veľmi rýchlo plynie, snehové vločky padajú a stavajú sa 

snehuliaky. U nás doma ozdobujeme krásne stromčeky so sviečkami. Tešíme sa na Vianoce 
v kruhu našich najbližších. Ten deň prináša krásnu vôňu Štedrého večera pri spoločnom 
stole. V tomto čase dostávame bohate darčeky, ktoré prinášajú každému radosť. 

Denisa Čingerová, Nitra

A ešte veľa z vás nám napísalo veľmi krásne o Vianociach. Nie všetky príspevky sa nám 
však zmestili. Ale aj tak vám všetkým ďakujeme. 

redakcia

Pre mňa Vianoce znamenajú, že sa narodil Ježiš. Viano-
ce prinášajú so sebou krásne a príjemné stretnutie s rodi-
nou, spoločné posedenie. Ale aj veľkú energiu, sily a chuti 
do života.

Beáta Lipovská, Prešov

Vianoce sú pre mňa najkrajšie sviatky. Najradostnejšie, pretože sa narodil Boží Syn, 
Ježiš Kristus. Cez Vianoce by mali všetky rodiny byť spolu. Je to čas, kedy viac myslíme 
na priateľov, blízkych, chudobných,... Navzájom si rozdávame LÁSKU, RADOSŤ, ÚSMEV, 
DOBRO, POKOJ, MODLITBU ZA DRUHÝCH, ODPUSTENIE… Nie je dôležité, aby sme si 
dávali veľa darčekov. Stačí aj malý darček, ktorý je darovaný s veľkou láskou v srdci. Naj-
dôležitejšie je mať lásku, pokoj, dobro a odpustenie pre druhých. 

Danka Laffersová, Prešov

Čo znamenajú pre mňa Vianoce? Radosť, šťastie, veselú 
náladu, spokojnosť, dávanie darčekov svojim blízkym a pria-
teľom, porozumenie medzi ľuďmi, narodenie Ježiša Krista, 
spievanie vianočných pesničiek, modlitba, vôňa vianočných 
ozdobených stromčekov, pečenie koláčov, bohato preplnené 
stoly, horiace sviečky, plávanie kapra vo vani, vzájomné 
navštevovanie sa, blízkosť ľudí. 

Marcelka Kakarová, Kremnica

Na Vianoce sú pekné stromčeky so svetielkami a ligo-
tavými guľami. Aj vonku krásne padá sneh, ktorý je biely 
a ligoce sa a svieti. Doma máme pohodu. Na stole veľa 
dobrých koláčov, kapra a iných dobrôt. Je veľmi pekné, 
ako si navzájom v rodine dávame darčeky. Toto sú pre 
mňa Vianoce.

Miroslav Kuljovský, Krásno nad Kysucou

Vianoce sú najkrajším dňom v roku, pretože v ten 
deň sa stretáva celá rodina. Celá rodina sedí okolo stola 
a spoločne sa rozprávajú. V ten deň môžeme zabudnúť 
na starosti. Osobné, alebo pracovné problémy, ktoré 
máme po celý rok. V čase podávania darčekov sa vytvá-

ra kúzelná atmosféra. Je to nádherný pocit, keď uro-
bíme druhému radosť. Radosť potom pretrvá aj ďalší 
rok. Bez Vianoc by nebol rok, úplný. 

Monika Kurincová, Brno

Opýtali sme sa ... Opýtali sme sa ...

VIANOCE pre mňa znamenujú …

Vianoce sú pre mňa časom radostným a šťastným. Teší-
me sa z narodenia Ježiša Krista. Ideme sa mu do kostola 
pokloniť a pomodliť sa. Je to čas kedy si navzájom dávame 
darčeky. 

Braňo Matula, Vrútky

O Vianociach môžeme popísať nekonečne veľa. Sú najkrajším sviatkom roka. 
Stručne môžem popriať každému mnoho vianočných darčekov: zdravie, šťastie, 
lásku, úsmev, vzájomnú úctu, aby mal jeden druhého stále rád. A veľa balíkov a v kaž-
dom z nich nečakané prekvapenie podľa svojich želaní. To isté prajem svojej milej 
rodine, ktorá je mi najbližšia a rád si spomeniem na svoje detstvo. Spomínam si, 
ako som si ozdobil vianočný stromček, čakal na chutnú večeru pri sviečke, uveril 

na Deda Mráza a rozbaľoval vianočné darčeky, ktoré 
ma nesmierne rozveselili. Najdôležitejšie je, aby sme 
sa dobre cítili v kruhu rodiny. To doprajem každému... 
Veselé Vianoce!

Roman Vojtechovský, Lučenec
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„Preklenúť ticho“ - pohľady  
počujúcich a nepočujúcich

Užitočne prežitý víkend... takto chcem 
pomenovať prežitý víkend od 11. - 13. novem-
bra v rekreačnom stredisku KCNS – chate 
Oáza v Lúčkach pri Kremnici. Prišiel som sem 
spolu s manželkou, aby sme spoznali nových 
ľudí. Zišla sa tu dobrá skupina mladých ľudí so 
snahou „preklenúť ticho“ – čo bolo hlavnou 
myšlienkou sústredenia. Program bol pestrý. 
Spoločné zoznámenie, výučba a opakovanie 
posunkov, tlmočenie rozprávky „O troch kozliat-
kach“. Sluchovo postihnutá Slávka nám poroz-
právala o svojich životných skúsenostiach. Dis-
kutovali sme o práci dobrovoľníkov. 

Erika Sukupová a Estera Sztrancsíková 
zvolili dobrú formu , ako sa učiť posunky. Precvičili sme si prstovú abecedu, tlmočili sme 
v posunkoch pieseň „Kým vieš snívať“. Dobre sme sa pri tom zabávali, ale sme sa aj niečo 
naučili. V nedeľu sme navštívili miestny kostol, kde viedol svätú omšu kňaz Robert Colotka 
v posunkovom jazyku.

Po skončení sústredenia sme navštívili nepočujúce deti v detskom domove v Kremnici 
– súrodencov Hederváriovcov z Vrábeľ a ich spolubývajúcich. Dobre sme sa spolu poroz-
právali. Stalo sa tak pri dobrej káve spolu s pani vychovávateľkou Zuzkou.

Michal Hudec, Vráble

Sústredenie v Lúčkach - Zúčastnila som sa sústredenia v Lúčkach už po druhý krát. 
Teraz už ako pokročilá absolventka kurzu posunkového jazyka. Veľmi dobre som sa tu 
cítila. Mala som možnosť komunikovať s nepočujúcimi. Ľahšie som im porozumela a náš 
rozhovor bol zrozumiteľnejší. Keď som videla mladé dievčatá – začiatočníčky, ktoré tam 
prišli, aby sa nielen naučili posunkový jazyk, ale aj stretli s nepočujúcimi, dalo mi to ďal-
šiu silu a chuť pracovať s nepočujúcimi. Ak chceme pomôcť, musíme sa k nim priblížiť. 
Hlavne tým, že sa naučíme posunkovať a stretávať sa 
s nimi, komunikovať s nimi. Toto sústredenie bolo jed-
nou z foriem (= spôsobov), ako spoznať svet a názory 
nepočujúcich. 

Keď padnú naše bariéry strachu, či nám budú 
rozumieť, určite si nájdeme veľa tém na rozhovory.

Po skončení sústredenia sme niektorí dobrovoľníci 
išli navštíviť deti v internáte pre nepočujúcich. Deti nás 
privítali s radosťou. Zahrali sme sa s nimi kratučké hry 
s loptou. Hádali sme spolu , aké zvieratko predstavuje 
vybrané dieťa v kruhu a pod. Deti boli radi, že sme k nim 
prišli. Internát teraz menia na internát rodinného typu 
a jedna časť je už zrekonštruovaná. Detičky nás previedli 
po svojich izbách a ukazovali nám, kde spia, jedia, pozera-
jú TV a učia sa. Boli sme na roztrhanie, všetko nám chceli 
ukázať. Ja osobne som bola v takomto zariadení prvýkrát 
a zanechalo to vo mne hlboký dojem. Už sa teším, keď 
ich budem môcť znova navštíviť.

Vierka Tužinská, Zvolen

Prekonajme bariéry - Na kurz posunkového jazyka chodím od októbra. Aby som si 
svoje nové poznatky precvičila a mohla komunikovať s nepočujúcimi, prihlásila som sa na 
sústredenie. Nepočujúci, nedoslýchaví, počujúci – všetci sme sa navzájom spoznávali, smia-
li, spievali, učili sa posunkovať rozprávku, trávili sme spolu chvíle pri jedle či rannej rozcvič-
ke. Som vďačná Pánu Bohu, že som sa po šiestich rokoch stretla s Aničkou a Marcelkou, 
ktoré momentálne bývajú na internáte v Kremnici. Páčila sa mi aj skúsenosť Slávky, ktorá 
nám všetkým vyrozprávala svoj životný príbeh a zdôraznila, že napriek svojmu životnému 
údelu, sa na svet pozerá optimisticky. Viac sme sa spoznali a zblížili aj my, čo chodíme 
na kurz. Problémy neexistujú len medzi počujúcimi a nepočujúcimi, ale častokrát aj medzi 
počujúcimi navzájom. Na tomto sústredení sa určite niečo stalo. Ľady sa začali topiť, prob-
lémy sa strácali a ja verím, že viacerí z nás si uvedomili, že náš život môže byť krajší, 
veselší a bohatší a toto bohatstvo nám nemôže nikto vziať. 

Janka Karasová, Banská Bystrica

Aj ja som začiatočníčka v posunkovom jazyku. Na sústredení sme sa zišli začiatočníci aj 
pokročilí kurzisti z Banskej Bystrice, z Nitry a najmä nepočujúci z Kremnice. Zaujímavé bolo zis-
tenie, že aj napriek krátkej 
vzdialenosti miest odkiaľ 
kurzisti aj nepočujúci prišli 
, boli rozdiely v niektorých 
posunkoch. Niektorí z nás 
sa po prvý krát stretli zoči 
– voči s nepočujúcimi a 
musím priznať, že to bolo 
úžasné. Aj keď zo začiat-
ku sa posunkovalo veľmi 
ťažko, spoločnú reč sme aj 
napriek tomu našli veľmi 
rýchlo. Učili sme sa posun-
kovať pieseň „Kým vieš 
snívať...“. Aj keď sme ju už 
veľa krát počuli, pri tejto 
skladbe nám v takomto 
podvečeri behal mráz po 
chrbte. A aby tých príjem-
ných zážitkov nebolo málo, zúčastnili sme sa sv. omše v posunkovom jazyku. Do kostola cho-
dím pomerne často. Ale to, čo som zažila tam, vo mne zanechalo hlboký dojem. A nielen vo 
mne. Bol to zlatý klinec programu. Dôkazom zbúrania bariér a „preklenutia ticha“ sú vymene-
né telefónne čísla našich mobilných telefónov. 

Mária Džubasová, Sobrance

Nedoslýchavý účastník - Som ťažko nedoslýchavá. Keďže som vyrastala medzi 
počujúcimi, dorozumievam sa hlavne hovorenou rečou. Na sústredenie som prišla spolu 
s kurzistami, tiež sa zdokonaliť v posunkovom jazyku, aj keď už čo-to viem. Aj pre mňa bolo 
ťažké začať s posunkami. Keď som pochopila podstatu posunkov, začalo sa to na mňa lepiť 
samo. Len sa mi to ešte nedostalo do „krvi“, aby som vedela plynule posunkovať. Vždy mi 
to pripadalo ako umenie. Musím dodať, že toto sústredenie mi veľmi veľa dalo vďaka 
milým a obetavým lektorkám a učeniu formou hry. Všimla som si, že niektorí počujúci majú 
zábrany komunikovať s nepočujúcimi. Veď všetko bolo o tom, aby sa bariéry prekonali a nie 
nadarmo sa to nieslo v duchu „preklenúť ticho“. 

Janka Cmarová, Tisovec

Aktuálne Aktuálne
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Divadlo Neslyším na festivale  
Arteterapia – Umenie na Margu 2005

Divadlo Neslyším bolo pozvané na festival 
Arteterapia – Umenie na Margu 2005 v Ban-
skej Bystrici. Prezentovali sme kultúru Nepo-
čujúcich s predstavením Kytice. Režíroval ho 
nepočujúci člen Divadla Neslyším Jan Fiurá-
šek. Je to jeho prvá práca režírovania.

Festival Arteterapia je medzinárodný 
festival. Je určený pre špeciálne komuni-
ty. Preto sa na ňom zúčastnili súbory bezdo-
movcov, chorí na HIV, zrakovo postihnutí, emi-
granti, mentálne postihnutí z rôznych štátov 
a my. Tento festival bol pre nás veľkým príno-

som. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých vecí od rôznych súborov. Napr. o kultúre v Afrike, 
kde bola občianska vojna a ľudia sú postihnutí chorobou HIV. 

Ďalej sme sa zúčastnili na predstavení zrakovo postihnutých z Maďarska „Dotyk noci“. 
Naša kolegyňa, ktorá trochu počuje rôzne zvuky a citoslovcia, nám tlmočila do posunkov vo tme. 
Na začiatku sme sa cítili príjemne. Po hodine sa nám to zdalo ako pokazený gramofón. Už sme 
len čakali, kedy nám rozsvietia svetlá. Vďaka tomu sme pochopili pocit hluchoslepých ľudí.

Ďalší krásny zážitok sme mali s americkým 
súborom prisťahovalcov. Ich predstavenie sa 
volalo „Výpadok prúdu“ a bolo sprevádzané 
slovenskými titulkami. Ich vystúpenie nás doja-
lo. Bolo to o emigrantoch, ktorí utiekli do Ameri-
ky a museli ťažko pracovať, aby mali z čoho žiť. 
V New Yorku sú samé mrakodrapy a počas noci 
neustále svietia verejné stĺpové lampy. Jedného 
večera vypadol prúd a mesto bolo bez svetiel. 
Emigranti si všimli po dlhej dobe hviezdy na 
nebi. Ich srdcia zahoreli pri spomienkach na ich 
domov – Portoriko. Tam sa každý večer oslavo-
valo a spievalo v kruhu rodiny a priateľov. V New 
Yorku pre nedostatok času na to zabúdajú.

Každý večer sme mali diskusie o predstaveniach, ktoré sa konali počas dňa. Niektoré 
diskusie boli dokonca ostré a zaujímavé.  

Na festivale bol však jeden negatív (= záporná vec). Tlmočníčka posunkovej reči nám 
niekedy nechcela všetko presnejšie preložiť do posunkovej reči. Pre nás to bol šok. My 
v Čechách sme nezažili takú situáciu. Podľa nás tlmočníčka nemá právo si vyberať témy, 
ktoré nám bude prekladať a ktoré nie. Hnevali sme sa a žiadali sme iného tlmočníka. 
Bohužiaľ, nikto nebol k dispozícii. Mrzelo nás, že nám niektoré informácie utiekli. Najviac 
sa chceme poďakovať nášmu priateľovi Petrovi Vrťovi, ktorý nás skontaktoval s festivalom 
a pomáhal nám prekladať pri rozhovore so Slovenskou televíziou a s niektorými priateľmi 
zo súborov na festivale . 

Celý festival okrem jedného negatívu môžeme pokladať za veľmi pozitívny do budúc-
nosti v oblasti divadla. Dúfame, že sa budeme môcť znovu zúčastniť na budúcom festivale. 

BcA. Monika Kurincová

Vianoce u rodiny …
Vianoce nie sú len o tom, aby sme si dávali 

darčeky. Ale je to aj sviatok všetkých rodín na 
svete. V týchto dňoch máme viac času byť s naši-
mi najbližšími. Často si myslíme, že Mária, Jozef 
a Ježiš bola rodinou bez problémov. Opak je však 
pravdou. Mali veľa problémov, ale vedeli ich riešiť  
s láskou, vierou a nádejou. A pri tom nechýbal ani 
úsmev. Takouto rodinou je aj rodina Čermáková. 

Ako prežívate Vianočné sviatky vo vašej rodine?
Všetky sviatky a voľné chvíle prežívame spoločne. Vo Veľkom Krtíši u mojej mamy  

a sestry. V našej rodine sú 3 členovia počujúci a 5-ti nepočujúci. Vždy sa tešíme na to, že 
môžeme byť spolu. Nezáleží na darčeku. To, že sme spolu je pre nás najväčší dar. Vždy si 
spomeniem na nášho otca, ktorý už nie je medzi nami. 

A čo štedrovečerná večera?
Večeru začneme modlitbou, aj keď nie všetci sme rovnakého vierovyznania. Potom si 

dáme tradičné oplátky s medom a cesnakom. Nasleduje klasická štedrovečerná večera  
s kapustnicou, zemiakový šalát s rybou. A potom „hurá“ ku darčekom. 

A potom príde Ježiško?
Potom zazvoní zvonec. Najmladší člen rodiny vždy zoberie po jednom darčeku. Keďže 

ešte nevie čítať, ukážeme mu pre koho je balíček určený. On ho zanesie a všetci čakáme, 
kým si obdarovaný človek rozbalí svoj darček. Ukáže nám ho a my sa všetci spoločne teší-
me. Urobíme spolu „mexickú vlnu“ a kričíme „hurá“. A takto si darujeme každý darček. 
Občas to trvá aj niekoľko hodín. Vládne medzi nami veľmi radostná a príjemná atmosféra. 
Vôbec nám pri tom nechýba televízor. 

Ďakujeme Vám za tento milý rozhovor. Prajeme Vám, aby Vaša rodina aj naďalej šírila 
svetlo pokoja, lásky a úsmevu pre tých, ktorý ho nenachádzajú v dnešnom svete. Tak isto 
ako rodina Ježiša , Márie a Jozefa v noci v Betleheme. 

redakcia

Tak ako ty
Pre mňa bolo ťažké vyberať si po ukončení základnej školy povolanie z ponúk, ktoré 

majú sluchovo postihnutí. Ja som však vedel, že najradšej by som sa venoval slucho-
vo postihnutým deťom. Preto moje kroky viedli na Pedagogickú školu v Lučenci, kde 
ma neprijali. Ale moja túžba bola silnejšia. Preto som študoval na Gymnáziu v Kremnici  
a potom som bol prijatý na gréko-katolícku teologickú fakultu v Prešove. ,,Pane daj mi ústa, 
aby som vedel hlásať o tvojej láske a milosrdenstve“. Tieto slová posilňujú moju myseľ, aby 
som lepšie chápal učenie, ktoré študujem. Boh je najväčšou radosťou v mojom živote. 

On mi pomáha v učení, ale aj v mojom živote doma a v kruhu 
kamarátov. Často nás diabol pokúša. Ale pri pomyslení na Boha 
sa moje myslenie zmení. Táto škola, ktorú navštevujem je mies-
tom prítomnosti živého Boha uprostred jeho ľudu. Dáva mi posilu, 
aby som všetky problémy, ktoré sa vyskytujú riešil s láskou. Vždy 
je čo zlepšovať, aby sa môj vzťah k Bohu prehlboval. Nestačí iba 
povedať: „milujem ťa“. Ale musí to byť vidieť aj v mojom správaní 
doma, v škole a aj na ulici. Pane Bože, nauč ma milovať tak 
čisto ako miluješ Ty. S kresťanským pozdravom 

Samo Kysel

Zaujímavosť Zo života, príbeh
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Nepočujúca žena  
sa snaží o horolezecký rekord

Miriam Richards je 40 ročná horolezkyňa. Podarilo sa 
jej vystúpiť už na 49 z 50-tich najvyšších vrchov v kraji-
nách USA. Je veľmi blízko k uskutočneniu jedného z jej 
životných snov - a to je dosiahnuť rekord. Dokonca sa 
vyšplhala na najvyšší vrch Afriky – Killimanjaro. Vrcholy 
zdoláva spolu s dobrou priateľkou a tlmočníčkou Hilary 
White. Miriam žije vo svete ticha (=bez zvuku). Taktiež 
trpí chorobou skleróza multiplex. Ale ani prinajmenšom 

nedovoľuje týmto postihnutiam ju zastaviť. „Ľuďom, ktorí práve zistili, že majú skle-
rózu multiplex, poviem: „Nevzdávaj to!“, hovorí M. Richards. „Ja nenechám svoj život 
týmto ovládnuť... Ľudia so sklerózou multiplex majú krásne srdcia. Táto choroba im 
„ukradne“ (= už začnú ochabovať svaly) len telo, ale neukradne to Tvojho ducha.“

Poslednou prekážkou k dosiahnutiu rekordu je hora Denali, na ktorú sa poctivo 
pripravuje. Jej horolezecká kariéra nebola vždy ľahká. V roku 1999 spadla z Ore-
gonského vrchu Hood, čo zanechalo na nej vážne následky – zlomeniny. Museli ju 
zachrániť helikoptérou. Na tretí krát sa jej vrch podarilo konečne zdolať. 

 int.

Prvá nepočujúca  
učiteľka potápačstva

To, že nepočujúci sa radi potápajú, to je známe. Aj to, že už existujú nejaké potá-
pačské zväzy pre nepočujúcich. Nie je žiadny zázrak, že nepočujúci pod vodou môžu 
lepšie komunikovať ako počujúci. Pred rokom o tom napísal Christian Vogler, ktorý 
povedal: „Sú ešte výhody byť nepočujúcim.“Ale to, že nepočujúci sa snažia byť aj 
učiteľmi potápačstva, to je nové! Ina Hogrefe je prvá nepočujúca učiteľka potápač-
stva v Nemecku. Kto si chce teraz urobiť kurz potápačstva, môže ho zrealizovať u 
Iny. Samozrejme v posunkovom jazyku – nad vodou aj pod ňou!

 int.

Implantáty môžu pomôcť počuť hudbu.
Vedci pracujú na kochleárnom implantáte, ktorý by 

umožnil nepočujúcim počuť hudbu. Nový kochleár pripo-
mína malý hrebeň. Obsahuje tekutinu a chĺpky, ktoré sa 
chvejú pri zachytávaní zvukového signálu. Ak sa prestanú 
chvieť, človek stráca sluch. Každý z týchto chĺpkov je zaoba-
lený do piezoelektrického materiálu. Ten vytvára elektrický 
impulz, takže tento kochleár nevyžaduje vonkajší prísun 
energie. Keď zvuk, napr. hudobný tón, zapríčiňuje vibráciu, 
piezoelektrický materiál sa ohýba a tak vyrobí malé elek-
trické napätie. Takže kochleárny implantát nepotrebuje 
batériu. Tento model je ešte stále príliš veľký, meria 2 cm2

 int.

Brenda Costa – nepočujúca modelka
Brenda Costa je topmodelkou z Brazílie a je nepočujúca. 

Časopis SPIEGEL upozornil na ňu na strane 220. Brenda nie-
len dobre vyzerá, ale napísala už aj knihu: „Kráska ticha“. Bren-
da: „Knihou by som chcela poukázať na to, že v živote sa dá 
veľa dosiahnuť, keď máme dostatočnú vôľu.“ Brenda sa neučila 
posunkovú reč. Učila sa písanej forme a odzerať z pier. 

int.

Sila ticha
Dňa 20. novembra vystúpil v meste Wuppertal jeden 

zbor. Nazýva sa „Sila ticha“ a „spieva“ v posunkovej reči. 
Speváci sú nepočujúci, sú Nemci, ale sú ruského pôvodu 
a ich materinským jazykom je ruština. Preto „spievajú“ naj-
viac ruské pesničky, ale aj nemecké. Skupina sa zúčastnila 
v októbri 2005 na Medzinárodnom festivale „spevákov“ v 
posunkovej reči v meste Minsk, kde získali veľký úspech. 

 int.

Umelec „rozpráva“  
nepočujúcim rodičom v obrázkoch

Grafický návrhár Hidehiko Kado začal kresliť, keď mal len štyri roky. Chcel sa dorozu-
mieť so svojimi nepočujúcimi rodičmi. Rozprával im tak, že im kreslil obrázky. Bolo to pre 
neho niečo úplne prirodzené (= normálne). „Pamätám si, keď prišli k nám na návštevu pria-
telia, tak sme mali vynikajúce rozhovory pomocou kresieb“, povedal Kado. V roku 2000 
sa nasťahoval do Tokia. Navrhuje oblečenie a bižutériu. Vo svojich návrhoch používa aj 
prvky posunkov. Tričko s posunkom „ Milujem Ťa“ malo veľký úspech u zákazníkov. V apríli 
začal Kado učiť nepočujúce deti v meste Omiya. „Mám pocit ako keby som videl seba ako 
dieťa“, povedal po prvom dni v škole. „Pre mňa bolo kreslenie vždy prostriedkom komuni-
kácie. A ešte stále je“. Kado veľmi dobre pozná a rozumie svetu sluchovo postihnutých. 

int.

Prvá módna prehliadka  
pre nepočujúcich  

vo Frankenthal
O tom nepočujúce dámy v meste Frankenthal už 

veľmi dlho snívali: módna prehliadka organizovaná 
samými nepočujúcimi, s nepočujúcimi modelkami. 
Dňa 14. 10. si mohli tento sen naplniť. Všetci boli nad-
šení. Veď predsa módna prehliadka je niečo pre oči!

 int.

Zo sveta Kultúra
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Poďakovania Blahoželania

Ď A K U J E M E
KCNS ďakuje ...

za pomoc, povzbudenie a spoluprácu, 
v roku 2005 všetkým, 

ktorí svojim časom, osobnou zapojenosťou 
a finančnou podporou prispeli ku naplneniu

činnosti KCNS v tomto roku. 

Osobitne ďakujeme:

ZAL – Zlieváreň Al spol. s r. o.
firme Shell, Tesco Stores, a.s., 
Slovenskej humanitnej rade, 

Kontu orange, Tatrabanke,
MPSV a R, Effete, Pro Europa, 
SHR Harmanec, Renovabis,

návštevníkom SVS Oáza v Lúčkach,
L. Pavlíkovej z penziónu JOPLE, 

Daniele Suchárekovej, 
TKN, časopisu UNIE, Gong, Webglobe 

a všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
január, február, marec 2006

B. Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 29.1. a 26.2. a 26.3.2006 o 14.00 hod.
Trenčín: Kostol Notre Dame – 15.1. a 19.2. a 19.3.2006 o 16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – 8.1. a 12.2 a 12.3.2006 o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Františka Asisského – každú stredu o 16.30 hod.
Lučenec: 1 x mesačne 
Bratislava: Františkánsky kostol - 8.1. a 5.2. a 5.3.2006 o 16.30 hod ( v pos. reči )
 - ostatné nedele o 16.30 hod. ( tlmočené )
   

Upozorňujeme na zmenu: Sv. omša ( v pos. reči ) v Bratislave 
nebude 1. 1. 2006, ale bude 8. 1. 2006

 
Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 1 x mesačne

S r d e č n e  b l a h o ž e l á m e !
... a prajeme v živote veľa lásky, zdravia, spokojnosti, radosti a Božieho požehnania!

K narodeninám:
november, december 2005 január, február 2006
 14. 11. - Ladislavovi Mezeyovi 10. 1. - Samuelovi Kyseľovi
 26. 11. - Jane Schreinerovej 12. 1. - Petrovi Mozdeňovi
 29. 11. - Dušanovi Pulišovi 13. 1. - Márii Kišovej
   1. 12. - Ivane Ďureckovej 25. 1. - Viere Kobzovej
   3. 12. - Lýdii Horvátovej 28. 1. - Márii Mezeyove
   4. 12. - Danke Laffersovej 30. 1. - Daniele Sucharekovej
 11. 12. - Branislavovi Matulovi 30. 1. - Viere Sulíkovej
 15. 12. - Márii Vreckovej 14. 2. - Márii Skokánekovej
 18. 12. - Róbertovi Laffersovi 16. 2. - Božene Mikolášovej
 24. 12. - Jánovi Mikulovskému 24. 2. - Petre Chrenovej
 29. 12. - Jánovi Bielikovi

K meninám:
november, december 2005 január, február 2006
 30. 11. - Andrejovi Ďurechovi 3. 1. - Daniele Sucharekovej
 30. 11. - Ondrejovi Fečovi 13. 1. - Rastislavovi Budzelovi
 18. 12. - Slávke Janáčovej 21. 1. - Vincentovi Vreckovi
 24. 12. - Eve Kováčovej 12. 2. - Perle Pastorekovej
 26. 12. - Štefanovi Balážovi
 26. 12. - Štefanovi Fuťákovi
 26. 12. - Štefanovi Sztrancsíkovi
 28. 12. - Ivane Ďureckovej

Z o z n á m e n i e
Som 27- ročná slobodná nepočujúca. Hľadám nepočujúceho alebo 
nedoslýchavého. Moje záujmy: všetko, upratovanie, šport, príroda, výlety, 
varenie. Číslo SMS: 0907/572056
Nepočujúca slobodná 39 - ročná / 166 cm. Hľadám priateľa do 50 r.
SMS: 0908/769788 Zn.: Silvester

Blahoželanie k svadbe
Blahoželáme Ivete a Alexandrovi Štrbovi, ktorí uzavreli man-

želstvo 19.11.2005 v kostole Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. 
Prajeme Vám, aby ste si boli navzájom oporou na spoločnej 
ceste, na ktorú ste sa rozhodli vykročiť. Veľa lásky, porozumenia, 
síl a Božieho požehnania vám želá

kolektív KCNS

Biskupskému úradu v Banskej Bystrici, 
Rímskokatolickej cirkvi – dekanát 
Žiar nad Hronom, dobrovoľníkom
(počujúcim aj nepočujúcim),
Združeniu Cez deti k rodine,

ZŠ a SŠ v Kremnici,


