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Milí priatelia,
21. september je deň, ktorý 

je Medzinárodným dňom 
nepočujúcich. Prečo? Preto, 
aby sme si všetci viac uvedo-
movali, že uprostred ľudskej 
rodiny žijú ľudia, ktorí hovoria 
i počúvajú rukami a pri komu-
nikácii dávajú naplno seba. 
Že sú to ľudia s bohatým vnú-
torným svetom, brilantného  
(= úžasného) postrehu i nob-
lesy (= uhladenosť, jemnosť), 
ale i ľudsky súdržní, otvorení pre život, ktorí chcú 
dávať seba pre dobro všetkých.

Tento sviatočný deň chce povedať 
celému svetu, že nepočujúci žijú medzi 
nami a sú pre nás vzácnym darom.

To nám ukazuje aj sám Ježiš. Zanechá zástup 
a rozpráva sa s hluchonemým - znakmi. Dotýka 
sa jeho jazyka a uší, aby mu dal vedieť, že rozu-
mie jeho životu, jeho trápeniu a samote. A to nie 
je všetko... Uzdravuje ho a vracia do spoločenstva 
s ostatnými. Tým nám dal príklad, že vždy, keď 
prijmeme medzi seba človeka, tak ho uzdravíme.

Pre nepočujúcich je tento sviatočný deň mož-
nosťou, aby si uvedomili, že majú svoje spoločen-
stvo, svoju kultúru, jazyk, humor. Tiež chcem zvý-
razniť, že majú svoju vlastnú spiritualitu (= duchov-
nosť, vzťah k Bohu) a tak ich povzbudzujem, aby si 
vážili viac seba.

Veľké stretnutie nepočujúcich v rámci MDN 
sa tento rok uskutoční v Žiline. Ale keďže chceme 
vnímať aj duchovnú sféru života nepočujúcich, 
pripravujeme posledný septembrový víkend „Púť 
nepočujúcich“ na Staré Hory neďaleko Banskej Bys-
trice. Touto púťou sa chceme poďakovať Bohu za 
všetky dary, ktoré od Neho dostávame. Že sú situá-
cie, kedy cítime, že sa nás dotkol sám Boh, že rozu-
mie našim problémom. Uzdravuje nás tým, že nám 
dáva seba a spoločenstvo veriacich. Človek vidí vo 
svojom živote mnohé zlé veci a neraz sa nechá zne-
chutiť. Kresťan sa snaží vidieť aj cez slzy nádej 
a chce vnímať Dobro, ktoré sa k nám skláňa 
a dotýka sa nás. Je to cesta „vzdávania vďaky“ 
Bohu za to, že sme a On je medzi nami...

Na stretnutie s Vami na Starých Horách sa teší 

Váš František

Úvodník Báseň
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Počuj moje ruky
Cez dúhový par

v snovom šume sluchu
plávaš oceánom ticha,

len majákom rúk cítim, že dýchaš.
A v dotyku tom

vidíš len mojich prstov zopár - 
dve dlane

v tvojom prístave po záchrane túžia

Snáď sa tak stane.
Ale ako ti dať znať,

čo na jazyk podsúva mi srdce z hrude,
keď výbuchom pomaznať sa šklbe.

Ten Vezuv spupný
morzeovkou tepe na poplach.

Ako morský vlk
po stopách lode nemého Nema,

volá zo súše:
„Zachráňte naše duše!“

Ja však zachrániť sa nechcem,
kým teba nemám.

Objatím až k ústam
pripútam si ťa kotvou

a že ma nečuť,
žiadne lásky zvuky ... ?

Nevadí.

Veď počuješ moje ruky.

M. Kapusta
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Zbojská – privítanie leta
Leto - čas tepla, oddychu 

a dovoleniek. Rozhodli sme 
sa privítať ho netradične, 
športovo - zábavným dňom 
na chate Zbojská. 

Lokalita sa nachádza 
medzi Breznom a Tisovcom, 
uprostred národného parku 
Muránska planina. Krásna 
príroda, čistý vzduch, žiaden 
hluk áut. Niektorí sme prišli 

už v piatok podvečer. Urobili sme si večernú prechádzku po okolí, 
pripravili večeru, hrali karty, kocky a rozprávali sa. V sobotu prišli ešte 
ďalší. Štefan navaril „mňam“ guláš a ostatní sme mu pomáhali. Popri-
tom sme športovali, hrali futbal a pod. Po obede sme si urobili turis-
tiku. Prešli sme sa pár kilometrov po železničnej trati, ktorá vedie do 
Tisovca. Patrí medzi Slovenské atrakcie, je tam ozubnicová trať so stúpaním 48%. Jej ozdobou 
sú dva veľké mosty: Čertov – dlhý 105 m, vysoký 36 m a Most pod Dielom dlhý 175 m. Je z nich 
nádherný výhľad a cestovať vlakom tadiaľ je veľkým zážitkom. 

Podvečer sme sa začali rozchádzať. Myslím, že takéto podujatia sú dobré aj na to, aby 
sme spoznali krásy Slovenska, ktorých je veľa.

Slávka Janáčová

Na bicykloch po krásach Terchovej
Dňa 30. júna skupinu mladých deviatich a odvážnych 

cyklistov neodradilo ani nepriaznivé daždivé počasie, aby 
sa vydali na potulky po krásach prírody v oblasti Terchovej. 
Ubytovali sa v súkromnej chate a na druhý deň sa vydali na 
potulky. Plánovaná trasa, ktorá mala mať len okolo 30 km 
sa zmenila na dobrodružnú cestu z Terchovej na Zázrivú, 
Oravskú Lesnú, odtiaľ do Novej a Starej Bystrice a naspäť 
do Terchovej. To všetko pod vedením skúseného cyklistu 
Vlada Tonku. Menej skúsení cyklisti občas zápasili s úna-
vou. Ale opora a povzbudzovanie jeden druhého bola ako 
injekcia, ktorá pomohla všetkým nevzdať to a spoločne sa 
vrátiť na naše dočasné bývanie. Všetci mali z toho dobrý 

pocit, aj napriek boľavým nohám. Na záver dňa sa opekalo a sedelo pri príjemnom teple horiaceho 
ohňa v kozube. Ten oheň síce do rána vyhasol, ale priateľstvo a spoločný zážitok, ktoré 
zostane v spomienkach, nás bude ešte dlho zohrievať v srdci. A kto boli tí odvážni deviati? 
Vlado, Rasťo, Jaro, Milan, Marian, Peťo, Jožko, Ratko a Ester. Odchádzali sme s rozhodnutím, že 
budúci rok sa nezaobíde bez ďalšej cyklotúry. 

redakcia

Tatry a my
Bol začiatok júla. Konečne nás po namrzenej zime šteklili lúče letného slnka. Dalo si síce načas, 

no o to viac sa ho všetci snažili vychutnávať. Nás ôsmich, t.j. Roberta, Perlu, Gabka, Maťku, Zuzku, 
Evku, Ratka a Ester zastihlo slniečko na 5 dní v našich maličkých veľhorách Tatrách. S batohmi 
naloženými ako horskí vodcovia sme kráčali po turistických chodníkoch, prespávali v horských 
chatách, no napriek uchodeným nohám a pár otlakom nám Tatry dali neskutočne veľa. 

Obklopili nás nádhernými zákutiami, nevšednými výhľadmi (nie je nič krajšie, ako keď vám nad 
hlavou plachtí dravec, či sa popri vás rúti horský vodopád...), pocitom, že práve tam – v Tatrách 
- sme bližšie k Bohu. 

Spoznali sme, že ešte stále sú ľudia „spriaznené duše“, s ktorými 
sa napriek rozdielnej národnosti máme večer v horskej chate o čom 
porozprávať po únavnej celodennej túre. 

Počas výletu k Hincovým plesám nám Marián so Zuz-
kou, ktorí sa k nám pridali, ukázali, aká dôležitá je podpora 
a pomoc v pravej chvíli a ako sa vedia tešiť zo svojho „hor-
ského“ víťazstva.

A čomu nás Tatry naučili najviac? Naučili nás prekoná-
vať bariéry v sebe: strach 
z výšok, strach z náročného 
terénu, únavu..., naučili nás 
dôverovať si, s odhodlaním 
dosiahnuť všetko, čo si zau-
mienime, vážiť si priateľstvo, 
spolupatričnosť a s rešpektom vzdávať úctu prírode.

PS: A ak sa vám ešte nepodarilo zmoknúť 4-krát za deň, či 
zažiť hromadný únik turistov pred hromžiacou horskou búrkou 
– navštívte Tatry, možno aj tým vás, ako čerešničkou na torte, 
prekvapí. Zaručene sa však nebudete nudiť.

Eva Klimentová

9. ročník Majstrovstiev Európy 
nepočujúcich v plávaní

V dňoch 19. 6. – 24. 6. 2006 sa v Thessaloniki, druhom najväčšom meste v Grécku, konal 9. 
ročník Majstrovstiev Európy (ME) nepočujúcich v plávaní. Z viedenského letiska vo Schwechate 
do dejiska ME nepočujúcich v plávaní odletela v nedeľu 18. 6. 2006 slovenská výprava, v ktorej 
boli dvaja slovenskí plavci – debutanti Róbert Holec a Michal Garaj, tréner Miloš Štefek a vedúci 
výpravy Ľubomír Ferko. Po 2 hodinách letu pristála v Thessaloniki. Poobede sa naša výprava uby-
tovala v luxusnom hoteli.

Prvý deň prezidentka EDSO (Európska športová organizácia nepočujúcich) Malaurie 
otvorila slávnostný otvárací ceremoniál v 50 metrovom krytom bazéne, ktorého sa 
zúčastnilo 160 plavcov so sluchovým postihnutím z 22 európskych štátov. Slávnostné 
otvorenie trvalo približne hodinu a sledovali ho domáci diváci. Organizátori nešetrili, dobre pripra-
vili kultúrny program s gréckym ľudovým tancom.

17 - ročný, vysoký plavec Michal Garaj skončil v pretekoch na 
50 m - prsia na 20. mieste z 25 štartujúcich. Svoj osobný rekord 
zlepšil o 4 sekundy. 16 - ročný, nižší plavec Róbert Holec bol skla-
maný z plaveckej disciplíny prsia na 50 m. Bol diskvalifikovaný za 
nesprávny postoj na štartovacom bloku.

Druhý deň Michal obsadil 36. miesto na 100 m kraul za účasti 
37 pretekárov. Túžil konečne prekonať svoj osobný rekord.

Predposledný deň nasledovala kráľovská plavecká disciplína – 
50 m voľný spôsob, na ktorú sa prihlásilo 38 plavcov. To je najväčší 
počet pretekárov v tejto disciplíne. Michal skončil na 27. mieste 
a Róbert doplával posledný. Obidvaja si zlepšili osobné rekordy.

Na záverečnom ceremoniáli pred slovenskou výpravou kráčal 
vlajkonosič Michal Garaj. Impozantný program ozdobilo vystúpenie akvabel, ktoré ukázali svoje 
umenie.

Sme hrdí na pekné výsledky našich reprezentantov na ME nepočujúcich v plávaní. Naďalej 
budeme usilovne trénovať, aby sme mohli dosahovať čo najlepšie športové výsledky na budúcoročné 
ME, ktoré sa budú konať o 4 roky v Estónsku. Michal Garaj a Róbert Holec splnili svoje predsavzatie. 
Naša vďaka patrí Slovenskému deaflympijskému výboru za ich finančnú a morálnu podporu.

PaedDr. Miloš Štefek

Zážitky Zážitky
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Aktuálne Aktuálne

VI. Medzinárodná konferencia histórie 
nepočujúcich v Berlíne

IGJAD (Interessengemeinschaft Gehorloser 
Judisher Abstammung in Deutschland = Asociácia 
nepočujúcich židovského pôvodu v Nemecku) bola 
založená v roku 2001 s cieľom revitalizovať nepoču-
júcu židovskú komunitu a prinavrátiť spôsob života 
spred roka 1933 v Nemecku a východnej Európe 
(Litva, Poľsko a Maďarsko). 

Podstatou tohto organizovania VI. Medzinárodnej 
konferencie histórie nepočujúcich je zviditeľniť verej-
nosti život nepočujúcich Židov a jeho minulosť 
z kultúrno-politického a najmä z náboženského 
hľadiska. 

Od rozpadu Sovietskeho zväzu nepočujúci Židia sa od 
tohto miesta prisťahovali hlavne do Nemecka. Členovia hore uvedenej organizácie sa snažia podať 
dedičstvo, kultúru Židov nepočujúcim Židom, kde sa oni cítia byť zanedbaní od vlády. Ďalej členo-
via pokračujú vo výchove a vzdelávaní komunity Židov a komunikačným potrebám nepočujúcich 
členov tejto komunity. Členovia svojim adresovaním nemeckej komunite nepočujúcich, verejnosti 
a zvlášť nepočujúcej mládeži chcú vyvolať diskusiu o minulosti Židov a spoločne napredovať do 
budúcnosti.

VI. Medzinárodná konferencia histórie nepočujúcich prispieva k diskusii o problémoch poli-
tickej a sociálnej diskriminácie, o komunite nepočujúcich a nepočujúcich Židov. Je to vlastne 
prvá konferencia v Európe zameraná na život nepočujúcich Židov medzi rokom 1933 – 1945 
s množstvom udalostí: holokaust nepočujúcich, nútené sterilizácie, hromada súdnych vysťahovaní 
a veľká škála úteku.

V Európe pôsobili 4 ústavy pre židovských nepočujúcich: v Berlíne (1873 – 1942), vo Viedni 
(1844 - 1926), v Budapešti (1877 – 1944/48) a v Londýne (1865 – 1965). 

(Poznámka autora: môžeme ešte doplniť – podľa historika Plevu na Slovensku existoval od roku 
1835 izraelitský ústav pre hluchonemých v Liptovskom Mikuláši ako prvý v Uhorsku. Založil ho 
mikulášsky rodák Móric Mauksch. Ústav zanikol už v roku 1849 pre nedostatok finančných 
prostriedkov). 

Prvý kongres židovských nepočujúcich sa konal v roku 1931 v Prahe. Ďalší kongres sa predpo-
kladalo organizovať v Berlíne v roku 1934, ale bol blokovaný nacistickým režimom.

Koordinátorom tejto konferencie bol Mark Zaurov (na 
obrázku), nepočujúci prezident Asociácie nepočujúcich židov-
ského pôvodu v Nemecku. Počas Brežnevovej vlády Mark emi-
groval s rodičmi zo Sovietskeho zväzu do Izraela, kde sa učil 
prvé jazyky: hrebejčinu a izraelský posunkový jazyk. V roku 
1981 sa presťahoval so svojou rodinou do Nemecka, kde sa 
učil nemčinu (= nemecký jazyk), nemecký posunkový jazyk a a-
merický posunkový jazyk. V súčasnosti Mark býva v Hamburgu 
a zároveň študuje na univerzite. 

Roman Vojtechovský

Táto konferencia sa prvý raz začala v roku 1991 vo Washingtone, USA a organi-
zuje sa každý tretí rok v iných štátoch. Jej hlavnou témou je história vo všetkých 
oblastiach života nepočujúcich.

Mark Zaurov viedol túto konferenciu so zameraním na život nepočujúcich Židov medzi rokom 
1933 – 1945 s množstvom udalostí: holokaust nepočujúcich, nútené sterilizácie, hromada súd-

nych vysťahovaní a veľká časť útekov. Na tejto 5-dňovej konferencii prednášali hlavne nepočujúci 
– bolo ich okolo 30 a len dvaja počujúci prednášatelia. Zo Slovenska sa jej, vďaka úspešnému 
projektu, zúčastnili dvaja nepočujúci zo Spolku nepočujúcich pedagógov.

Zaujímavosťou počas konferencie boli rozhovory s nepočujúcimi Židmi, ktorí prežili 2. svetovú 
vojnu. Ich vyrozprávané príbehy boli smutné, ale zato so šťast-
ným koncom, ktorý však mnohí nepočujúci nemali (počas vojny 
boli zabití alebo zomreli hladom). Bol to pre nás mnohých silný 
zážitok počuť ich príbehy. 

Na záver konferencie sa zvolil nový prezident, ktorým sa stal 
Douglas Bahl z USA (na obrázku). 

VII. Medzinárodná konferencia histórie nepočujú-
cich sa bude konať v Štokholme, vo Švédsku, s témou: 
„No history, no future“ (Žiadna história, žiadna budúc-
nosť = čo znamená, že poznanie minulosti je potrebné 
pre budúcnosť).

Katarína Jalčová

Otvorili sme sa k svetu...
Podujatie s názvom „Brána do otvoreného 

sveta“ sa uskutočnilo 10. 6. 2006. Organizovalo ju 
občianske združenie „Myslím“. Na podujatie prišlo 
47 ľudí. Rodičov sluchovo postihnutých detí bolo 
menej, prišlo však veľa mladých sluchovo postihnu-
tých, ktorí študujú alebo pracujú. Poctiť nás prišli 
aj nepočujúci z Česka, Kanady a z Ameriky. Mali 
záujem aj starší sluchovo postihnutí a niekoľko štu-
dentov PdFUK, ktorí študujú pedagogiku sluchovo 
postihnutých.

Cieľom prednášok bolo prezentovať niekoľko život-
ných príbehov nepočujúcich, ktorí vyjadrili vlastné skú-

senosti a myšlienky. Prednášať prišiel aj h. doc. PharmDr. Pavol Beňo, Csc. farmaceut, ktorý je 
tiež sluchovo postihnutý a prednášal o pracovných problémoch. Po prednáškach sme premietali 
filmové zábery prednášajúcich. Po skončení prednášok nasledovala krátka diskusia, po nej hodi-
nová prestávka, kde sa účastníci mohli najesť do sýta. Strava bola vo forme švédskych stolov. Dob-
rovoľne nám napiekla mama jednej z členiek organizácie „Myslím“. Nápoje nám čiastočne hradila 
sponzorským príspevkom firma „Mikrochem“.

Po občerstvení nasledovala krátka ukážka divadelného 
predstavenia, ktorá mala veľký úspech. Niesla názov „Voda, 
čo ma drží nad vodou...“. Na ukážku divadelného predsta-
venia sa intenzívne skúšalo 1,5 mesiaca. Kostýmy na pred-
stavenie nám šila jedna nepočujúca majsterka šitia Zuzana 
Ferková.

Workshop „Rozvoj komunikačných zručnosti“ sa 
veľmi dobre vydaril. Vládla príjemná atmosféra. Diskusia 
bola záverečnou akciou a trvala hodinu. Na podujatí bola 
zabezpečená tlmočníčka posunkového jazyka.

Akcia sa uskutočnila vďaka finančnej podpore z fondu Citibank založeného v Ko-
munitnej nadácii Bratislava.

Michal Hefty a Angela Oroszová

Izraelitský ústav pre  
hluchonemých v Berlíne
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Zaujímavosť Zaujímavosť
neho nepočujúceho a tak im toto stretnutie s veľmi inteligentnými, obetavými a cieľa-
vedomými ľuďmi pomohlo aspoň trochu predstaviť si svoje dieťa o 10, 20 rokov. Angela 
a Michal im poskytli zaujímavý pohľad do sveta nepočujúceho dieťaťa, dospievajúceho 
a dospelého nepočujúceho. Ponúkli im vlastný, veľmi inovátorský (= nový) názor na 
výchovu, vzdelávanie a komunikáciu nepočujúcich. Vpustili ich aj do svojho súkromia 
(= otvorene rozprávali o svojom súkromnom živote). Oboznámili ich s problémami, s kto-
rými sa stretáva mladý nepočujúci človek pri hľadaní si vlastnej cesty životom.

Stretnutie sa stretlo s veľkým ohlasom, rodičia sa vyjadrili, že toto stretnutie im dalo 
možnosť lepšie nahliadnuť do pocitov a myšlienok svojho dieťaťa s poruchou sluchu. 

V novom školskom roku by sme chceli zorganizovať viac takýchto stretnutí, vyzvať viac rodičov, 
aby sa zapojili, pritiahnuť viacerých zaujímavých odborníkov. Radi privítame aj nových rodičov, 
ktorí budú mať záujem podeliť sa o svoje skúsenosti. Ďakujeme všetkým doteraz zúčastneným: 
rodičom, ktorí sú ochotní dochádzať až 60 km, aby sa stretli; Mgr. Angele Orosz a Mgr. Michalovi 
Heftymu, ktorí prišli prednášať úplne zdarma; Materskému centru Bambino v Poprade, že podpo-
ruje aktivity rodičov a všetkým, ktorí pomohli. 

Mgr. Martina Rzymanová

Diskusia s pracovníkom kriminálnej 
polície PZ SR

Viete, ako stále stúpa kriminalita detí a mládeže 
u nás a na celom svete? Častejšie sa stretávajú 
s rozličnými lákadlami, s brutalitou, krádežou, šika-
novaním, so zlým vplyvom na sexualitu a podobne. 

Preto sa naša organizácia SNEPEDA rozhodla zreali-
zovať dňa 20. júna 2006 na základnej škole internátnej 
pre sluchovo postihnutých v Bratislave na Hrdličkovej 
ulici diskusiu s pracovníkom kriminálnej polície PZ SR. 
Bola určená nepočujúcim deťom staršieho veku zo 
základných škôl pre sluchovo postihnutých v Bratislave. 
Celá diskusia bola pretlmočená do posunkového a ho-
voreného jazyka tlmočníčkou J. Červenovou.

Pracovník kriminálnej polície nás oboznámil s kriminalitou detí a mládeže u nás na Slovensku. 
Porozprával, ako sa stretával s ľuďmi, ktorí prišli do styku s alkoholom, drogami, brutalitou a trest-
nou činnosťou v partiách. Deti si to celé so záujmom vypočuli. Pri samotnej diskusii sa pýtali na 
rôzne problémy kriminality. 

Naším cieľom je pripraviť a zaktivizovať tvorivé podnety v rámci prevencie krimi-
nality detí, ako sú zážitkové aktivity a nácviky sociálnych a komunikačných zručností 
v oblasti dramatickej výchovy. Po tejto diskusii, kde sme získali informácie o prevencii kri-
minality u nás na Slovensku, sa v novom školskom roku zameriame na tvorivú prácu s lektormi 
dramatickej výchovy v tvorivých dielňach. Na spôsoby prístupu s viazaním sa na konkrétnu oblasť 
sociálnej výchovy, kde dochádza k určitým prvkom 
spoločenského správania a ich riešenia tohto problému 
u nás v škole a v okolí sveta. Pre nepočujúce deti je 
dôležité naučiť sa ako reagovať pri rôznych životných 
situáciách, ako správne využiť voľný čas, zvýšiť tole-
ranciu nepočujúcich detí v spoločnosti a odstrániť ich 
komunikačnú bariéru.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý podporuje naše 
aktivity v programe „Prevencia sociálnej patológie 
pomocou dramatickej výchovy“.

BcA. Denisa Čingérová 

Podporné skupiny rodičov pri  
Špeciálno – pedagogickej poradni v Poprade

Špeciálno – pedagogická poradňa (ŠPP Poprad, Partizánska 2, 058 01 Poprad, porad-
naszspp@inmail.sk) vznikla pri Špeciálnej základnej škole v Poprade v roku 2001. V ŠPP 
pracuje: psychologička, logopédka, psychopédky, surdopédka, sociálna pracovníčka, 
výchovná poradkyňa. ŠPP zameriava svoju činnosť na deti s mentálnym, telesným, kombi-
novaným postihnutím; deťom s poruchami reči, deťom s autizmom. 

Od roku 2002 sa poradňa venuje poskytovaniu špeciálno – pedagogického servisu aj deťom 
a rodinám detí s poruchami sluchu. 

K hlavným oblastiam špeciálno – pedagogickej intervencie našej poradne patria (okrem iných): 
vyhľadávanie detí s poruchami sluchu, skorá intervencia v čo najnižšom veku dieťaťa, intenzívna 
spolupráca s rodinou, vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj a vzdelávanie dieťaťa. Okrem 
základných foriem našej práce s rodinou, ako je poradenstvo, konzultácie, ukážky práce s dieťaťom, 
vypracovanie individuálneho plánu dieťaťa, sme sa (aj na podnet rodičov) rozhodli pre jednu novú. 

Pretože si myslíme a sme presvedčení, že rodičia sú hlavní odborníci na svoje dieťa a vedo-
mosti, ktoré získali výchovou svojho dieťaťa sú neoceniteľné, v školskom roku 2005/2006 sme 
začali organizovať tzv. Podporné skupiny rodičov detí so sluchovým postihnutím. 

Vďaka spolupráci s Materským centrom Bambino, 
ktoré zdarma poskytlo vhodné priestory, sa doteraz usku-
točnili 2 podporné skupiny týchto rodičov.

Hlavnou myšlienkou vzniku tejto skupiny bolo, 
aby rodičia mali možnosť stretávať sa, vymieňať 
si cenné skúsenosti, získavať nové vedomosti 
o poruche sluchu, o živote detí a dospelých s po-
ruchou sluchu, nadviazať osobné priateľstvá. 
V budúcnosti by sme chceli, aby rodičia detí sami 
formulovali svoje požiadavky a postupne ich pre-
sadzovali aj v celoslovenskom meradle.

Hneď prvé stretnutie ukázalo, že rodičia majú veľký záujem stretávať sa a vymieňať si skú-
senosti. Prišli rodičia desiatich detí rôzneho veku – všetky sú klientmi ŠPP. Toto stretnutie sme 
venovali zoznámeniu sa, každý z rodičov porozprával svoje skúsenosti s výchovou svojho dieťaťa. 
Rodičia rozprávali o pocitoch, ktoré prežívali bezprostredne po zistení, že s ich dieťaťom niečo 
nie je v poriadku, cez dlhý proces stanovenia diagnózy až po hľadanie vhodných odborníkov pre 
svoje dieťa. Hovorili aj o dôvodoch, ktoré ich viedli k tomu, aby zvolili spôsob komunikácie so 
svojím dieťaťom, tiež spôsob jeho vzdelávania (väčšina detí je integrovaná). Veľmi zaujímavé bolo, 
že stretnutia sa zúčastnili aj rodičia starších detí (15 – 18 rokov), ktorí cítili potrebu podeliť sa so 
svojimi skúsenosťami s rodičmi malých detí (2 – 6 rokov). Rodičia vyplnili dotazník, ktorý ukázal, 
že majú záujem sa ďalej stretávať a majú záujem na tieto stretnutia pozývať odborníkov z oblasti 
surdopédie, logopédie, sociálneho práva, foniatrie, tiež dospelých s poruchami sluchu. 

Druhé stretnutie bolo zamerané na stretnutie rodičov s dospelými sluchovo postihnutými, ktorí 
majú zaujímavé osudy. Pozvanie prijali Mgr. Angela Oroszová a Mrg. Michal Hefty, obaja 
z občianskeho združenia Myslím.

Keďže ŠPP nemá vyčlenené finančné prostriedky na akcie takéhoto typu, boli sme veľmi vďační, 
že obaja boli ochotní pricestovať na vlastné náklady a predná-
šať bez nároku na honorár. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé, 
nakoľko každý z nich absolvoval iný spôsob vzdelávania. Napo-
kon osud chcel, aby sa stretli a spoločne založili združenie venu-
júce sa sluchovo postihnutým. Prezentácia aj prednáška boli 
veľmi zaujímavé aj pre nezainteresovaných. Rodičia detí mali 
množstvo otázok týkajúcich sa rôznych období života dieťaťa 
s poruchou sluchu, tiež mali možnosť vidieť (mnohí po prvýkrát 
v živote) úspešného nepočujúceho. Títo rodičia často vo 
svojom okolí nepoznajú nielen rodičov detí, ale ani žiad-
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Čo pre vás osobne znamená MDN?
Určite už každý z nás sa teší na oslavu Medzinárodného dňa nepočujúcich (ďalej len MDN), 

ktorý sa tento rok uskutoční v Žiline. Sme plní očakávaní: Koho tam stretneme? Aký tam bude 
program? Čo je nového vo svete nepočujúcich?..., a tak by sme mohli pokračovať. Avšak nemali by 
sme sa zastaviť len na týchto vonkajších prejavoch oslavy MDN. Samozrejme zábava, rozhovory, 
súťaže, to všetko patrí k tomu. Ale nie je to len o tom. Tento deň znamená niečo viac. Znamená 
to, že človek so sluchovým postihnutím je považovaný za plnohodnotného človeka, ktorý ma svoj 
slobodný hlas a smie (= môže) ho v spoločnosti prejaviť tak isto ako človek zdravý. Je akcep-
tovaný (= prijatý) a rešpektovaný (= má úctu) spoločnosťou aj napriek svojmu postihnutiu. 
Treba si uvedomiť, že v minulosti to takto nebolo. Preto sme sa opýtali: Čo pre vás 
osobne znamená MDN? 

Je to najväčší sviatok pre nepočujúcich, ktorý oslavujeme každý rok. Na oslavu 
prídu nepočujúci zo všetkých kútov Slovenska a aj z niektorých štátov. Zúčastnia sa na 
rôznych športových súťažiach a večerných programoch. Je to príjemný pocit posedieť 
si a byť vo „svete nepočujúcich“. 

Bc. Ľubosláv Habánik

Predovšetkým ďakujem za oslovenie a som rada, 
že môžem prispieť do Vášho zaujímavého časo-
pisu Gaudium pre nepočujúcich. MDN znamená 
veľmi veľa. Nielen pre mňa osobne, ale hlavne pre 
všetkých nepočujúcich.

V roku 1951, v druhú septembrovú 
nedeľu, sa zišli nepočujúci z celého sveta 
v Ríme (Taliansko). Boli to predstavitelia orga-
nizácií nepočujúcich z rôznych kútov sveta. Neboli 
spokojní s podmienkami, ktoré mali vo svojej kra-
jine. Po spoločnom rokovaní vyšli do ulíc, aby sa 
dostali do povedomia zdravej verejnosti. Týmto 
chceli prejaviť, že sú tu a potrebujú porozumenie 
pre svoje ťažké zdravotné postihnutie, ako aj vytvorenie 
podmienok pre plnohodnotný život v spoločnosti. Následne vznikla 
organizácia Svetová federácia nepočujúcich (SFN). Od tohto oka-
mihu sa v každom štáte rozhodli uskutočňovať na túto počesť tento 
sviatok nepočujúcich - MDN. U nás na Slovensku uskutočňujeme 
tento sviatok každoročne. Je to vždy v inom meste, aby sa nepoču-
júci dostali do povedomia ľudí v rôznych mestách Slovenska. Tento 
rok 2006, na základe rozhodnutia Ústrednej rady nepočujúcich SZSP 
(ďalej ÚRN SZSP), spomedzi kandidátov bolo vybrané mesto Žilina. 
Mesto Žilina sa tak stáva v dňoch 15. - 17. 9. 2006 miestom stretnu-
tia nielen nepočujúcich zo Slovenska, ale aj z iných kútov sveta. Je pre nás 
cťou, že na tomto podujatí máme možnosť stretnúť sa nielen so samotnými nepočujúcimi, 
ale aj s predstaviteľmi nášho štátu, s predstaviteľmi mesta a teraz aj s predstaviteľmi televízie 
STV, TV Markíza a iných médií SR. Tieto stretnutia prispievajú k lepšiemu pochopeniu podmienok 
života nepočujúcich občanov Slovenska. Samozrejme výrazne pomáhajú aj pri riešení problema-
tiky nepočujúcich, s ktorými sa stretávajú každý deň. Každý rok sa venujeme inej problematike 
nepočujúcich. Minulý rok 2005 sme v rámci MDN v Bratislave, uskutočnili seminár na tému: „Naj-
pálčivejšie problémy nepočujúcich z hľadiska nepočujúcich a ich riešenie“. Nepočujúci 
prednášatelia sa zaoberali hlavne témou o vzdelávaní nepočujúcich. Tento rok ÚRN SZSP navrhla 
seminár na tému: „Príjem informácií určených nepočujúcim cestou masmédií“. Všetci 
veľmi dobre vieme, že príjem informácií pre nepočujúcich na Slovensku je veľmi mizerný (= nízky). 
A práve o tom chceme hovoriť na seminári. 

Mária Benková

Opýtali sme sa ... Opýtali sme sa ...
MDN, to je stretnutie nepočujúcich, šport, zábava a program. 

Mgr. Peter Birka

Ja by som povedala, že je to radosť. Stretnutie všetkých nepočujúcich: starých známych ako 
aj nových zo Slovenska, či zahraničia. Porozprávame sa o všeličom. Aj si zašportujeme, zahráme 
a pozabávame sa. To všetko prináša veľkú radosť a pekné zážitky. Je to veľmi dobré, že sa môžeme 
takto stretávať raz do roka.

Jana Schreinerová

MDN je pre mňa veľmi vzácny deň. Môžem tam nájsť všetko, čo treba. Tam, najmä 
medzi nepočujúcimi mladými ľuďmi, si môžem vymieňať názory a skúsenosti zo 
života. Nadväzovať nové priateľstvá a získavať informácie na sebarealizáciu (= uplat-
nenie sa). Zároveň vidím zlepšenie prípravy programu, kde začíname postupne pre-
sadzovať naše práva (tento rok to bude v rámci MDN o skrytých titulkoch). Predtým 

to takto nebolo. Veľmi ma to teší, že nepočujúci začínajú 
bojovať za zlepšenie podmienok v živote. A má to aj ďal-
šie výhody.

Jaroslav Cehlárik

Už je to viac ako šesť rokov, čo som sa nezúčastnil 
na stretnutí MDN. Naposledy to bolo dávnejšie, ešte za 
mojich študentských čias. V súčasnosti (= teraz) z pra-
covných dôvodov sa mi veľakrát nepodarí prísť na toto 
podujatie. Som často na rôznych cestách s divadlom. 
Keď som sa stretol s najbližšími priateľmi, ktorí boli na 
tomto podujatí, rozprávali svoje zážitky počas stret-
nutia. Každý z nich si zaspomínal na svoje najkrajšie 

zážitky a okamihy z tejto slávnosti. Verím, že aj tohto roku 
stretnutie MDN prinesie pre ľudí nové radosti, zážitky a vý-
buchy smiechu...

BcA. Peter Vrťo

Je to deň pre nepočujúcich, ktorý nám ponúka rôzne 
úžasné možnosti a potešenia. Stretnutie s nepočujúcimi 
z rôznych štátov, možnosť získať rôzne informácie a po-
znatky od iných národností, vymeniť si s nimi názor o prob-
lematike. Veľmi radi sa spoločne zabávame, tancujeme, 

hráme vedomostné súťaže. Pozeráme sa na rôzne predstave-
nia. Bez MDN by nepočujúci stratili... nádej... 

Mgr. Beáta Lipovská

Deň nepočujúcich je veľkou výzvou pre celý svet. Chceme tým 
povedať, že na našom svete má každý človek svoje miesto. Každý 

je plnohodnotným človekom bez rozdielu na to, aké postihnutie 
má. Sú ľudia, ktorí možno nemajú vonkajšie prejavy svojho postihnutia, 

ale každý z nás musí s niečím bojovať každý deň. Všetci sme povolaní počúvať 
druhých. No však nie každý ich počuje. Je oveľa viac dôležitejšie počuť srdcom 
ako uchom. Či už sme nepočujúci alebo počujúci. Táto slávnosť je nielen osla-
vou, ale aj výzvou pre nepočujúcich ako aj počujúcich, aby sme dokázali počú-
vať jeden druhého srdcom. Nech tohtoročná slávnosť MDN prinesie veľa nových 
možností, inšpirácií (= nápadov) a riešení pre lepší a plnohodnotnejší život nás 
všetkých. 

redakcia 

Medzinárodný deň 
nepočujúcich
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Zážitky Zážitky

V detskom tábore
Bol to taký tradično – netradičný detský tábor. Stretli sa 

na ňom deti i dospelí z rôznych kútov Slovenska. A nielen zo 
Slovenska, ale aj z Anglicka. Na detskom tábore sa zúčast-
nili nepočujúce i počujúce deti, dospelí a 4 vedúci tábora 
z Anglicka. Bol to skutočne integračný (= spájajúci) tábor, 
čo bolo aj jeho cieľom. Tento tábor sa mohol uskutočniť aj 
vďaka Adventnej verejnej zbierke, ktorú zorganizovala Slo-
venská humanitná rada a firma Tesco Stores SR, a. s. Bližšie 
o tomto tábore vám porozprávajú tí, čo sa na ňom zúčastnili. 

Dňa 16. 7. 2006 som sa rozhodla ísť na pár dní do tábora do 
obce Lúčky pri Kremnici a užívať si na chate, kúpať sa, robiť túry 

do okolia a rôznorodé aktivity. Prvý deň som sa zoznámila s Esterou, Slávkou a Robertom z KCNS, 
vďaka ktorým som sa do tábora dostala. Zoznámila som sa aj s Angličanmi, Seanom, Marylin, Anand 
a Eileen, ako aj s počujúcimi i nepočujúcimi deťmi. Večer sme si spoločne zahrali zoznamovaciu hru, 
ktorá nám pomohla k integrácii. Každý z nás si mal vymyslieť nejaký posunok na svoje meno. Potom 
sme sa rozdelili na dve skupiny a navzájom sme hádali druhých meno. Dobre sme sa na tom zasmiali. 

Na druhý deň sme sa vydali na dobrodružnú cestu po okolí, kde tri skupiny detí mali cestou spĺňať 
zadané úlohy a testy. Zvládli to výborne a ich záverečnou úlohou 
bolo nájsť poklad pri chatke. Nesmierne (= veľmi) ich potešil a po-
chutili si na ňom. Nasledovali ďalšie a ďalšie zaujímavé dobrodruž-
stvá... Sledovanie policajtov a ich aktivít, ukážky s cvičenými psami. 
Deti si mohli prezrieť zblízka rôzne zbrane a vyskúšať ich pod dohľa-
dom policajtov. Pozorovali sme aj Orla Skalného a iné dravé vtáky, 
ktoré priniesol jeden pán. Predviedli nám aj let ponad deti. Tí odváž-
nejší si mohli vyskúšať udržať orla na ruke, samozrejme v koženej 
rukavici. Bolo to pre nás niečo úžasné a dojímavé. Nasledovalo 
jazdenie na koňoch, kúpanie sa na kúpalisku pri Kremnici, výlet do 
Čierneho Balogu a cesta vláčikom, prehliadka skanzenu. 

Mali sme aj hodiny angličtiny pod vedením anglického lektora Seana. Deti boli uby-
tované s Angličanmi, ktorí sa o nich aj starali. Bolo zaujímavé, že sa nielen deti učili 
anglický jazyk, ale aj naopak. Deti mali tiež šancu naučiť anglických vedúcich sloven-
ský posunkový jazyk. A musím priznať, že im to išlo veľmi dobre. Počas dňa sme sa spo-
ločne hrali rôzne hry, ako napríklad – Dobíjanie hradby – ohadzovali sme sa mokrými penovými 
loptičkami. Bola to skvelá hra na osvieženie sa počas horúčav. Hrávali sme aj futbal a bedmin-
ton. Kreslili sme si obrázky z našich zážitkov, vyrábali ozdobné štipčeky so zvieratkami, papierové 
čiapky aj loďky... Každý deň sme sa hojdali na drevených hojdačkách.

Posledný večer sme si urobili karneval pri vatre s dobrou hudbou. Okolie bolo zau-
jímavo ozdobené balónikmi. Ale ešte zaujímavejšie bolo to, že deti aj dospelí mali 
masky. Každé dieťa a aj vedúci tábora si zasúťažili. Kto najrýchlejšie presunie lentilky pomo-
cou slamky z jednej misky do druhej, alebo najrýchlejšie vtiahnuť do úst cukrík zavesený na nitke, 
len pomocou jazyka a bez chytania rukami. Odmeny pre všetkých boli sladké... Po tom všetkom ešte 
nebol koniec. Nasledovalo opekanie špekačiek nad vatrou a po ňom sladké spanie. Posledný deň 
sme si upratali svoje izby, zbalili sa a nastal čas lúčenia. Ešte sme vonku odmenili deti za to, že vytvo-
rili dobrú partiu (=kolektív). Každý dostal kapsičku s darčekom, ktorej sa všetci potešili a poďakovali. 

Po obede sme sa všetci rozchádzali so smútkom a niektorí aj 
so slzami. V nás dospelých, v deťoch a aj v Angličanoch, zostali 
krásne spomienky, ktoré len tak nezmiznú z mysle.

Aneta Angyalová

Keď sme prišli v nedeľu do tábora boli sme milo privítaní, ale 
aj prekvapení, že sa budeme učiť po anglicky. Boli tam aj deti 
z detského domova z Kremnice. Bývali sme v chatkách. Anglickí 
vedúci tábora sa volali Marylin, Anand, Shean, Eileen. Prvý deň 
sme hľadali poklad. Bola to náročná trasa, ale každý ju zvládol. 

V ten týždeň navštívili tábor policajti so psami a sokoliari. Boli sme na výlete v Čiernom Balogu. Spo-
znali sme dobrých kamarátov. Pozdravujeme: Šaňa, Mária, Robka, Miša, Ľuboša, Saba a ďalších.

Andrej a Viktor

Pár týždňov po tábore sme išli navštíviť deti z detského 
domova Mauricius. Bolo to krásne stretnutie a radosť bola vzá-
jomná. Veľmi nás potešilo, keď sme si pozerali fotky z tábora, že 
si zapamätali mená detí ako i dospelých vedúcich v posunkoch. 
Pýtali sa na nich, ako sa majú a tiež ich dali pozdravovať. Deťom 
sa najviac páčila jazda na koňoch a aj výlet vláčikom. Na pamiatku 
dostali od nás fotky z tábora. 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým tým, ktorí nám 
pomohli a prispeli k uskutočneniu tohto integračného det-

ského tábora. Vďaka patrí Slovenskej humanitnej rade v Bratislave a firme Tesco Stores 
SR, a. s.; za možnosť uskutočnenia Adventnej verejnej zbierke v Banskej Bystrici, vďaka 
ktorej sme boli schopní zrealizovať tento projekt. 

kolektív KCNS

Na rekreačnom pobyte vo Veľkom Mederi
Od 2. – 3. 8. 2006 KCNS zorganizovalo rekre-

ačný pobyt vo Veľkom Mederi. Je tam termálne 
kúpalisko. Naša 9 a pol hodinová cesta cez celé 
Slovensko bola plná očakávaní. Veru sme sa 
nesklamali. Stretol som svojich priateľov, s kto-
rými sme sa cítili ako jedna rodina. 

Zuzka sa zoznámila s nepočujúcimi a začala sa 
učiť posunkovú reč. Vo štvrtok sme celý deň strávili 
na termálnom kúpalisku. Počasie nebolo najteplejšie. 
Vo vode však nebolo nikomu zima, lebo mala okolo 
35 °C. Najväčšiu radosť sme mali z toboganu a vyskúšali sme aj perličkový bazén. Keď sme, my 
chlapci, mali už dosť plávania, zahrali sme si futbal na boso (= bez obuvi). Zápas skončil neroz-
hodne 6:6 medzi nepočujúcimi a počujúcimi chlapcami. Trvalo nám to 2 hodiny. Na kúpalisku 
sme vydržali do 18.00 hod. Potom sme sa vrátili na ubytovňu a urobili sme si večeru. Na slovenské 
halušky, ktoré nám jeden večer uvaril Gabriel, tak rýchlo asi nezabudneme. Boli vynikajúce. Páčilo 
sa nám, že každý večer sme mali sv. omšu v posunkovej reči a slúžil ju kňaz Robert Colotka.

Na druhý deň sme išli na výlet do Gabčíkova, kde sme sa previezli na lodi. Bol to pre nás veľký záži-
tok, pretože viacerí z nás sa viezli na lodi prvýkrát. Sledovali sme otváranie a zatváranie hrádze. Ako sa 
prístav napĺňal vodou, loď stúpala do výšky. Potom sa otvorila hrádza a loď mohla cez ňu preplávať. 
Keď sme sa vrátili naspäť, už to bolo horšie, pretože loď mala problém s ukotvením. Nebolo nám vtedy 
všetko jedno. Do ubytovne sme sa vrátili unavení a šťastní, že sa nám nič nestalo. Večer sme čakali na 
Františka Bartoša. Keď prišiel, porozprávali sme sa s ním. Neskôr sme sa vybrali na plážovú diskotéku, 
ktorá bola na parkovisku pri kúpalisku. Všetci sme sa veľmi dobre zabávali a bolo nám super.

V sobotu sme boli zase na termálnom kúpalisku. A večer bola grilovačka, na ktorej sme si 
pochutnávali. 

So Zuzkou sme boli radi aj tomu, že sme mohli byť 
celé dni spolu, veľa sa rozprávať a lepšie sa spoznať. 
Radi sa zúčastňujeme podobných stretnutí

Samuel Kyseľ

Ja som bola na akcii pre nepočujúcich prvýkrát. Veľmi 
sa mi páčilo, akí dokážu byť šťastní napriek svojmu tichu. 
Uvedomila som si, že môj sluch je veľkým Božím darom.

Zuzana Grejtáková
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Zo života Zo života

Súrodenci Michaela a Samuel
Priateľov si môžeme vybrať, ale do rodiny sme narodení. Tú si vybrať nemôžeme. Sú to však 

častokrát práve oni, ktorí stoja blízko nás v tých najsmutnejších ako aj najveselších chvíľach a mo-
mentoch. Dnes vám predstavujeme súrodencov Michaelu a Samuela Kyselových. 

Michaela
Vek: 23
Obľúbená farba: modrá

Kam si chodila do školy?
Obchodná akadémia v Prešove.

Je tvoj brat počujúci alebo nepočujúci?
Nepočujúci.

Čo robí tvoj brat?
Študuje Grécko- katolícku teologickú fakultu v Prešove.

Robili rodičia medzi vami rozdiely?
Nie, aj keď občas som mala pocit, že určité nedostatky u neho sú 
brané za samozrejmosť, keďže nepočuje.

Aké má tvoj brat záľuby?
Televízny šport, občas si zahrá futbal, stretávanie s kamarátmi, turis-
tika... 

Kto z vás robil väčšie problémy v detstve?
To neviem, ale bratovi bolo treba viac vysvetľovať a opakovať.

Ako ste v detstve spolu vychádzali?
Asi dobre.

V čom ste odlišní?
Jeho zaujímajú dejiny, mňa nie. Skôr ma bavia nákupy.

Ako ste komunikovali vzhľadom na postihnutie súrodenca?
Viac artikulujem a rozprávam pri ňom hlasnejšie ako obvykle.

Na čo v detstve najradšej spomínate?
Na spoločné výlety s mamou.

Aký máte vzťah teraz?
Neutrálny.

Ako často sa stretávate?
Každý deň.

Vieš o jeho prvej láske?
Áno.

Pomáhate si navzájom?
Snažíme sa v rámci svojich možností.

Prezradíš nejakú veselú príhodu na neho ?
Nejakú príhodu? Keď sme boli ešte menší, šli sme celá rodina na nákup a výlet zároveň do Poľska. 
Bolo 7.00 hod. ráno a k hraniciam sme sa posúvali slimačím krokom asi 4 km. Bola veľká kolóna 
a vydržať v aute bolo ťažké a hlavne pre nás, menšie deti. My s bratom sme sa preto stále naťaho-
vali a krátili si tým čas. Už sme stihli obísť aj celú Duklu, aby nás mamka v kuse nemusela počúvať, 
no hranice stále nedohľadne. Tak sme v aute objavili tú najväčšiu tašku, nazývanú tiež maďarská, 
ktorá bola až po samý vrh plná jedla a sladkých dobrôt. Kým sme konečne došli k hraniciam, bola 

po samé dno prázdna. Ale aspoň vtedy, čo sme jedli, sme boli ticho. A to nie je všetko. Po 4 hodi-
nách toho strašného posúvania sa nás colník spýtal, či máme zelenú kartu. Nemali sme. Obratom 
nás poslal domov, takže na nákup sme sa nedostali, akurát nám ostali spomienky na vyjedenú 
tašku.

Musím Vám tiež povedať, že so Samkom ako malá som mala každý večer príhodu. Viete, on vždy 
keď zaspával, dal si dole slúchadlo a potom mal potrebu napravovať alebo nastavovať si sluch 
a pritom vydával kadejaké zvuky - bzuky. Izbu sme mali jednu spoločnú, čiže som to musela s ním 
zdieľať, či sa mi to páčilo alebo nie. Nechápala som ho, ako počujúca nemohla som zaspať a tak 
som neraz už zo zúfalstva hádzala po ňom detské autíčka - angličáky. Riešila som to tak, lebo na 
dotyk v tej tme reagoval, na môj zvýšený hlas však nie. 

Samuel
Vek: 25
Obľúbená farba: zelená

Kam si chodil do školy?
Chodil som na základnú školu pre SP v Prešove a potom na gymnázium v Kremnici.

Je tvoja sestra počujúca alebo nepočujúca?
Počujúca.

Čo robí tvoja sestra?
Pracuje na okresnom súde.

Robili rodičia medzi vami rozdiely?
Asi nerobili, ale občas som mal pocit, že mama je na mojej strane a otec na sestrinej.

Aké má sestra záľuby?
Rada pláva, korčuľuje a počúva hudbu.

Kto z vás robil väčšie problémy v detstve?
Ja.

Ako ste v detstve spolu vychádzali?
Normálne. Ako deti sme sa aj hrali, aj sme sa pohádali.

V čom ste odlišní?
Sestra má viac informácií, vie si skôr poradiť s každým problémom.

Ako si komunikoval so sestrou vzhľadom na tvoje postihnutie?
Dorozumeli sme sa.

Na čo v detstve najradšej spomínate?
Keď sme chodili s rodičmi na výlety.

Aký máte vzťah teraz?
Dobrý. 

Ako často sa stretávate?
Bývame spolu.

Vieš o jej prvej láske?
Áno.

Pomáhate si navzájom?
Áno, pomáhame. Hlavne pri štúdiu.
Ďakujeme vám za milý rozhovor a prajeme vám ešte veľa krásnych spoločných chvíľ, ktoré zane-
chajú úsmev a hrejivý pocit okolo srdca. 

redakcia 



1� GAUDIUM GAUDIUM 1�

Aktuálne Kultúra

Od hluchonemých až po hovoriacich  
v posunkovom jazyku

Názov novej knihy od Vereny Krausneker urobil zmenu v samotnom chápaní 
nepočujúcich, ale aj počujúcich: Od „mrzáka v reči“ (ako sa uvádza v odborných 
knihách) tak k ľuďom samostatne používajúcich posunkovú reč. Verena Krausneker 
vysvetľuje zásadné (= základné) otázky, ktoré s predsudkami často zaťažujú odbor-
níkov: Ako sa môže nepočujúce dieťa naučiť nemčinu? Je pri učení posunkový jazyk 
pomoc alebo prekážka? Prečo boli nepočujúce deti v škole nútené, sedieť si na svo-
jich rukách? Odkiaľ prišlo prianie nepočujúcich na dvojjazyčné vyučovanie? A ako 
rozmýšľa vzdelávacia politika o tejto otázke? Verena Krausneker tu ponúka svoje 
skúsenosti. Ona je jazyková vedkyňa, lektorka na univerzite vo Viedni a politická 
aktivistka. Zároveň dúfa, že jej vedecké vedomosti budú naozaj realizovateľné. 

Nepočujúci tvoria televíziu
Redakcia nepočujúcich na otvorenom kanáli Saalfeld v Nemecku prišli 

s novou web stránkou. Ich motto (= názov): „Ukáž mi tvoj svet – Nepočujúci 
robia televíziu – Vo vlastnej záležitosti“. Tento názov hovorí o programe, 
ktorý stojí na vlastných nohách (= je sebestačný). Je to krásne, keď médiá 
nepočujúcich nie sú len pasívne, ale potrebujú byť najmä aktívne. Teraz 
urobili krok ďalej a svoju prácu prezentujú (= ukazujú) na internete.

Diecézny deň rodín
Dňa 13. 8. 2006 sa po prvýkrát uskutočnil Diecézny deň rodín spoločenstva nepo-

čujúcich v arcibiskupstve v Kolíne v Nemecku. Pozvané boli všetky rodiny s počujúcimi 
a sluchovo postihnutými príbuznými, priateľkami, priateľmi a aj jednotlivci. 

Poézia tvorená rukami – stretnutie hudby 
a posunkového jazyka

Alexandra Ziegler, externá učiteľka hudby a hrová a divadelná pedagogička ako aj tlmočníčka 
v nemeckej posunkovej reči, vedie od 15. 7. 2006 „Seminár pre nepočujúcich a počujúcich, ktorí 
sú zvedaví jeden na druhého“. Kurz je zameraný na ľudí, ktorí chcú svoj výraz tela zlepšiť a zažiť 
zábavu pri experimentovaní (= skúšaní). Hodí sa (= je dobrý) najmä pre vedúcich zboru, pre spe-
vákov zboru, ktorí svoje prezentácie (= ukážky) na scéne chcú vylepšiť a hľadajú nové nápady pre 
choreografie alebo chcú spolupracovať s nepočujúcimi, ako aj pre nepočujúcich, ktorí hľadajú 
spojenie k hudbe a chcú objaviť hudbu v posunkoch. 

Nehlučný (tichý) víkend
Počujúci si väčšinou predstavia pod názvom „Nehlučný víkend“: ticho, 

mlčanie, nehlučnosť. Pre nepočujúcich je to všedný (= obyčajný) deň. To, že 
ticho nemá nič spoločné s chýbajúcou komunikáciou, že v tichosti môžeme 
prežiť veľa zábavy – na toto chce poukázať „servis posunkov“, ktorý sa usku-
toční pre počujúcich od 15. -. 17. 9. 2006 v blízkosti Berlína. 

Vysielanie s titulkami 
k návšteve pápeža

Možno inšpiráciou pre nás by mala byť bavorská televízia (Nemecko), 
ktorá ukazuje v plnom prúde vysielania s titulkami k príprave návštevy 
pápeža Benedikta XVI.

V. Svetové stretnutie rodín vo Valencii
V sobotu večer po deviatej hodine sa v Španielskej Valencii začalo stret-

nutie pápeža Benedikta XVI. s rodinami. Takéto stretnutie sa uskutočnilo 
po prvýkrát v Ríme roku 1994 na pozvanie pápeža Jána Pavla II. Neskôr 
sa tieto stretnutia zopakovali v roku 1997 (Rio de Janeiro), opäť v Ríme 
(2000), v Manile (2003) a teraz vo Valencii, už za prítomnosti nového 
pápeža Benedikta XVI.

Počas programu boli vyrozprávané viaceré svedectvá rodín. Bolesť i utrpenie. 
Smútok i radosť. To všetko bolo obsahom výpovedí rodín z celého sveta. Všetky 
však mali spoločného menovateľa (= základ) - nádej. A radosť z toho, čo 
pre rodiny urobil pápež Ján Pavol II. 

Práve dielo svojho predchodcu ocenil vo svojom príhovore aj Benedikt XVI. Citoval jeho myšlienky 
o rodine z roku 1979. V nich sa Ján Pavol II. zamýšľal nad človekom, ako obrazom Boha. Podľa 
Benedikta XVI. je rodina privilegovaným (= prednostným) miestom, kde sa ľudská osoba učí dávať 
a príjmať lásku. „Rodina je inštitúciou (= zariadenie), ktorá sa stáva spojivom medzi jed-
notlivcom a spoločnosťou a nič ju nemôže úplne nahradiť“ - povedal pápež. Výzvy dnešnej 
spoločnosti vyžadujú, aby rodiny nezostali osamotené. Tu je podľa Benedikta 
XVI. priestor pre farské spoločenstvá, aby takýmto rodinám podali pomocnú 
ruku. Jednou z najdôležitejších úloh rodiny je podľa pápeža schopnosť 
formovať slobodné a zodpovedné osoby. „Rodičia tak deťom vracajú slo-
bodu, ktorej sa na istý čas stali garantami“ (= ručiteľmi; človek, ktorý 
poskytuje záruku). Práve preto je podľa Benedikta XVI. potrebná formácia 
(= tvarovanie, formovanie) rodín v kresťanskej viere za pomoci farností 
a katolíckych inštitúcií. Vo svojom príhovore spomenul aj starých rodičov, 
ktorých nazval garantami citu a nežnosti.

V programe so svojimi príspevkami prispeli aj zástupcovia Pravoslávnych z Ruska a Evanjelikov 
z Nemecka. Myšlienky a svedectvá boli doplnené skvostnými (= krásnymi) umeleckými vystúpeniami. 
Program v mestečku vedy a umenia vyvrcholil typickým južanským spôsobom - veľkolepým 
ohňostrojom. Miesto budúceho stretnutia sa uskutoční v roku 2009 v meste Mexiko-City.

Atmosféru V. Svetového stretnutia rodín so Svätým Otcom Benediktom XVI. sa 
snažilo sprostredkovať verejnosti Celoslovenské stretnutie rodín.

Celoslovenské stretnutie rodín v B. Bystrici
Krásny júlový deň 9. 7. sa začal o 10.00 hod. na námestí 

SNP v Banskej Bystrici svätou omšou. Slniečko akoby tušilo, 
aký je dnes významný deň. Cez videospojenie sa vysielal 
priamy prenos sv. omše z Valencie so Sv. Otcom Benediktom 
XVI. Niekoľko občianskych združení a organizácií prezento-
valo svoju činnosť v stánkoch (Maják, rádio LUMEN, Cen-
trum pre rodinu..). Boli sme medzi nimi aj my z KCNS. S Jan-
kou (počujúca dobrovoľníčka) sme naše miesto vyzdobili 
plagátmi s posunkami a časopisom Gaudium. Pre deti sme 
pripravili vystrihovačku v tvare srdca, ktorú si vyfarbili. Každé 

dieťa sa učilo svoje meno ukázať v posunkoch, čo sa im veľmi páčilo. Skúšali aj 
rodičia. Niektorým sme dali pohľadnicu s prstovou abecedou. Jedno dievčatko 
odišlo objímajúc pohľadnicu. Pristavovali sa pri nás mnohí ľudia. Boli z celého 
Slovenska. Popri práci s deťmi sme im rozprávali o činnosti a akciách v KCNS. 
Počúvali so záujmom. Niektorí sa už s nepočujúcimi stretli, iní nie. Zaujala nás 
11-detná rodina z Oravy, ale aj mnohé iné. Na mňa najviac zapôsobila nevidiaca 
pani s manželom a s 3 deťmi, ktorá povedala, že viera v Ježiša jej veľmi pomáha 
v živote. Pri rozlúčke som ju chytila za ruky a ukázala jej ako sa posunkuje slovo 
Ježiš. Potom sme si navzájom urobili krížik na čelo... a mne sa do očí od dojatia 
tisli slzy. Na záver bol koncert R. Czanaky a M. Podhradská deťom. Deti spievali 
a tancovali s nimi. Bol to krásny deň, jeden z tých, na ktoré sa nezabúda a treba 

ich zažiť. Je to ťažké opísať. Slávka Janáčová
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Oznamy Blahoželania

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:

	 7.9.	-	Ľubošovi	Mokrému	 4.	10.	-	Štefanovi	Fuťákovi	
	 9.9.	-	Štefánii	Smutnej	–	25	rokov	 6.	10.	-	Emílie	Sztrancsíkovej	
	 21.9.	-	Ľubošovi	Ďurechovi	 21.	10.	-	Alene	Hrivnákovej
	 29.9.	-	Igorovi	Sulíkovi	 22.	10.	-	Petrovi	Drugdovi	
	 29.9.	-	Jozefovi	Ľuptákovi	 30.	10.	-	Štefanovi	Sztrancsíkovi

K meninám

	12.9.	-	Márii	Kišovej	 24.	9.	-	Ľubošovi	Balážovi	
	12.9.	-	Márii	Mezeyovej	 24.	9.	-	Ľubošovi	Ďurechovi
	12.9.	-	Márii	Vreckovej	 4.	10.	-	ThLic	.Františkovi	Bartošovi	
	20.9.	-	Ľuboslavovi	Juríkovi	 5.	10.	-	Viere	Sulíkovej
	24.9.	-	Ľubošovi	Mokrému	 5.	10.	-	Viere	Kobzovej

Kolektív KCNS blahoželá slečne Štefánii Smutnej k jubileu 25 rokov. Prajeme ešte veľa pek-
ných, usmievavých dní naplnených láskou, pokojom a radosťou. 

Kolektív KCNS a členovia KCNS a priatelia

Do redakcie nám prišlo blahoželanie k narodeninám a meninám:
Ku krásnym 21. narodeninám Ľubošovi Vlčekovi, ktoré oslávi 24. 9. a zároveň aj  

k jeho meninám 24. 9. zo srdca želajú všetko najlepšie rodičia. 

Narodenie dieťatka
Blahoželáme k narodeniu syna Andreja manželom Adrianovi a Bernardete 

Kostúrovej. Na svet ho privítali 28. 4. 2006 a pokrstený bol 4. 6. na sviatok 
zoslania Ducha Svätého. Andrejkovi prajeme nech každý krôčik Tvojho života je 
krokom k láske, pravde a radosti. Aby si ju mohol ďalej rozdávať predovšetkým 
svojím najbližším a všetkým, ktorých stretneš na svojej ceste životom. 

Kolektív KCNS a priatelia 

Vierka a Števo Majerčákovci vám s radosťou oznamujú, že sa naša rodina rozrástla o syna 
Mária. Narodil som sa v Nitre 24. 8. 2006, vážim 3750 g a meriam 52 cm. 

Srdečne vám blahoželáme k narodeniu syna Mária. Tešíme sa spolu s vami 
tomuto veľkému daru. Nech vám Mário prinesie veľa radostí a lásky. Mário 
Tebe prajeme, aby si rýchlo rástol a prinášal radosť svojím rodičom, sestričkám 
Dianke a Renátke  a všetkým okolo Teba. 

Kolektív KCNS a priatelia

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
september, október, november 2006

B. Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 29.10. a 26.11. 2006 o 14.00 hod.
Dňa 24. 9. 2006 o 13.00 hod. bude Sv. Omša na Starých Horách (pri Bánskej Bystrici) 
Trenčín: Kostol Notre Dame – 17.9. a 15.10. a 19.11.2006 o 16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – 8.10. a 12.11.2006 o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Františka Asisského – 6.9.2006 o 16.00 hod.
Lučenec: v ZŠ pre SP, ul. K. Supa 48 – 20.9.2006 o 17.00 hod. 
Bratislava: Františkánsky kostol – 1.10. a 5.11. 2006 o 16.30 hod ( v pos. reči )
  – ostatné nedele o 16.30 hod. ( tlmočené )
 Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 1x mesačne

Celoslovenská púť nepočujúcich
Pozývame vás na celoslovenskú púť nepočujúcich na Staré Hory pri príležitosti poďakovania sa 
za Medzinárodný deň nepočujúcich a za dar každého z nás v komunite nepočujúcich. 
Kedy: nedeľa 24. septembra 2006 
Ako: stretneme sa pred kostolom na Starých Horách o 10.30 hod. 
Program: 
· stretneme sa o 10.30 hod. (odchody autobusov z autobus. stanice na Staré Hory: 
 9.15; 10.00; 10.35; 11.45; 12.30 hod.)
· pôjdeme na pútnické miesto Studnička
· ak bude pekné počasie budeme opekať 
· svätá omša o 13.00 hod. 
· voľný program (odchody autobusov do BB na aut. stanicu: 
 14.50; 15.38; 16.07; 16.25; 17.07)

2. ročník turnaja vo futsale
Miesto: v Banskej Bystrici, budova Katolického gymnázia Š. Moyzesa
Dátum: sobota, 14. 10. 2006 o 9.00 hod.
Štartovné na zápas: 100,- Sk/osoba (zahrnuté občerstvenie, minerálky …)
Futbalové družstvá sa môžu prihlásiť do 2. 10. 2006
Kontakt: KCNS, SMS 0911/222 351, alebo email: kcns@azet.sk

Príďte všetci povzbudiť našich športovcov – futbalistov!!!

3. ročník putovného pohára v bowlingu
dňa 26. novembra 2006 
Turnaj sa uskutoční v Banskej Bystrici po sv. omši.
Štartovné: 50,- Sk + 20,- Sk poplatok za topánky/osoba

Všetci ste srdečne vítaní !!!

Duchovno - rekreačný pobyt v Podhájskej
Téma: „DEUS CARITAS EST“ - „BOH JE LÁSKA“ 
Dátum: 1. - 3. 12. 2006
Cena: členovia 800,- Sk
 nečlenovia 1 000,- Sk 
(v cene je zahrnuté ubytovanie s polpenziou)
Prihlásiť sa môžete do 20. 11. 2006
Záloha: 500,- SK
Program: 
· prednášky a diskusie na tému: Čo je to skutočná láska?
· návšteva termálneho kúpaliska 
· voľný a zábavný program 

Kontakt: 
KCNS, Kapitulská 21, 

974 01 Banská Bystrica, 
e-mail:

kcns@azet.sk, 
tel./fax: 048/472 02 62, 

mobil: 0911/222351


