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Milí priatelia ...

sledujeme nové infor-
mácie cez tlač, televíziu, 
internet, … Všade je veľa 
udalosti, ktoré nás ovplyv-
ňujú. Niektoré sú pozitívne, 
pekné. Často sa však stretá-
vame s rôznymi nešťastiami 
a tragédiami (havária lie-
tadla, padnutie strechy, …) 
Aj nás sa dotýkajú niektoré 
udalosti. 

Keď dostaneme zlú správu, sme z nej zne-
chutení a nešťastní. Berie nám elán (= silu) 
a radosť zo života. Hľadáme možnosti ako 
túto skúšku, toto obdobie prežiť. V tomto 
čase sme viac opatrnejší a zamýšľame sa 
nad hodnotou svojho života. Keď však dosta-
neme dobrú správu, náš život začína mať 
nový smer. Ako keby sa nám otvárali dvere 
do budúcnosti. Každému chceme povedať 
ako nám je dobre a ako sa nám darí. 

Kde nabrať silu, aby nám to vydržalo čo 
najdlhšie? Kde môžeme nájsť povzbudivé 
informácie? Mohli by sme to pomenovať - 
„Kde nájsť cestu k úspechu?“ 

Trpezlivo pracovať na sebe. Nebáť 
sa niečo zmeniť a prijať nové. 

Na IV. Medzinárodnom festivale kultúry 
nepočujúcich v Nitre, ma zaujalo divadelné 
predstavenie o sv. Valentínovi. Tento svätec 
povzbudzoval mladých ľudí, aby sa nebáli 
urobiť krok k spoločnému životu v manžel-
stve. Aj keď v tom čase to bolo zakázané. 

Rovnako aj Ježiš nám prišiel dať, svojím 
príchodom na zem, silu. Ale aj nádej, že sa 
to dá. Aj napriek tomu, že ho to stálo život. 
Čo nás veľa stojí, veľa nám dáva. Ježišov 
život a smrť neberme len ako informáciu. 
Berme ho aj ako silu do nášho života. Nech 
nás táto Jeho sila posilňuje v tomto roku. 

To vám praje 
Robert.

Úvodník Báseň
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I. Chýbaš mi...
Každý večer
všetci spať idú,
len ja nie,
moje oči otvorené sú.
Spomínam si,
kde sme boli spolu
naposledy.
Boli to krásne dni,
na ktoré nikdy nezabudnem.
Zostanú v mojom srdci.
Cítim,
že mi tam niečo chýba,
si to Ty.

Je to dlhá doba,
čo sme sa nevideli.,
Moje oči potrebujú
Ťa vidieť,
aby srdce rozkvitlo,
jedno či dve.
Tvoje fotky nestačia,
potrebujem Tvoju pravú tvár.
Blízko pred Tebou vidieť,
kde sa mi ukážeš,
dnes, zajtra, o mesiac
alebo o rok.
Chcem Ťa vidieť,
hladiť, držať sa
a pritom šli...
do konca sveta,
kde láska nikdy nekončí.

II. Keby som bol ja orlom 
Keby som bol ja orlom, 
letel by som za Tebou. 
V pazúroch by som niesol košík 
plný červených voňavých ruží. 
Objímal by som Ťa silno, 
zahrnul by som Ťa bozkami,
zasypal ružami.
Prečo nie som orlom
zletieť k Tebe z výšky
a konečne Ťa vidieť po toľkých rokoch 
a dňoch.
Mať Ťa pred sebou stále
a nikdy Ťa neopustiť.
Vryť si Tvoj vznešený,
počuť Tvoj ladný hlas.
Cítiť tlkot Tvojho srdca,

cítiť Tvoj dych.
Upierať sa do Tvojich tajomných očí
a čítať Tvoje myšlienky.
Splniť Ti každé želanie,
chrániť Ťa a nevzdávať sa Ťa,
ani keby nás zlé sily oddeliť chceli.
Ležať si šťastne za letu hviezdy,
ale zatiaľ v mysli letmý obrázok Tvoj 
mám.
Zjav sa mi vo sne a šepni,
či ešte nejakú nádej mám.

III. Keby som bol ja vášnivým 
záhradníkom
Keby som bol ja vášnivým záhradníkom,
šikovné ruky by som mal.
Vypestoval by som ruží toľko,
koľko by sa Ti zažiadalo.
Každý, každučký deň
by som Ti nosil plnú náruč, 
či červených, žltých, ba aj modrých,
aké by si si želala.
Oh, prečo nie som záhradníkom.
Lupienky z ruží vytrhnuté
by som Ti dal,
Keby si sa kúpala,
lupene by zahaľovali Tvoje nahé telo. 
Oh, prečo nie som záhradníkom,
ale iba obyčajným človekom.
Obsypal by som nimi aj našu posteľ.
Prečo nie som záhradníkom,
ale iba obyčajným človekom,
ktorý Ťa chce
a vždy bude chcieť...

IV. Láska až za hrob
Ajhľa,
objavil sa svet, pre nás stále záhadný.
Žijeme v ňom od kolísky až po hrob,
miliarda ľudí nespočetná.
Šťastie, lásku v hrudi, každý nesie,
i bolesť krutú prežíva.
Svet je taký malý.
Vynoril sa človek
predurčený na môj život,
rozhodli city s rozumom.
Život je krásny,
chcem s Tebou zostarnúť.

Mgr. Roman Vojtechovský
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Valentínsky ples nepočujúcich 
Dňa 11. 02. 2006 som sa zúčastnila Valentínskeho spoločenského plesu nepočujúcich. Konal 

sa v Národnom dome v Banskej Bystrici. Pred plesom bola sv. Omša v kaplnke Diecézneho centra, 
ktorú celebrovali naši kňazi František Bartoš a Robert Colotka. Potom sme sa presunuli (= išli sme) 
do Národného domu. 

Ples otvorili deti zo ZŠI z Lučenca divadelnou scénkou, moderným tancom a peknými ľudovými 
pesničkami, za čo si zaslúžili od nás potlesk. Ples moderovali (= uvádzali) Janka Cmarová a Ľubo 

Habánik. Po prípitku a chut-
nej večeri nasledovala veselá 
zábava pri hudbe. V programe 
bol „metlový tanec“, v kto-
rom jedna žena bez partnera 
musela tancovať s metlou. 
Keď hudba prestala hrať, ženy 
si museli vymeniť partnerov. 
Tá, ktorá ostala sama, tanco-
vala s metlou. Bola to ohromná 
(=veľká) zábava. O polnoci bola 
tombola. Všetci sme v napätí 
očakávali, ktoré číslo padne  

(= vylosujú). Niektorí mali šťastie na výhry, iní nie. Po prebratí všetkých výhier nasledovala cena útechy 
(plyšový maco), ktorú získal p. Juraj Tužinský. Ten ju vzápätí (= hneď) daroval Danke Sucharekovej, 
ktorá 30. januára oslávila životné jubileum 30 rokov. Neskôr sa vyhlásila súťaž o titul „kráľ a kráľovná 
plesu“, v ktorej zvolili mňa s manželom. To ma veľmi prekvapilo, ale aj potešilo. Ďakujem všetkým, 
ktorí mi dali svoj hlas! Na plese bola výborná atmosféra. Všetci boli šťastní zo spoločného stretnutia 
a veselého zabávania. Niektorí sa stretli s dávnymi kamarátmi, iní našli nových známych. Rozchádzať 
sme sa začali o 04:00 hod. ráno, unavení, ale s dobrým pocitom. Vďaka všetkým organizátorom, účast-
níkom a tešíme sa na budúci ples. Ešte by som sa chcela poďakovať p. M. Kurajdovej, ktorá všetkým 
účastníkom plesu upiekla a darovala chutnú ružovú tortu v tvare srdca.  Slávka Janáčová 

Touto cestou, by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri 
príprave plesu, dobrovoľníkom a sponzorom: Národný dom, pizzeria EVIJO, 
pivovar ŠARIŠ a. s. – Ján Ľupták, Papiernik Brezno, drogéria STOP s.r.o 
– Jozef Šebo, EDEN sport, kvetinárstvo KAMÉLIA 

kolektív KCNS 

Deti ticha 
V Medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave – BIBIANA je od 

konca novembra 2005 do konca marca 2006 otvorená výstava Deti ticha. 
Cieľom výstavy je naučiť sa byť ticho v Krajine hluku a rozprávať v Kra-
jine ticha. Naučiť sa počúvať v oboch krajinách. Počúvať srdcom … 

Na výstave je vytvorená Krajina ticha, na ktorej si počujúci návštevníci 
môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké to je nepočuť. Napríklad si môžu zajaz-
diť na bicykli, ktorého zvonček vôbec nepočuť. Vstúpiť do zvukotesnej 
komory s jednou sklenenou stenou a hovorit a počúvať ľudí vonku. Na 

výstave môžete nájsť ukážky prstovej abecedy a znakového jazyka. Deti si 
môžu dať ruky do rukavíc a skúsiť vytvoriť posunky. 

Návštevníkov výstavy sprevádzajú texty, ktoré informujú o živote nepo-
čujúcich ľudí. Veľmi pôsobivé sú citáty z knihy francúzkej nepočujúcej 
herečky Emmanuelly Laboritovej: Výkrik ticha. 

Na výstave brebiehajú aj tvorivé dielne nepočujúcich hercov Jozefa Riga, 
Moniky Kurincovej a Zuzany Daubnerovej. 

redakcia

Hľadáme dirigenta 
Na Základnej škole internátnej pre slu-

chovo postihnutých na Hrdličkovej ulici v Bra-
tislave sa každoročne uskutočňuje vianočný 
program. Ani v minulom roku nechýbal. Skoro 
každé dieťa vystupovalo. Program bol určený 
pre rodičov, hostí, pedagógov, bývalých peda-
gógov a deti. Z atmosféry bolo cítiť pokoj, 
radosť a blížiace sa sviatky. 

V rámci vianočného programu sme chceli pred-
viesť dramaticko-rytmické predstavenie nepoču-
júcich detí a nepočujúcich detí s autizmom, s ich 
nepočujúcimi pedagogickými asistentmi. Boli to 
deti zo Základnej školy pre sluchovo postihnutých 
na Hrdličkovej ulici a Drotárskej ceste v Bratislave. 

Program nám všetkým priniesol príjemný pocit z našich detí. 
Nepočujúce deti s autizmom žijú vo svojom vlastnom svete aj medzi nepočujúcimi. Tieto deti sa 

tiež zapojili do vianočného programu, ktorý im priniesol 
možnosť lepšieho kontaktu s okolím. 

Divadlo bolo o troch škriatkoch (Z. Daubnerová, I. 
Tichá a D. Čingérová) a jednom dirigentovi (R.Vojte-
chovský). Príbeh bol o tom, že traja škriatkovia sa zrazu 
stretli na jednom mieste a hľadali bubon. Jeden škria-
tok zrazu zbadal v lese človeka pod plachtou, ktorý ležal 
na zemi. Škriatkovia - Denko, Ivko, Zuzka, zobrali z rúk 
toho človeka čarovnú paličku a urobili ..... čáry, máry, 
fuk... a objavil sa čarovný dirigent. Ten dirigent dirigoval 
s detskými hudobníkmi, ktorí rytmicky búchali s fľašami 
na určitú dobu o zem. 

Nakoniec sme posunkovali vianočnú koledu 
„Radujme sa všetci“. Po vianočnom programe sme sa všetci zúčastnili na spoločnej vianočnej 
večeri, posedeli sme si v príjemnej atmosfére a rozprávali sa. 

Za finančnú podporu pri zabezpečení vianočnej večere pre deti zo školy na Drotár-
skej ceste chceme poďakovať občianskemu združeniu „SVET TICHA“ pri ZŠI SP na 
Hrdličkovej ulici v Bratislave.

BcA. Denisa Čingérová 

Mikulášska akcia a svätá omša v Prešove 
V sobotu dňa 10. 12. 2005 o 14.00 hod. prišiel do Prešova kňaz Robert Colotka. Bol pre-

kvapený z počtu účastníkov v kostole sv. Mikuláša. Bolo nás viac než 50 osôb. Skoro všetci 
išli na spoveď, a preto sme miesto o 15.00 hod. začali až o 15.30 hod. Svätá omša bola v po-
sunkovej reči. Táto nám veľmi chýba na Východe. Dávnejšie bola u nás svätá omša každú 
nedeľu. Celebroval (= slúžil) ju kňaz Telepún. Ale pred pár mesiacmi odišiel na iné miesto. 
Odvtedy už nemávame svätú omšu v posunkovom jazyku. Po omši sme išli do klubovne. 
Tam bola mikulášska akcia. Bolo málo detí, ale nám to vôbec nevadilo. Hlavne, že sme sa 
dobre v klubovni zabávali. Všetkým sa nám páčilo. Dohodli sme sa s kňazom Robertom, že 
znovu príde do Prešova a bude svätá omša v posunkovej reči hlavne vo veľkých cirkevných 
sviatkoch. To nás teší. 

PaedDr. Ondrej Feč, podpredseda ZON Prešov

Aktuálne Zážitky
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Zážitky Zážitky

Vianočný sen 
Na druhý vianočný sviatok o 9.00 hod. sme 

nedočkavo čakali na deti z Kremnice, ktoré sme 
pozvali do Banskej Bystrice na špeciálny program 
s výstižným názvom „VIANOČNÝ SEN“. Bol určený 
týmto deťom, ktoré nepoznajú pravú vianočnú 
atmosféru medzi najbližšími v rodine. Práve v tomto 
čase najviac pociťujú samotu, chýba im milé slovo 
a pohladenie. A práve týmto programom sme 
im chceli ukázať, ako sa dajú Vianoce prežiť 
naplnené láskou, dobrotou a milým slovom. 
Hneď po príchode a občerstvení sme sa s nimi 
a niekoľkými dobrovoľníkmi pustili do práce. 

Rozdelili sme ich na 3 skupinky: prvá skupinka 
nacvičovala divadielko s názvom „Keby boli všetci 
ľudia spolu na Vianoce“. Deti ukázali, aký talent sa v nich skrýva. Druhá skupinka sa učila pes-
ničku v posunkovom jazyku „Kým vieš snívať...“ a bolo to veľmi pekné. Tretia skupinka maľovala 
plagát, z ktorého sa vykľul (= ukázal) krásny a farebný nápis „Kým vieš snívať“. Toto všetko sme si 
schovali pre nepočujúcich, počujúcich a priateľov, ktorí sa už začali schádzať z celého Slovenska 
na omšu pred katedrálou sv. Františka Xaverského. 

Milým hosťom bol Robko Knap z Bratislavy, ktorý zvíťazil vo 
výtvarnej súťaži, ktorú sme vyhlásili všetkým školám pre slu-
chovo postihnuté deti. Za odmenu sme ho pozvali prežiť s nami Via-
noce aj s rodinkou. Omšu slúžil náš kňaz Robert Colotka, pri ktorej sme 
zaspievali „Tichú Noc“ a na konci omše „Vianoce sú...“, počas ktorých nám 
behali zimomriavky po chrbte. Všetky pesničky totiž boli super posunko-
vané. Po omši sme sa zišli v reštaurácii Magnólia na chutnú kapustnicu 
a švédske stoly, pri ktorej sme sa do sýtosti vyrozprávali a vyposunkovali. 
Neskôr sme pozorne sledovali predstavenie, ktoré pre nás pripravili deti 
z Kremnice. 

Po tomto programe 
nás BcA. Peťo Vrťo, BcA. 
Denisa Čingérová a Viktor 
Gál zabavili veselou roz-

právkou „O psíčkovi a mačičke“, pri ktorej sme 
sa schuti nasmiali. Upiekli skvelú tortu, z ktorej 
nám slinky tiekli len v našej najväčšej fantázii. 
Viete, čo v nej bolo? Všetko na čo si len spomeniete 
– múka, cukor, vajce, ocot, párky, uhorky, čokoláda, syr, 
šľahačka... Po predstavení sme zablahoželali Štefanom, 
kedže bolo Štefana. A boli hneď dvaja. Po skončení 
programu a plnohodnotnej debate (= rozprávaní) sme 
sa všetci pomaly uberali domov plní dojmov, šťastní zo 
spoločného stretnutia a nádherne prežitého dňa. Tento rok príďte aj Vy, ktorí ste tam neboli... 

Výtvarná súťaž „Vianočný sen“ 
KCNS vyhlásilo, pred Vianocami, celoslovenskú vianočnú výtvarnú súťaž s názvom „Via-

nočný sen“, do ktorej sa zapojili, okrem jednej školy, všetky školy pre sluchovo postihnuté deti 
a mládež a škola pre hluchoslepé deti. 

Všetkých poslaných výtvarných prác bolo požehnané množstvo – približne 60 prác. Komisia 
nemala vôbec ľahkú úlohu vybrať tie najkrajšie. Nakoniec sa predsa len dohodla na nasledovných 
výsledkoch víťazov: 

I. kategória: (prvý stupeň ZŠ) 
1. miesto: Robko Knap „Vianočné šťastie“ (6 rokov, ZŠI 
pre sluchovo postihnuté deti, Hrdličkova, Bratislava),  
2. miesto: Kristián Belan „Vianočný kapor“ (9 r., 2.A, 
ZŠI pre SP Hrdličkova, Bratislava), 3. miesto: Klaudia 
Illešová „Anjel Gabriel“ (7 r., 1. ročník, Spojená ŠŠI Jána 
Vojtaššáka, Levoča) 

II. kategória: (druhý stupeň ZŠ) 
1 miesto: Jakub Hradiský „Ježiško v jasličkách“ (11 r., 5. ročník, Spojená ŠŠI Jána Vojtaššáka, 
Levoča), 2. miesto: Samko Kolembus „Vianočný sen zvieratiek“ (10 r., ZŠI pre SP, Hrdličkova, Bra-
tislava), 3. miesto: Tomáš Tomi „Zima a Vianoce“ (12 r., 5. ročník, ZŠI pre SP V. Gaňu, Kremnica) 
III kategória: (SŠ) 
1 miesto: Janka Pedvačová „Vianočná krajina“ (SOUI pre SPM, Kremnica), 2. miesto: Tomáš 
Slezák „Svätá rodina“ (SOUI pre SPM, Kremnica), 3. miesto: Anna Červenáková „Vianoce“ (SOUI 
pre SPM, Kremnica). 
IV. kategória: (hluchoslepé deti – Evanjelická špeciálna SŠI pre hluchoslepé deti) 
1. miesto: Andrea Papuláková „Darček pre mamičku“ (10 rokov), 2. miesto: Veronika Červeňá-
ková „Vianočná guľa“ (13 rokov), 3. miesto: Marián Ferčák „Snehuliačik“ (4 roky) 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Ďakujem všetkým za spoluprácu a pomoc pri organizovaní tejto súťaže. 

Adventná verejná zbierka 
Adventná verejná zbierka, ktorá prebiehala v dňoch 1. 12. - 18. 12. 2005 v hypermar-

kete Tesco v Banskej Bystrici, priniesla mnoho zaujímavých zážitkov. Okrem financií na 
tábory pre nepočujúce a počujúce deti bola obohacujúca aj pre dobrovoľníkov. Okolo 20 mladých 
vysokoškolákov sa dalo do služby s úsmevom na tvári a ochotným srdcom. Ponúkame vám ich 
pohľady a postrehy z tejto 3- týždňovej zbierky: 

Rišo: „Nevedel som, čo mám od toho čakať. Bola to pre mňa prvá zbierka. Veľmi ma potešil 
a prekvapil jeden bezdomovec. Motal sa (= chodil popri nás) asi 3 hodiny po Tescu. Vždy, keď 
okolo nás prechádzal, trošku sa prihovoril a zakaždým prispel 5 Sk. Keď už bol pri nás 4x, povedal 
som mu, že sme mu nesmierne vďační. Ale mal by si nechať peniažky aj pre seba. On sa na mňa 
usmial. Bolo to milé a zábavné.“ 

Betka: „Zbierky som sa zúčastnila, lebo som chcela pomôcť. Kedže chodím na tábory s deťmi, 
viem aká je to skvelá vec. Chcela som prispieť k tomu, aby sa mohli zúčastniť aj tento rok tábora. 
Samozrejme som sa obávala, najmä negatívnych reakcií ľudí (ako nadávky a škaredé vyjadrenia). 
Najviac ma prekvapili ľudia, ktorí sami prišli a prispeli bez vyzvania. To bolo nádherné a veľmi 
povzbudzujúce. A chvála Bohu, nebolo ich málo...“ 

Majka: „Zbierka mi ukázala nový pohľad na ľudí, naučila ma rešpektovať ich rozhodnutie 
a hlavne nesúdiť podľa prvého dojmu.“ 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať samotným dobrovoľníkom za ich službu, 
Tesco Stores, a.s., Slovenskej humanitnej rade a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí 
prispeli svojou troškou a potešia tak mnohé srdcia detí. 

redakcia
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Zážitky Zážitky

Silvester v Lúčkach 
Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku (KCNS) usporiadalo v Lúčkach 

v dňoch 30.12.2005 – 1.1.2006 Silvestrovský pobyt. Pri tejto príležitosti sa tu zišli 
nepočujúci a nedoslýchaví z rôznych kútov Slovenska s cieľom bližšie sa navzájom 
spoznať a spoločne osláviť príchod nového roka. Prinášame vám zážitky a dojmy 
tých, ktorí sa zúčastnili na tomto pobyte. 

O Vašom časopise som sa dozvedela pred niekoľkými rokmi. Priznám sa, že vám píšem po 
prvýkrát. Napíšem vám o svojom zážitku zo Silvestra, ktorý som zažila v rekreačnom centre Oáza 
v Lúčkach pri Kremnici. 

Jedného dňa nás bol navštíviť kamarát a opýtal sa nás: “Kam plánujete ísť na Silvestra?“ Pove-
dali sme mu: „Momentálne (= v tomto čase) sme s manželom nič neplánovali, asi budeme doma.“ 
„Nechcete ísť na chatu v Lúčkach?“ „Na chatu v Lúčkach?“ opýtali sme sa udivene. „Mohli by sme 
ísť? Ale čo ak tam už nebude voľné miesto?“ „Dám Vám telefónne číslo Estery a opýtate sa jej.“ 
Rýchlo sme poslali sms Estere a zároveň sme od nej dostali správu, že majú ešte voľné miesto. 
„Sme vítaní!“ 

V piatok večer sme vyrazili. Cestovali sme autom. Išli sme pomaly kvôli nepriaznivému (= zlému) 
počasiu. Meškali sme nejakú hodinku, pretože nám komplikovali cestu kamióny a iné osobné autá. 
„Hurá, sme na chate!“ Zoznámili sme sa s ostatnými počujúcimi aj nepočujúcimi. Debata medzi nami 
trvala do skorého rána. Mali sme strach o dve dievčatá, ktoré mali prísť. Bola už polnoc, keď nakoniec 
prišli. Mali dlhú a namáhavú cestu. Museli ísť pešo z Kremnice do Lúčok po tme, ale oni to zvládli. 

Na druhý deň sme sa po raňajkách pobrali 
autom do Sklených Teplíc sa vykúpať v 38°C 
vode. Boli tam dva termálne bazény. Najskôr 
sme boli vo vnútornom bazéne. Po pár minú-
tach sme išli do vonkajšieho bazéna. Vonku 
sme sa bláznili, guľovali, fotili a váľali po snehu. 
Hladní sme sa vrátili na obed. Poobede bol 
voľný program. Pred večerou sme sa zišli v kos-
tolíku spoločne sa pomodliť a poďakovať za 
prežitý rok 2005. Po večeri som sa s manželom 
prechádzala po dedinke. Bola to romantická 
prechádzka pri žiariacich hviezdach. O polnoci 
sme sa všetci stretli v jedálni, kde na nás čakala 
hostina. Keď odbila 00:00 hodina, zátky na 

šampanskom strieľali. Pripili sme si na šťastný nový rok. Nezabudli sme ani na ohňostroje. Na 
polnočnej hostine bol stôl preplnený rôznymi misami, z ktorých sme si išli oči vyočiť a pustili sa do 
maškŕt a obložených mís. Mali sme tam aj hudbu a tak sme sa aj pustili do tanca. Zabávali sme 
sa do rána. V nedeľu ráno sme boli na novoročnej omši. Rozlúčili sme sa poriadnou guľovačkou 
a šťastní s dobrým pocitom sme odchádzali domov. Chcem všetkým popriať, aby aj tento rok bol 
plný radostí, šťastia, lásky a zdravia. 

Andrea Karamanová 

Aj keď nám cesta do Lúčok trvala dlho, veľmi sme sa 
tešili na stretnutie s priateľmi. Boli sme plní očakávaní 
z nových zážitkov, ktoré na nás čakali. Boli sme veľmi 
prekvapení koľko je v Kremnici snehu. Na chate sme 
sa zvítali so všetkými nepočujúcimi. Bolo nám veľmi 
veselo. Navečerali sme sa a dlho do noci sme sa roz-
právali. V sobotu poobede sme spoločne išli autom na 
termálne kúpalisko. Bolo tam super. Teplá voda a všade 
okolo plno snehu. Po návrate sme sa už začali pripravo-
vať na Silvester. Oslava Nového roka sa mi veľmi páčila. 

Zablahoželali sme si šťastný Nový rok. V nedeľu ráno sme išli na prechádzku ku kostolíku. Otec 
Robert nám porozprával o tomto kostolíku veľa zaujímavostí. Večer sme sa venovali spločenským 
hrám. V pondelok ráno sme sa všetci rozlúčili a odišli sme na vlak do Kremnice; plní zážitkov zo 
stretnutia s priateľmi. 

Želmíra Capiková 

Deň pred Silvestrom som cestoval 
z Košíc do Kremnice. Do Lúčok som išiel 
pešo. V Lúčkach som sa ubytoval a ča-
kali sme na príchod ostatných. Celkom 
nás bolo 21 nepočujúcich. Na druhý deň 
po raňajkách sme išli do kúpeľov v Skle-
ných Tepliciach. Pozreli sme si tam oko-
lie, jaskyňu, reštauráciu. Potom sme sa 
išli okúpať. Najskôr v termálnej vode 
a potom vo vonkajšom bazéne. Vonku 
sme sa aj otužovali v snehu. Po tomto 
kúpeli sme sa cítili veľmi dobre. Pred 
večerom sme išli na omšu do kostola 
v Lúčkach. Zábava o polnoci vyvrcholila 

ohňostrojom. Na Nový rok po raňajkách sme išli do kostola. Poobede sme v Kopernici navštívili 
kláštor, kde žijú mníšky. Modlili sme sa a rozprávali sa s nimi. Večer sme strávili pozeraním TV, 
hraním kariet, rozprávaním. Na štvrtý deň sme sa poobede rozlúčili. Cítil som sa veľmi dobre. 

Gabriel Tóth 

Tak ako mnoho iných ľudí, aj ja a môj priateľ sme sa rozhodli zúčastniť sa tejto akcie. Kvôli 
zlému počasiu sme sa však na určené miesto horko-ťažko dostali až na Silvestra okolo poludnia. 
Zaviate cesty a zrušené vlakové i autobusové spojenia nám neustále vzďaľovali cieľ. Cestu z Krem-
nice do Lúčok (mimochodom dlhú asi 4 km) sme dokonca absolvovali peši, brodiac sa po krk 
v snehu. Ale vytrvali sme. 

Po príchode sme sa ubytovali v Oáze, čo malo pre nás v danej chvíli, samozrejme, 
aj symbolický význam. (Oázou nazývame miesto kde si oddychneme a načerpáme 
nových síl). Trochu sme si oddýchli, načerpali síl a popoludní sme šli na svätú omšu poďa-
kovať Bohu za všetko dobré i zlé, čo nás v uplynulom roku 2005 stretlo. Omša bola tlmočená 
do posunkovej reči. Po návrate z kostola sme sa všetci spoločne pustili do slávnostnej večere. 
Podávala sa kapustnica, mäso na prírodno s ryžou, hranolkami a prílohou, mňam... Po večeri 
sa rozprúdila zábava. Niektorí tancovali, iní sa rozprávali a smiali. Bolo skutočne veselo. Keď 
prišiel nový deň, kráľovsky sme sa naraňajkovali (a bolo si veru z čoho vyberať: dusená šunka so 
syrom, vajíčkom a zeleninou, údené pliecko, malokarpatská saláma, k tomu ovocie, chlieb a čaj). 
Posilnení na tele sme sa šli do kostola posilniť 
aj na duchu. 

Výnimočný zážitok bol peší výlet do dedinky 
Kopernica, ktorá leží približne 4,5 km od Lúčok. 
Navštívili sme tam kláštor sestier sv. 
Kláry. Pri čaji nám mníšky porozprávali o živote 
sv. Kláry. Späť do Lúčok sme sa vrátili autobu-
som. Po večeri sme si ešte dlho do noci vymie-
ňali dojmy z pobytu a ráno prišlo nečakane 
skoro a nastal čas rozlúčky. 

Rozlúčili sme sa so starými i novými pria-
teľmi. Urobili sme zopár fotiek na pamiatku 
a sľúbili sme si, že o rok sa tu všetci stretneme 
znova. Čo poviete, prídete aj vy? 

Zuzana Štrpková
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„Som tu pre Teba“ - tajomstvo dobrého 
manželského vzťahu. 

„Láska, Ty večná s nami dnes zostávaj a daj 
pokoj svoj všetkým nám, ...“ Slová tejto piesne 
ešte aj dnes odoznievajú v mojom srdci. Táto 
pieseň sa spievala na svadbe Ondreja Feča 
s Gabikou Valockovou v Prešove. Bolo to ako 
keby naozaj. Večná láska spútala ich ruky 
a oni si navzájom povedali v posunkovom 
jazyku: „ Ja, ......., beriem si teba za man-
želku/la a sľubujem pred všemohúcim 
Bohom, že ti budem verným manželom/
kou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí 
ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, 
a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni 
svojho života.“ 

Po všetky dni svojho života? Je ešte v dnešnej dobe možné nájsť takýto vzťah? Všetci dobre 
vieme, že je veľmi veľa rozvedených ľudí. A niekedy si myslíme, že nám sa to nikdy nemôže stať. 
Ale kým sami nezažijeme, čo to znamená a čo si od nás vyžaduje takýto vzťah, tak nepochopíme 
tých druhých. 

Tak, ako keď sa stavia dom, tak sa budujú aj naše vzťahy. Vieme, že pri stavaní domu sa stret-
neme s rôznymi prekážkami a ťažkosťami. No však nič nás nemôže zastaviť, ak vieme prečo to 
robíme. Ak máme konkrétny a spoločný cieľ. Každý z nás sa niekedy cíti osamelý a opustený. A aj 
to je znak toho, že sme boli stvorený jeden pre druhého. Aby sme prežili svoj život naplno, potrebu-
jeme jeden druhého. Aj z kresťanského hľadiska vieme, že Boh videl, že nie je dobré pre muža byť 
sám. Preto mu dal ženu ako pomocníčku. Pomocníčka však neznamená byť slúžkou v domácnosti, 
robiť nákupy, atď. V Biblii slovo pomoc malo iný význam. Malo svoj základ v slove „stáť pred“ 
partnerom, byť stále s ním, podopierať ho v rôznych životných situáciách. 

Je to životný postoj srdca – „SOM TU PRE TEBA“. Ak jeden 
z partnerov bude myslieť len na seba a podľa toho sa aj správať, tak 
tento vzťah nevydrží. Takýto postoj ničí nielen manželské vzťahy, ale 
akékoľvek rodinné, priateľské a pracovné vzťahy. Veď všetci potre-
bujeme lásku. Byť milovaný a milovať niekoho. Príjmať lásku, ale ju 
aj dávať. 

Poďme sa teraz pozrieť na niektoré vaše odpovede: „Čo je dôle-
žité pre dobrý manželský (partnerský) vzťah?“ 

Najdôležitejšie hodonoty v partnerstve pre mňa sú láska, plná dôvera, porozumenie si. 
Vedieť si navzájom odpúšťať, mať istú úroveň tolerancie, spoločné záujmy. Keď chceme 
vstúpiť do manželstva musíme si uvedomiť, či máme také isté hodnoty, ktoré obaja uznávame. 
Obidvaja by si mali rozumieť vo všetkom, byť otvorení, rovnocenní a mať spoločnú vieru k Bohu. 
(Ak nie, tak tam musí byť aspoň tolerancia). Manželstvo je najkrajšia udalosť v živote. Pre mňa to 
znamená - jeden krát a dosť (neprial by som si dva krát sa ženiť). Pre mňa je veľmi dôležité založiť si 
rodinu. Spoločne prispieť k stabilite (= rovnováhe) v spoločnosti. Rodina je základná bunka spoloč-
nosti. Ak je rodina stabiliná, tak bude zdravá aj spoločnosť. A preto si musíme chrániť naše vzťahy 
a pripraviť sa dôkladne na dôležité rozhodnutie pred vstupom do manželstva. Nikdy by som neišiel 
do manželstva, ak nemám istotu. Alebo z donútenia. Chcem predísť kríze v manželstve. 

Jaroslav Cehlárik 

Myslím si, že je veľmi dôležité, aby bol dobrý partnerský vzťah. Hlavne, aby tam bola láska, dob-
rota, porozumenie, odpúšťanie si navzájom v rodine. Rozprávať sa a diskutovať otvorene o problé-

Opýtali sme sa ... Opýtali sme sa ...
moch v rodine je základnou podmienkou dobrých vzťahov. Ďalej sú to vlastnosti partnerov - trpez-
livosť, starostlivosť, dobrá výchova detí, prijať povahu manžela/manželky. Prijať chorobu alebo 
iné nešťastie v rodine. Veľmi dôležité je vedieť si správne rozdeliť prácu medzi sebou. Ako brat 
a sestra (nebyť pod papučou). Vedieť si poďakovať, poprosiť jeden druhého. Spoločná modlitba 
tiež pomáha upevniť a prehĺbiť náš manželský život. Je veľmi dôležité vážne sa rozhodnúť, kto 
bude môj nastávajúci partner pred vstupom do manželstva. Nebrať to ľahostajne. Nie je dôležité 
mať veľa peňazí, dom atď., ale hlavne porozumenie, ochotu budovať spoločný život, mať podobné 
záujmy, názory, .... Nepretvarovať sa. 

Danka Laffersová 

Žijeme spoločne už skoro 39 rokov. Je to veľmi dobré žiť spoločne. Potrebujeme jeden druhého. 
Byť jeden pre druhého oporou, pomáhať si navzájom. V manželskom vzťahu je veľmi dôležité mať 
spoločné záujmy, tráviť spoločné dovolenky a voľný čas. Keď sme začínali, nebolo to ľahké, ale 
spolu sme si postupne budovali spoločný život a založili si rodinu. V rodine je veľmi dôležitá láska, 
porozumenie a vedieť si odpúšťať. 

rod. Sztrancsíková 

Z vašich odpovedí vidíme, že je veľmi dôležité mať zodpovedný 
a citlivý prístup k tomuto krásnemu zväzku medzi mužom a ženou. 
Je to ako s krehkým (= slabý, nežný) kvetom. Keď sa prestaneme 
o kvet starať (polievať ho, umiestniť ho na správne miesto, dávať 
mu v správny čas správne množstvo hnojiva atď.), tak kvet postupne 
vädne a zomiera. Tak je to aj so vzťahom. Musíme si ho chrániť a sta-
rať sa oň. Keď sa ľudia rozvádzajú často obviňujú toho druhého, že je 
to jeho chyba. Ale nezamyslia sa, či aj oni náhodou nezavinili tento 
smutný koniec. Kríza v manželstve nám môže pomôcť k prehĺbeniu 

a upevneniu vzťahu. Ak náhodou niekto z vás je práve teraz v manželskej kríze, zastavte sa na 
chvílu a prehodnoťte váš spôsob života. Zamyslite sa spoločne a porozprávajte sa kým ešte nie je 
neskoro. Nakoniec by som sa chcela s vami podeliť s veľmi krásnym a pravdivým zamyslením sa 
jedného učiteľa nad tým - Prečo ľudia na seba kričia? 

Jedného dňa sa učiteľ opýtal svojich žiakov: „Prečo ľudia na seba 
kričia, keď sú nahnevaní?“ Žiaci sa na chvíľu zamysleli. „Lebo sme 
rozčúlení – odpovedal jeden z nich – preto kričíme.“ „Ale prečo máš 
kričať, keď ten druhý je vedľa teba? – spýtal sa učiteľ – nemôžeš hovo-
riť potichu? Prečo kričíš, keď sa na niekoho hneváš?“ Odpovede boli 
rôzne, ale ani jedna učiteľa neuspokojila. 

Napokon vysvetlil: „Keď sa dvaja ľudia na seba hnevajú, ich srdcia 
sú veľmi vzdialené. Aby túto vzdialenosť prekonali a počuli sa, musia 
kričať. Čím viac sa hnevajú, tým viac musia kričať, aby sa na takú veľkú 
vzdialenosť počuli.“ 

Potom sa opýtal: „Čo sa stane, keď sa dvaja zamilujú? Nekričia, ale 
rozprávajú sa nežne. Prečo? Ich srdcia sú si veľmi blízke. Vzdialenosť 
medzi nimi je nepatrná (= skoro neviditeľná).“ Učiteľ pokračoval: „Keď 
sa zamilujú ešte viac, čo sa stane? Už ani nehovoria, iba šepkajú. Nako-
niec už nepotrebujú ani šepkať, len sa na seba dívajú. Tak je to, keď sa 
dvaja milujú.“ 

Napokon učiteľ povedal: „Keď sa rozprávate, nedovoľte, aby sa vaše srdcia od seba 
vzdialili, nehovorte slová, ktoré ich oddiaľujú, lebo príde deň, keď bude vzdialenosť 
taká veľká, že nebudete môcť nájsť cestu späť“. 

redakcia
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Ahojte. Som z Litvy. Bol som po prvýkrát na festivale v Nitre. A takisto som bol po prvýkrát na 
Slovensku. Tento zážitok bol vynikajúci. Nebol tam žiadny problém. Som veľmi spokojný. Po prvýkrát 
som sa stretol s nepočujúcimi z iných krajín. Som veľmi šťastný, že som ich mohol stretnúť. Škoda 
len, že som mal málo času na návštevu iných divadiel. Myslím, že divadlá a galéria boli veľmi zaují-
mavé. Prajem veľa úspechov a teším sa na stretnutie na V. Medzinárodnom festivale nepočujúcich. 

Valdis z Litvy 
Na Slovensku sa po prvýkrát v histórii konala dis-

kusia nepočujúcich s politikmi. Zorganizovala ju Effeta 
v Nitre. Predstavili sa politici zo 6 strán. Medzi nimi nechýbal 
ani jeden z najznámejších politikov Pavol Rusko. Okrem nich 
sa zúčastnila aj ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny 
Iveta Radičová a poslanec NR SR za zdravotne postihnutých 
Peter Bódy. V diskusii nepočujúci zo Slovenska a Ho-
landska chceli poukázať politikom na bežné prob-
lémy života nepočujúcich. Na záver sme im odovzdali 
zamatový obal so založeným papierom o návrhu zmeny 
zákona o posunkovej reči z roku 1995. V našom zákone 

chceme zmeniť názov zákona o posukovej reči nepočujúcich osôb na zákon o posunkovom jazyku. 
Ďalej chcem doplniť a upraviť hlavne tieto body: - kto sú nepočujúci, kvalifikácia tlmočníkov a ďal-
šie formy komunikácie – prstová abeceda a posunkovaná slovenčina. 

Mgr. Roman Vojtechovský 

Na stretnutie bolo pozvané aj KCNS. Effeta pre nás zabezpečila dva autobusy. Jeden autobus 
išiel z Banskej Bystrice s nepočujúcimi a počujúcimi študentmi, ktorí chodia na kurz posunkového 
jazyka. Druhý autobus vyrazil so žiakmi z Kremnice. Prišli sme do Nitry na slávnostnú svätú omšu 
s Mons. Viliamom Judákom. Svätá omša bola tlmočená do posunkového jazyka. Na konci omše si 
detičky z Nitry a Kremnice zaspievali spoločne „My sme tu všetci jedna rodina...“. A naozaj všetci sme 
na záver svätej omše mali ten pocit. Či už nepočujúci, počujúci, mladí zo speváckeho zboru, kňazi 
a biskupi. Po omši sme išli do divadla, kde nepočujúci z rôznych kútov sveta predviedli skutočne 
veľmi zaujímavé a nápadivé divadelné predstavenia. Divadelný súbor z Litvy – EFRAIMS predviedol 
„Legenda valentínského dňa“ Je to príbeh o kňazovi Valentínovi, ktorý žil za vlády Cisára Claudia 
II. V Ríme. Cisár chcel ovládnuť svet a bol veľkým bojovníkom. Preto stále povolával do boja nových 
vojakov. Tí, však nechceli odchádzať od svojich rodín, manželiek a priateliek. A tak Cisár vydal zákon, 
v ktorom bolo zakázané sa ženiť a vydávať. Sv. Valentín však nesúhlasil s týmto zákonom a postavil 
sa mu na odpor. Potajomky, aj napriek zákazu, sobášil mladých ľudí. 14. februára roku 270 kňaz 
Valentín umrel. Predtým poslal dievčaťu lístok, ktorý podpísal „Od tvojho Valentína.“ Takýchto a ešte 
mnoho iných zaujimavých predstavení sme tam v ten deň mali možnosť vidieť. Všetky divadelné 
predstavenia boli obohatením pre každého diváka. Mali v sebe ukrytú pravdu, myšlienku na zamys-
lenie sa a poučenie do života. Boli sme aj na politickej diskusii, ktorá bola veľmi zaujímavá. Nepo-
čujúci mali možnosť verejne pred prítomnými 
politikmi vyjadriť (= povedať) svoje názory 
a problémy. V divadle Andreja Bagara bolo 
slávnostné ukončenie festivalu. Odovzdávali 
sa ocenenia rôznym predstaviteľom organi-
zácií a divadelným súborom. Celý festival bol 
ukončený predstavením - „Dávid a Goliáš“, 
ktorý pripravila divadelná skupina Effeta. 
Toto predstavenie v každom zanechalo pocit 
úžasu a nové povzbudenie vo viere. Pretože 
aj to najväčšie zlo sa dá prekonať, ak 
máme vieru v Pána. Odchádzali sme odtiaľ 
plný nadšenia a krásnych zážitkov, na ktoré tak skoro nikto z nás nezabudne. 

V mene všetkých by sme sa chceli poďakovať Anke Šmehilovej a všetkým v Effete 
za všetko úsilie a námahu, s ktorou pripravili tento festival a umožnili nepočujúcim 
prezentovať svoju kultúru, svoje dary a svoju komunitu. 

Kolektív KCNS

Zážitky Zážitky

IV. Medzinárodný festival  
kultúry nepočujúcich v Nitre 

Ten týždeň pre mnohých ubehol ako voda (= veľmi 
rýchlo). Hoci sme si priali, aby trval dlhšie. Ak ste sa 
náhodou vtedy prechádzali po meste Nitra, určite ste 
si museli všimnúť niečo zvláštne. Mesto Nitra v tých 
dňoch žilo nepočujúcimi. Na každom kroku ste sa 
mohli stretnúť s ľuďmi komunikujúcimi rukami. Bol 
to svet ticha rozprávajúci „nahlas“ a veľmi zreteľne  
(= viditeľne). Pre mnohých to bol zážitok, na ktorý 
sa len tak rýchlo nezabudne a budeme ho nosiť ešte 
dlho v našich srdciach - IV. Medzinárodný festival 

kultúry nepočujúcich v Nitre. 
Effeta pod vedením A. Šmehilovej pripravili pre všetkých veľmi bohatý kultúrny program, na 

ktorom si každý zo zúčastnených mohol prísť na to svoje (= to, čo sa mu najviac páčilo). Hlavnou 
myšlienkou tohto ročníka bolo - „Tvárou v tvár“. Bola to výzva pre nepočujúcich vystúpiť zo 
svojho sveta ticha a ukázať svetu svoju kultúru, svoje schopnosti a svoje dary. 

Na tento festival boli pozvaní ľudia nielen z rôznych kútov sveta ale aj z rôznych životných povo-
laní (žiaci, učitelia, predstavitelia organizácii, ale aj politici). Oslovili sme niektorých z nich, aby nám 
porozprávali svoje zážitky. 

V dňoch 23. - 29. 1. 2006 som sa so 7 žiakmi SOU a SPŠO pre SPM z Kremnice zúčastnila IV. 
Medzinárodného festivalu kultúry v Nitre. Spolu s ďalšími 5 štátmi EÚ (= európskej únie) sme plnili 
„Progam európskej mládežníckej výmeny“. Prvé 3 dni sme pod vedením francúzskych nepočujúcich 
lektorov robili výtvarné tvorivé dielne. Pod vedením Vladky Hromádkovej a Barbory Brandýsovej sme 
mali nácvik divadelného predstavenia „Rozprávkové ruky“. Žiaci našej školy sa do tejto aktivity 
zapojili divadelným stvárnením rozprávky „Perníková chalúpka“. Vo štvrtok sme si urobili krásny 
výlet do Kremnice a prezreli sme si strednú školu pre SPM. Poobede sme mali exkurziu po Bojníckom 
zámku. Piatok a sobota patrili divadlu. Divadelné vystúpenia nepočujúcich z rôznych štátov ma zau-
jali svojou nápaditosťou a obdivovala som šikovnosť nepočujúcich. V sobotu sa konala svätá omša, 
kde sme všetci ďakovali Bohu za talent a tvorivé schopnosti nepočujúcich, za možnosť komunikácie 
v posunkovom jazyku s účastníkmi z EÚ a prosili Boha o milosti a požehnanie pre všetkých. 

Touto cestou by som chcela vyjadriť svoje poďakovanie a obdiv za obetavosť a trpezli-
vosť všetkým organizátorom festivalu pod vedením pani Anky Šmehilovej. Pán Boh zaplať. 

Beata Chrenová, vychovávateľka 
Teším sa, že som sa zúčastnil festivalu, veľmi sa mi páčili všetky divadelné predstavenia. Našiel som si 

veľa dobrých kamarátov hlavne z Lotyšska, s ktorými som sa výborne dohodol v posunkovom jazyku.
Tomáš Slezák, TIS Kremnica 

Program celého týždňa bol bohatý a zaujímavý. Využila 
som anglický jazyk, ktorý som sa naučila v škole a rozprávala 
som sa so Švédmi a Holanďanmi. V posunkovom jazyku som 
sa dorozumela so všetkými nepočujúcimi. Získala som veľa 
nových skúseností. 

Martina Buricová, SPŠO Kremnica 
Bol to super zážitok a mali sme tam bohatý program. Mne sa 

páčili tvorivé dielne. Maľovala som zátišie (= zákutie). Francúz-
ska lektorka Mária Pia ma za to pochválila. Teším sa na festival 
o dva roky.  Marcela Kakarová, SOU Kremnica 

Potešil som sa, že nás tlmočníčka z Bratislavy pochválila, 
že sme sa správali najlepšie zo všetkých mládežníkov z Európskych štátov. 

Kristián Sternócky, SOU Kremnica 
Festival kultúry nepočujúcich sv. F. Saleského v Nitre je jedinečný v tom, že sme mohli vidieť 

a stretávať sa s ľuďmi z rôznych krajín. Mal som z toho krásny pocit, mnoho umeleckých a divadel-
ných zážitkov. BcA. Peter Vrťo, Divadlo z pasáže, Slovakia 
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Zaujímavosť Príbeh

Mongolsko a nepočujúci.
Všetko sa to stalo vďaka môjmu pôsobeniu na katedre špeciálnej 

pedagogiky v sekcii sluchovo postihnutých na Pdf UK. „Akýsi“ pán 
(Daniel Dräxler z občianskeho združenia ADRA) sa tam zastavil s pracov-
nou ponukou do Mongolska. Stretli sme sa a stali sa priateľmi. Predložil 
mi náročný projekt pre pomoc nepočujúcim a nevidiacim v Mongolsku. 
Mojou úlohou v rámci projektu bola práca konzultanta posunkovej reči 
priamo v mongolskom, 5000 km vzdialenom meste Ulánbátare. 

Na začiatku mi mongolská krajina pripomínala Peru – holé kopce, 
chatrče, zvieratá na pasienkoch a ľudia. Časom tu nastal tiež rozvoj hoci 
nie až tak zreteľný (= viditeľný) ako v Európe. Boli sme ubytovaní na 
najvyššom poschodí starého činžiaku, v 2 izbovom byte. Už na druhý 
deň po príchode som nastúpil do práce v kancelárii ADRA Mongol-
sko. ADRA patrí k najväčším mimovládnym organizáciám pôsobiacim 
v Mongolsku. Bola mi pridelená kancelária, kde som mal svoj stôl a po-

čítač s internetom. Vedľa mňa sedela moja počujúca kolegyňa a zároveň mongolská manažérka 
projektu Baggie a ďalší dvaja kolegovia. Veľmi dobre som si s nimi rozumel. 

Potom prišla ďalšia milá osoba, nedoslýchavá tlmočníčka Yumjir. Tlmočila mi všade tam, kde bolo 
treba. A hlavne na mojich prednáškach pre 15 budúcich tlmočníkov, čo bolo hlavným cieľom tejto 
časti projektu. Dôležité bolo, že sme si vzájomne osvojovali vlastné spôsoby zmýšľania, správania 
a spôsoby komunikácie. A tak sme pokojne pracovali pri vytváraní spoločného curricula – plánu na 
kurz mongolského PJ (= posunkového jazyka) pre 15 budúcich tlmočníkov na 2 mesiace. 

Curriculum – výukový plán bol za 2 týždne vypracovaný a to dôkladne a systematicky (= pravi-
delne). Bola to takmer mravenčia práca. Začali sme postupovať podľa okruhov (rodina, farby, jedlo, 
dopravné prostriedky,...). Aby sme naplnili časový plán kurzu PJ, museli sme najprv rozdeliť slová 
na tie, ktoré sú v posunkoch a na tie, ktoré nie sú. Zároveň som sa venoval prekladaniu textov do 
angličtiny v oblasti kultúry nepočujúcich, komunikácie nepočujúcich, základy surdopédie a drama-
tickej výchovy na moju prednášku. 

Spolupráca s mongolskými nepočujúcimi bola na vysokej úrovni. Sú hrdí na svoj národ a  tiež 
na svoje posunky. Chcú ich tvoriť sami, aby boli výstižné, zrozumiteľné a originálne. 

Dovtedy nepočujúci používali skoro na každé slovo prstovú abecedu, čo bolo pre nich dosť náročné. 
Snažili sme sa a vytvorili sme až 100 celkom nových posunkov. Mali sme veľmi dobrého nepočujúceho 
pomocníka – kresliča. Kreslil posunky do skicárov, aby sme ich mali ako podklad k vytvoreniu slovníka 
PJ. Vysvetlil som učiteľkám a  tlmočníčkam základy dramatickej výchovy pre nepočujúcich (pantomíma, 
neverbálna komunikácia,..). Zdôraznil som veľký význam týchto prostriedkov pre rozvoj zdravej osobnosti 
nepočujúceho dieťaťa už v útlom (= malom) veku. Výhodou tohto kurzu bolo, že účastníci mohli byť bez-
prostredne v prítomnosti nepočujúceho lektora. Mohli ho lepšie spoznať a komunikovať s ním. 

V Mongolsku existujú 2 organizácie pre nepočujúcich – 
HELPING HAND (= pomocná ruka). Pomáha, zamestnáva 
a vzdeláva chudobných nepočujúcich. Druhá organizácia je 
Mongolská federácia nepočujúcich - NEW MESSENGER.

Bol som prekvapený, že veľa nepočujúcich sú kresťa-
nia. Každý víkend organizujú pikniky mimo Ulánbátaru 
v prírode – na stepi, pri rieke, v púšti. Tam vytvárajú rôzne 
hry s náboženskými motívmi. Vedomostné hry s posun-
kami, hádanky, výmena rolí, športové hry – bedminton, 
basketbal, volejbal, šach. 

K Mongolsku neodmysliteľne patria kone. Jazdil som na 
nich. Bol som pozvaný do tzv. júrt (tradičné mongolské obidlie) a pil som hustý jogurt z konského 
mlieka, populárne kobylie mlieko “airag”, jedol hovädzinu a baraninu. 

Som vďačný svojim mongolským kolegom za vytvorenie zvláštnej rodinnej atmosféry a sta-
rostlivosť o hodnotné trávenie môjho voľného času. Yumjir, Bayaraa a jej manžel Ganaa sú nedo-
slýchaví. Komunikácia s nimi bola bezproblémová. Veľmi dobre som sa s nimi cítil, mali podobné 
názory a problémy. Bolo to prekrásne stretnutie, na ktoré nikdy nezabudnem. Spomienky na teplé 
slnko, nádhernú krajinu, na jurty, na zvláštnu kultúru a milých ľudí tie ostanú navždy v pamäti.

Mgr. Jozef Rigo

Veriť v dobro ...
Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré človek ťažko pochopí. Každý človek 

musí v niečo veriť. Veriť v dobro, a tým je Boh.
Keď som bola malá, veľa som o Bohu nevedela. Vtedy sme s mojimi 

rodičmi chodili do kostola len príležitostne (= niekedy). V škole sme mali aj 
náboženstvo, ale veľa vecí som z toho nechápala. Učila som sa katechizmus 
ako iné predmety. Som pokrstená, mám sväté prijímanie a aj birmovku. Ale 
dlho som k Bohu nemala blízko. Stalo sa mi, že keď som mala z niečoho 
obavy, automaticky som sa prežehnala, aby mi Boh pomohol. Starí rodičia 
mi často hovorili: „Treba sa modliť a chodiť do kostolíka“. Ja som sa vtedy 
pousmiala a pomyslela si: „A načo?“. Modlitby som vedela. A počas kázne, 
kedže som kňaza nerozumela, som sa nudila. 

Neskôr som sa vydala a narodili sa mi 
deti. Samozrejme, že som ich dala pokrstiť a postupne pristúpili aj 
k svätému prijímaniu. Môj vzťah k Bohu bol ale stále rovnaký. Až 
raz, keď som bola s manželom na plese nepočujúcich vo Zvolene, 
mali sme tam svätú omšu v posunkvom jazyku. Bola som fascino-
vaná. Prvý krát som všetko rozumela. Každučké slovo, celú kázeň 
a veľmi to na mňa zapôsobilo. Zatúžila som znova po takomto 
stretnutí s Bohom a Ježišom. Avšak trvalo pár rokov, kým som 
svoju túžbu naplnila. Keďže som mala malé deti a do Banskej Bys-
trice mám ďaleko, nedalo sa mi ísť na svätú omšu v posunkovom 
jazyku. Zmenila som sa. Začala som chodiť do kostola u nás v de-
dine. A často, aj keď nerozumiem, predstavujem si nášho duchov-
ného otca ako celú kázeň tlmočí. Keď začujem na začiatku zvuky 
organu, prejde mnou zvláštna triaška. Akoby do mňa vstúpil Duch 
Svätý. Počas omše sa pozerám na iných ľudí. Na ich ústa a pre 
seba si potichu odriekam modlitby. Naučila som sa ich aj v po-
sunkovom jazyku.

Som rada, že som mohla - aj keď mi to dlho trvalo - spoznať Boha a byť k nemu bližšie. Teraz, 
po mnohých rokoch, mám k nemu iný vzťah. Po dlhom hľadaní som ho našla. Moja duša je pokoj-
nejšia a vyrovnaná. A ja viem, že je to práve to, čo mi dlho v živote chýbalo. 

Slávka Janáčová

Príslovia a porekadlá

Pamätáte sa ešte na príslovia a porekadlá, ktoré naši rodičia a starí rodičia zvykli používať. 
Alebo možno ste sa s nimi stretli, keď ste ešte chodili do školy. Poďme si pripomenúť niektoré 
z nich a ich skutočný význam. Tak najskôr čo sú to príslovia a porekadlá?
Príslovia - sú krátke ľudové výroky, z ktorých vyplýva poučenie.
Porekadlá - výstižne vyjadrujú životnú skúsenosť, no nemajú poučný význam.

,,V núdzi poznáš priateľa“- v starostiach, v trápení, v smútku spoznáš pravého priateľa, keď 
ťa uteší, pomôže ti, porozpráva sa a poradí ti. 

,,Človek hlúpy, neustúpi“- hlúpym človekom je tvrdohlavý človek, ktorý chce mať vždy 
pravdu a nevie si priznať, že urobil chybu. Múdry človek ,,ustúpi“- uzná, že nemá pravdu, dokáže 
odpustiť druhému človeku a keď urobí zle, vie povedať prepáč, odpusť, nehnevaj sa.
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Zo sveta Kultúra

XV. Svetový kongres federácie nepočujúcich (WFD)
XV. Svetový kongres federácie (= združenie) nepočujúcich sa 

bude konať v hlavnom meste Španielska v Madride v dňoch 13. 
- 22. júla 2007. Na programe budú odborné prezentácie, diskusné 
skupiny, workshopy, ukážky divadelných predstavení, výstavy a ešte 
mnoho iných podujatí, ktoré určite zaujmú všetkých návštevníkov 
z celého sveta bez ohľadu na vek. Valné zhromaždenie je zložené zo 
zástupcov 127 členských krajín a má za úlohu diskutovať a určovať 
smerovanie a koncepciu (= hlavný cieľ) celej federácie. 

int.

Pomoc nepočujúcim v nemocniciach
Ministerstvo zdravotníctva Veľkej Británie zaviedlo do niektorých nemocníc na skúšobnú dobu 

počítačový program, ktorý umožní nepočujúcim komunikovať s lekárom v prípade choroby alebo 
zranenia. Na jednoduchom dotykovom displeji si lekári navolia otázku, ktorú sa chcú spýtať a tá je 
následne v krátkom videoklipe pretlmočená v posunkovej reči pacientovi. Ten si potom 
môže odpoveď vybrať z niekoľkých možností ponúknutých na obrazovke.

Programátori mysleli aj na tých, ktorí neovládajú angličtinu písmom ani slovom. Program je 
schopný komunikovať v 12-tich najviac používaných jazykoch v Británii a je dokonca 
schopný poslať nepočujúcemu pacientovi SMS, ktorá ho upozorní na jeho objednanú 
návštevu u doktora. Takto sa môže predísť mnohým ťažkostiam, ku ktorým dochádzalo pri 
komunikácii nepočujúcich s lekármi.

int.

Medzinárodný Alpský pohár nepočujúcich. 
V dňoch 17. až 19. marca 2006 poriada, v rámci osláv svojho 75. 

výročia, Rakúska asociácia nepočujúcich športovcov medziná-
rodný Alpský pohár nepočujúcich a národný lyžiarsky šampionát 
v meste Rauris. Obrovský slalom sa ide 18. marca a závod super G – 19. 
marca. Viac informácií na www.raurisertal.at. 

int. 

Ľudomil pomáha deťom.
Mohammed Aktan otvoril v bývalom chovprodukte obchod preplnený tovarom akéhokoľvek 

druhu od oblečenia až po knihy; všetko za bezkonkurenčne najnižšie ceny. Na obchod prispievajú 
tovarom nielen ľudia alebo dobročinné organizácie, ale aj samotní výrobcovia svojim tovarom. 
Výnosy z tržby potom putujú nadácii, ktorá podporuje kašmírsku školu pre nepočujúce deti. 

Mohammed, ktorý sám pochádza z Kašmíru vraví: „Moja dcéra je nepočujúca, ale 
v Anglicku nemá žiadne problémy. V Kašmíre je situácia oveľa horšia, tam dokonca 
ani len nepoznajú, čo je to načúvací prístroj.“ Nadácia má v pláne okrem školy zriadiť aj 
pojazdnú ambulanciu, ktorá by chodila po osadách a testovala deti, či nepotrebujú načúvacie 
pomôcky. Tieto deti majú šancu na lepší život.

int.

Nepočujúce deti hrajú golf.
Rob Strano je jediný golfista na svete, ktorý trénuje golf nepočujúce deti. 

Svojich žiakov si veľmi pochvaľuje: „Keďže sa musia pozorne dívať a sústrediť 
sa na to, čo im ukazujem, neujde im žiadna maličkosť. Sú to veľmi dobrí žiaci“. 
Aby mohol trénovať, musel sa sám naučiť posunkovú reč. Pre Roba je najväčšou 
odmenou radosť detí po dobre zahranej jamke. 

int. 

Internet a môj handicap.
V Prahe prebieha druhý ročník literárnej súťaže – „Internet a môj 

handicap“. Popisuje rozmanité životné osudy ľudí so zdravotným postih-
nutím, pre ktorých sa stal internet nenahraditeľným prostriedkom kon-
taktu so svetom. Súťaž bola vyhlásená združením BMI (BMI je združe-
nie, ktorého poslaním je podpora rozvoja Internetu ako komunikačného 
prostriedku), AISO a Križovatka. Uzávierka súťaže je 12. 02. 2006 a jej 
výsledky budu slávnostne vyhlásené na konferencii INSPO. Práce súťa-
žiacich by mali obsahovať 600 slov. Autori by v nej mali vyjadriť, na 
základe vlastnej skúsenosti, ako im internet pomáha vysporiadať sa 
so zdravotným postihnutím. 

int.

Kniha o hluchoslepom dievčati
V Čechách sa na knižnom trhu objavila nová kniha: Eliška, príbeh hluchoslepej dievčiny. Autor-

kou knihy je Eliškina maminka Ivana Janíková. Knihu si môžete kúpiť alebo objednať v metodic-
kom centre Spoločnosti pre skorú opateru, Klimentská 2, Praha 1.

int.

6. Medzinárodná konferencia  
histórie nepočujúcich

6. Medzinárodná konferencia histórie nepočujúcich sa uskutoční 31. 7. 
– 4. 8. 2006 v Berlíne, Nemecko. Cieľom tejto konferencie je pripomenúť si 
ťažké obdobie, ktoré bolo poznačené politickým a sociálnym utláčaním nepo-
čujúcich v spoločnosti. Predstava lepšej budúcnosti nám pomôže prekonať 
temné obdobie minulosti. Motto tejto konferencie je – „Prekonať následky 
minulosti a ponúknuť riešenia pre aktuálne (= súčasné) problémy“.

int.

Nepočujúci v tretej ríši
Téma „Nepočujúci v tretej Ríši“ má veľa aspektov (= možností). Nepovo-

lenú tému sterilizovania ľudí odhalil Horst Biesold a napísal o tom doktorant-
skú prácu (Plačúce ruky). Nepočujúci Židia boli dvojnásobne odstrkovaní. 
Na druhej strane sa ale aj nepočujúci zúčastňovali, napríklad Hitlerova mlá-
dež. Na mimoriadnej/zvláštnej výstave sa môžete v apríli informovať o tejto 
téme v Centre nepočujúcich a nedoslýchavých vo Frankfurte. A Lonhart 
Scharf predstaví svoju novú knihu „nepočujúci v tretej Ríši“. 

int.

11. Svetový festival nepočujúcich mágov 
Svetový festival nepočujúcich mágov sa po prvýkrát uskutočnil v roku 

1986 v Lipsku, Nemecko. Tento festival sa koná každé dva roky. 11. Svetový 
festival nepočujúcich mágov bude tohto roku v Petersbugu od 28. 5. - 4. 
6. 2006. Nepočujúci mágovia si majú možnosť na tomto festivale vymeniť 
skúsenosti a vylepšiť si tak svoje zručnosti v čarovaní, komunikácií a priateľ-
stve medzi mágmi.
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Oznamy Blahoželania

… prišiel Ježiš, stal si do prostred a povedal im: „Pokoj 
vám!“ Ako to povedal ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zara-

dovali keď uvideli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám!“ 
/Ján 20;19–20/

Alleluja! 

KCNS vám praje veselú Veľkú noc 
a radostné prežitie sviatkov v kruhu 

svojich najbližších. 
Pán sa postavil uprostred učeníkov, ktorí boli zhromaž-

dení za zatvorenými dverami zo strachu pred Židmi. Nech sa 
Pán postaví uprostred našich každodenných starostí a obáv; 

a naplní nás svojim POKOJOM, RADOSŤOU a LÁSKOU.

… zo srdca Erike Sukupovej 
za jej jej námahu a obetavosť 

pri práci v KCNS.
Prajeme jej veľa 

Božieho požehnania a úspechov  
v osobnom, rodinnom  

a profesionálnom živote.

Kolektív KCNS a priatelia.

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku

marec, apríl, máj 2006

B. Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 26.3. a 30.4. a 28.5.2006 o 14.00 hod.

Veľký piatok – 14. 4. 2006 o 11.00 hod. v diecéznom centre J. Pavla II. si spoločne  
pripomenieme utrpenie Pána Ježiša modlitbou krížovej cesty. Všetci ste srdečne vítaní. 

Trenčín: Kostol Notre Dame – 19.3. a 16.4. a 21.5.2006 o  16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – 12.3. a 9.4. a 14.5.2006 o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Františka Asisského – každú stredu o 16.00 hod.
Lučenec: 1 x mesačne 
Bratislava: Františkánsky kostol – 5.3. a 2.4. a 7.5.2006 o 16.30 hod (v pos. reči) 
  ostatné nedele o 16.30 hod. ( tlmočené )
 Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 1 x mesačne

Oznamujeme vám, 
že KCNS 

má nové číslo faxu: 
048/47 202 62 

Ďakujeme.

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:
	 4.3.	-	Jane	Luptákovej		 14.4.	-	Ondrejovi	Fečovi
	 2.4.	-	Zuzane	Švaňovej	–	35	rokov		 26.4.	-	Jaroslavovi	Hudecovi
	 4.4.	-	Miroslavovi	Zeiselovi	–	40	rokov		 27.4.	-	Petrovi	Chrenovi	–	50	rokov
	10.4.	-	Štefanovi	Balážovi		 29.4.	-	Valérii	Ďurechovej
	12.4.	-	Vladimírovi	Tonkovi

K meninám:
	10.3.	-	Braňovi	Matulovi		 29.3.	-	Miroslavovi	Zeiselovi
	17.3.	-	Ľubici	Hudecovej	 10.4.	-	Igorovi	Sulíkovi
	19.3.	-	Jozefovi	Ľuptákovi	 16.4.	-	Dane	Laffersovej
	25.3.	-	Mariánovi	Berákovi		 17.4.	-	Rudolfovi	Bartošíkovi
	27.3.	-	Alene	Hrivňákovej		 27.4.	-	Jaroslavovi	Hudecovi

V mesiacoch november – február oslávili svoje jubileá: Martinka Vojtková – 30. rokov, Peťka 
Chrenová – 20 rokov, Mária Mezeyová – 50 rokov, Daniela Suchareková – 30 rokov, Aneta Čápová 
– 25 rokov.

A v mesiacoch marec – apríl oslávia svoje jubileá: Zuzana Švaňová – 35 rokov, Miroslav Zeisel 
– 40 rokov, Peter Chren – 50 rokov.

Všetkým našim jubilantom prajeme zo srdca ešte veľa usmievavých, krásnych 
dní. Nech láska, pokoj a šťastie vás sprevádza na každom kroku.

Kolektív KCNS

Do redakcie nám prišlo srdečné blahoželanie pre Danku Sucharekovú: „Škoda 
dňa, keď sme sa nezasmiali, nepovzniesli nad každodenné starosti a malichernosti, 
nevychutnali každý okamih ...“ Dni plné radosti, šťastia, lásky a krásnych okami-
hov zo srca želá Marián, Majka, Romanko a maličký Mariánko.

Prvé sväté prijímanie 
Prvé sväté prijímanie mala dňa 27. 12. 2005 Štefánia Smutná v katedrále sv. 

Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Srdečne blahoželáme a prajeme nech 
Pán kráča stále s Tebou na ceste životom.

Kolektív KCNS

Zoznámenie
Mám 32 rokov a som nedoslýchavý. Moje záujmy: cestovanie, výlety, atď. Hľadám sympatické, 

úprimné dievča so zmyslom pre humor. Niekoho, s kým by som si dobre rozumel od 26 do 33 
rokov Zn.: Napíš mi SMS 0908/515804.




