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Milí priatelia...
Milo som bol 

povzbudený stret-
nutím na Starých 
Horách. Bola to púť, 
ktorá nás z rôznych 
miest spojila. Upev-
ňuje a buduje v nás 
silný vzťah. Vzťah 
spoločenstva ľudí, 
ale aj osobný kontakt s Kristom. 

V jednej piesni sa spieva: „Jeseň pani 
bohatá, farbí stromy do zlata, vymaľuje 
celý svet...“

Skutočne. Tohtoročná jeseň nádherne 
zmenila svet. Pestrosť farieb nemôže 
uniknúť našim očiam. Príroda po daro-
vaní úrody mení svoju farbu. Svojím živo-
tom maľujeme okolie, aj seba. Život spo-
ločnosti, aj náš, je pestrý. Keď dávame 
niečo zo seba, meníme seba a tým zla-
díme celé okolie.

Na jednom kostole bol obraz, ktorý 
znázorňoval pápeža. A pod obrazom bol 
nápis: „Ja všetkých učím.“ Ďalej tam bol 
obraz kráľa s nápisom: „Ja všetko chrá-
nim.“ Obraz roľníka s nápisom: „Ja všetko 
živým.“ 
...môžem tam byť aj ja a nápis: „Mením 
seba“. 

Váš Robert

Úvodník Báseň

OBSAH
Báseň
Zlatá jeseň 3
Zážitky
Celoslovenská púť nepočujúcich 4
Medzinárodný deň nepočujúcich 4
Soľná baňa vo Wieliczke a návšteva  
Klubu nepočujúcich v Krakove 4
2 – týždňové bicyklovanie okolo Česka 8
Aktuálne
Európska únia mladých nepočujúcich 6
Nepočujúci majú ďalšieho  
patróna (ochrancu) 16
Sme jedno srdce … 17
Zaujímavosť
Ako sa stať nepočujúcim lektorom
posunkového jazyka 12
„Ako sa žije n/Nepočujúcim? 13
Opýtali sme sa …
Ktoré ročné obdobie máte najradšej? 10
Zo života
Súrodenci Alenka a Soňa 14
Kultúra
4. kultúrny festival „nepočujúci umelci
v súčasnosti“ 16
Lyžiarska cesta do USA v roku 2007 16
Praha má pracovnú agentúru pre 
nepočujúcich 16
Kniha o hluchoslepom dievčatku 16
Oznamy
2. ročník futsalu v Banskej Bystrici 18
Spoločné Vianoce 18
Jarná lyžovačka na Roháčoch 18
Pomôžte spolu s nami 18
Blahoželania 19
Blahoželanie k zásnubám 19
Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku 19

Redakcia:
GAUDIUM

Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica

Zodpovedná redaktorka:
 Estera Sztrancsíková
Vydavateľ: KCNS, Banská Bystrica
Telefón/fax: 048/472 0262
E-mail: kcns@azet.sk
Web: www.kcns.sk
SMS – infoservis: 0911 222 351,
 0905 403 697
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.
 č. účtu: 2628778466/1100
Litografie a tlač: Chránená dielňa  

Tlačiareň a kníhviazačstvo, 
 Za Humnami 32, 949 01 Nitra
Registračné číslo: 1652/97
Vychádza šesťkrát ročne s finančnou podporou 
MPSVaR SR
Obálka: archív KCNS
ISSN 1335-2865

Zlatá jeseň – idyla

Zlatá jeseň je tu zase v plnej velebnej kráse,
príroda prevzala paletu sýtych farieb zase.

Slnko sa zakotúľalo za končiare vzdialených hôr,
súmrak namaľoval prvé hviezdy na oblohu ako vzor.

Vietor sa potichu objíma s vetvičkami stromov,
neviditeľným prstom ženie každého tvora domov.

Z diaľky sa nesie tichý šum rieky v opare,
hmla sa nežne dotýka stebiel v tráve.

V parku pomaly kráča starší manželský pár,
urastený muž má prešedivelé vlasy a nežnú tvár.

Vedľa neho kráča krehká žena
upravujúc si vetrom rozstrapatené vlasy,

neúprosné roky nedokázali z tváre zotrieť jej
nedávnej krásy.

Kráčali potichu, ponorení do vlastných starostí,
na ich tvárach bolo badať vzájomnej nežnosti.
Nepadlo medzi nimi slova, ani oka mihnutia,

kto vie, zaspomínali si na prvé stretnutia.

Možno v duchu videli rásť a dospievať svoje deti,
premietol sa im celoživotný film, šťastia, trápenia, 

žiaľu a radosti.
Možno mysleli na všetko prežité a cenné,

ako vzniká medzi milujúcim mužom a ženou večne.

Čo ich navždy spojilo putom,
láska vzniknutá medzi ženou a mužom.
Veď sa narodili pred mnohými rokmi,

vedno jeden pre druhého s deťmi.

Štefan Naštický
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Celoslovenská púť nepočujúcich.
Mariánske pútnické miesto Staré Hory už navštívilo množstvo rôz-

nych pútnických skupín. Tento rok sa tu však uskutočnila celosloven-
ská púť nepočujúcich, dňa 24. 09. 2006, pri príležitosti MDN.

S radosťou sa nepočujúci z Prešova, Revúcej, Banskej Bystrice, Mar-
tina, Košíc, Žiliny, ... ale i z Moravy stretli pred kostolom navštívenia 
Panny Márie - bazilika Minor. Odtiaľ sme išli spolu s kňazmi Františkom 
Bartošom a Robertom Colotkom na Studničku, kde sme sa poďakovali 
a zároveň si vyprosili potrebné milosti od Panny Márie pre náš každodenný 
život. Po spoločnej modlitbe sme zišli dole, kde už na nás čakali priate-
lia s pripraveným občerstvením. Túto opekačku sme mohli zrealizovať vo 
veľmi príjemnom prostredí Starohorskej doliny, ktorú nám umožnila rodina 
Ďurianová. Vyvrcholením tohto podujatia bola svätá omša v posunko-
vom jazyku, ktorú slúžil František 

Bartoš a koncelebroval Robert Colotka. V homílii (= kázni) 
František Bartoš hovoril o Ježišovi, ktorý prichádza k ľuďom. 
Poukázal na príbeh hluchonemého, ktorého život sa úplne 
zmení po stretnutí so živým Kristom. 

Pred rozlúčkou sme sa ešte raz zišli pri ohnisku na malé 
občerstvenie. Porozprávali sme sa, čo sa udialo za tú dobu, 
čo sme sa nevideli. Po príjemne strávenom dni sme sa roz-
chádzali s dobrým pocitom a novou chuťou do života. 

Dana Laffersová

Medzinárodný deň nepočujúcich
Dni od 18. do 24. septembra sú medzinárodnou organizáciou 

nepočujúcich vyhlásené za Medzinárodný týždeň nepočujúcich. 
Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Žiline pri tejto príleži-
tosti zorganizoval trojdňové stretnutie, ktoré trvalo od štvrtka 14. 
septembra až do soboty 16. septembra.

Takéto zasadnutie sa koná každý rok v inom slovenskom meste, 
tento rok túto česť získalo mesto Žilina. Začalo sa vo štvrtok popoludní 
zasadnutím členov Ústrednej rady nepočujúcich, na ktorej sa vyhodno-
tila celoročná činnosť členov ZO nepočujúcich. V piatok bol pripravený 

seminár na tému „Príjem informácií určených pre 
nepočujúcich formou masmédií“ zameraný hlavne 
na skryté titulky. Semináru sa zúčastnila aj minis-

terka práce pani Tomanová, zástupca Slovenskej televízie pán Ker-
ner a predsed- níčka komisie pre skryté titulky z Českej republiky 
pani Mgr. Str- nádova a pán RNDr. Koplík. Úspešný deň sa zavŕšil 
v e d o m o s t n o u súťažou „Tisíckár“. Sobota sa zasvätila športovým 
hrám a výletu do Rajeckej Lesnej. Všetci účastníci podujatia, ktorí boli 
nielen zo Slovenska, ale aj zo susedných Čiech, Švajčiarska, Nemecka, dokonca aj z Kanady si mohli 
zmerať sily vo volejbale, stolnom tenise, minifutbale a šíp-
kach. Víťazi boli odmenení peknými pohármi, ktoré dostali do 
daru od Žilinského primátora. Zlatým klincom podujatia bola 
tanečná zábava, na ktorej sa všetci z chuti vytancovali. 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzo-
rom, pani prezidentke Benkovej, pani Šarinovej, Štrbáko-
vej, Bučíkovej, pánovi Málikovi, Žilinskému VÚC, Žilinskej 
univerzite, sponzorom a mestu Žilina za pomoc a podporu 
v zorganizovaní tohto krásneho podujatia plného športo-
vých a spoločenských aktivít. 

Štefan Sztrancsík

Soľná baňa vo Wieliczke 
a návšteva Klubu nepočujúcich v Krakove

Zájazd do Poľska organizovala ZON Prešov v spolu-
práci so ZON Humenné. Tento výlet začal zrazom záu-
jemcov nepočujúcich pri NAY 1. 7. 2006 v sobotu ráno. 
Spolu nás bolo 37 osôb. Konečne sa o 8.00 hod. auto-
bus pohol z miesta stretnutia. 

Wieliczka je vzdialená asi 6 km od Krakowa. S p. Lukáčo-
vou (počujúca) sme išli vybaviť lístky na vstup do Soľných 
baní. Lenže došlo k nečakanej nepríjemnej situácii. Mali sme 
nedorozumenie s pokladníčkou. Povedala nám, že si môžeme 
kúpiť lístok pre maximálne 34 osôb so zľavou 38 zl., ale nás 
bolo 37 osôb. Keď prišiel sprievodca, skontroloval naše lístky a zistil, že nám ešte chýbajú lístky pre 
3 osoby. Vysvetlili sme mu, čo sa stalo. Hneď išiel za pokladníčkou a bolo to vybavené. 

Všetci sme kráčali dolu po schodoch. Prešli sme skoro 12 km za 3 hodiny. Najhlbší bod 
jaskyne je 134 m. Soľná baňa vo Wieliczke patrí k najväčším baniam v Európe. Zvlášť zau-
jímavé boli priestory v nej: kaplnky, reštaurácie, liečebné priestory, ubytovne, konferenčná 
hala, obrovská tanečná sála, športové miestnosti, to všetko pod zemou!!! Vysvetlili nám, 
ako vznikla baňa, kto ju založil, spôsob ovládania zariadení pre ťažbu soli. Sochy, steny, reliéfy, 
všetko bolo spravené zo soli. Dokonca drevené šachty a chodby sú namočené soľou, aby drevo 
vydržalo 1 000 rokov. Naspäť sme sa dostali výťahom.

Potom sme išli do Krakova. Tam sme si vybavili ubytovanie. Na naše prekvapenie na mieste 
nás počkali dvaja nepočujúci z Poľska. Mysleli sme, že sa stretneme priamo v Klube nepočujú-
cich, ako bolo dohodnuté s nimi e-mailom. Odprevadili nás do klubu. Bola tam veľká miestnosť 
s televízorom, kde nás poľskí nepočujúci privítali. Mysleli sme, že ten klub je podobný ako u nás. 
Mýlili sme sa. S otvorenými ústami sme sledovali niekoľko miestností, kde na naše prekva-
penie majú vlastný klub športovcov, turistov, maliarov, počítačovú miestnosť pripojenú na 
internet, knižnicu, 2 až 3 samostatné pracovné kancelárie. Ukázali nám zaujímavú históriu 
turistiky nepočujúcich, obrazy predsedov klubu turistov, symboly z rôznych turistických miest. 
V maliarskej miestnosti sú pekné obrazy, ktoré maľovali nepočujúci. Ich klub je otvorený 4 x 
týždenne a má 4 000 členov. Navštevuje ho asi 100 - 200 nepočujúcich. V Poľsku žije okolo 
10 000 nepočujúcich. Nakoniec sme dostali darček na pamiatku od poľských nepočujúcich - 
kovový obraz „Tržnica v Krakowe“. Trochu sa hanbíme, že sme im to nemali ako odplatiť. Rozhodli 
sme sa, že to isté spravíme, keď ich pozveme na Slovensko. Neskôr večer sme sa poprechádzali 
po meste. Krásne svetlá, príjemná romantika, vonku plno ľudí v reštaurácii, kde sme sa aj my 
navečerali. Mali sme voľný program.

Na druhý deň ráno sme sa rozdelili na dve sku-
piny. Prvá skupina absolvovala prehliadku mesta. 
Druhá skupina chcela ísť na svätú omšu v posun-
kovej reči, ale zistili, že cez leto omša nie je. Inak 
býva každý týždeň v nedeľu. Tak sme navštívili 
Wadín, najväčšiu hradbu na kopci, priamo v centre 
mesta. Je tam najväčšie krakovské múzeum v Poľ-
sku. Ďalej sme navštívili známe centrálne trhovisko, 
veľkú katedrálu, kde hrala krásna hudba z organu. 
Ulice plné atrakcií, mímovia vystupovali ako pravé 
sochy, kone ťahali turistov na kočiari, obchodníci 
vonku predávali chutné, typicky poľské pečivo. 

Okolo 12.00 hod. sme nastúpili do autobusu. 
Všetci boli spokojní. Páčil sa nám tento výlet. Povedali sme si, že 2 dni je málo. Nabudúce, 
keď niekde pôjdeme, bude to 3-dňový zájazd.

ZON Prešov, ZON Humenné

Zážitky Zážitky
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Aktuálne Aktuálne

Európska únia mladých nepočujúcich
V auguste sa konal v Írsku kemp Európskej únie mladých nepočujúcich, na ktorom sa 

zúčastnili štyria mladí nepočujúci zo Slovenska. Jedným z nich bol aj Jaroslav Cehlárik, 
ktorého sme poprosili o rozhovor. 

Jaro nedávno si sa vrátil z kempu Európskej 
únie mladých nepočujúcich (ďalej len EUDY). 
Mohol by si nám niečo povedať o tomto 
kempe?
História EUDY (Europian Union of Deaf Youth) 
je dosť dlhá. Myšlienka založiť EUDY vznikla 
na kempe mladých, ktorý sa konal v západnej 
Európe. Vyvíjalo sa to veľmi pomaly, pretože 
tam nebola efektívna (= účinná) organizácia. V 
dnešnej dobe EUDY ponúka rôzne riešenia pre 
organizácie mládeže v krajinách. Kemp sa koná 
každé dva roky v inom štáte. V roku 2008 sa 
bude konať v Srbsku. Na valnom zhromaždení 

EUDY sa rozhoduje, kto bude organizovať kemp EUDY. Tento výber sa koná na základe kva-
lity prezentácie od organizácie mladých nepočujúcich, ktorí by mali záujem zorganizovať kemp 
EUDY vo svojej krajine. Počas týždenného pobytu v kempe získame rôzne poznatky a skúsenosti. 
Bývajú tam rôzne prednášky od významných nepočujúcich osobností, rôzne workshopy,...

Keby mal niekto záujem sa zúčastniť tohto kempu, čo musí pre to urobiť? 
O tom, kto bude vyslaný, aby sa zúčastnil kempu sa rozhoduje v klube mladých nepočujúcich 
(KMN). Výbor KMN vyberá spomedzi členov osoby, ktoré budú prínosom a budú sa podieľať 
aj na našej budúcnosti. Nemôžeme predsa vyslať len tak hocikoho ako keby išiel na výlet. My 
potrebujeme aj nejaký ten výsledok, ktorý naši prinesú zo zahraničia a môžu to aj zrealizovať (= 
urobiť) na Slovensku.

Čo je cieľom EUDY? Ako sa snaží tento cieľ dosiahnuť?
Cieľom EUDY je poskytovanie informácií a poradenský servis pre mládežnícke sekcie alebo zdru-
ženia nepočujúcej mládeže. Má za povinnosť presadzovať a podporovať mládežnícke aktivity 
a úlohy pre nepočujúcu mládež v rámci EÚ a celej Európy. Práve od posledného Valného zhro-
maždenia EUDY začíname realizovať úplne nové ciele a vízie EUDY. Pretože ideme podľa analýzy 
(= rozbor) SWOTu, ktorú mám ja na starosti.

Môžeš nám vysvetliť bližšie, čo je to SWOT?
SWOT je skrátené slovo z anglického jazyka. Znamená to analýzu danej veci, jej silné stránky, 
možnosti, slabé stránky, hrozby, nebezpečenstvá. Tam môžeme doplňovať údaje o EUDY z nášho 
pohľadu. Potom podľa toho riešiť postup riešenia a aj vytvoriť víziu EUDY.

Ktorým jazykom sa dorozumievate na tomto kempe?
V kempe komunikujeme medzinárodnou posunkovou rečou a používame aj anglický jazyk.

Jaro chcem Ti zablahoželať, že si bol zvolený za člena výboru EUDY. Aký máš z toho pocit?
Ďakujem. Nemám žiadny zvláštny pocit, lebo som sa tam už dávnejšie chcel dostať. Som pre-
svedčený, že je to veľmi prospešné pre Slovensko. Je to môj záujem.

Rozmýšľal si o tejto možnosti už dlhší čas?
Áno, najprv som musel zbierať čo najviac informácií, aby som mal prehľad ako funguje EUDY. 
A zároveň som si chcel získať podporu od delegátov na moju víziu pre EUDY.

Čo všetko budeš mať teraz na starosti? 
EUDY ma poverila týmito úlohami: príprava nových stanov, vytvorenie vízie a nových cieľov na 
základe analýzy SWOTu, foundrising (= finančné zbierky), vykonávanie poradenstva v oblasti 
zlepšovania chodu organizácie mládeže v krajinách (zlepšenie štruktúry, atď.). 

Aké máš plány do budúcna v oblasti EUDY?
Chcel by som vytvoriť lepší systém fungovania. A plniť si všetky úlohy, ktorými ma poverili. 

Aký prínos to bude mať pre mladých nepočujúcich na Slovensku? Čo sa tým zlepší?
Získam lepšie kontakty, prehľad o organizáciách v zahraničí (aké majú programy, ich pod-
mienky...), o spôsobe ich fungovania, ktoré by som potom mohol realizovať na Slovensku. A sa-
mozrejme aj skvalitniť programy pre nepočujúcu mládež: workshopy, ...

Čo by si chcel zmeniť na Slovensku (mám na mysli postavenie nepočujúcich na Slovensku)?
Najskôr by som chcel vylepšiť štruktúru v organizácii, aby bola efektívnejšia. Potom chcem hľa-
dať peniaze na realizovanie programov, ktoré pomôžu postaviť na nohy nepočujúcu mládež. 
Napríklad na stretnutie nepočujúcich vysokoškolákov, kde sa budú riešiť podmienky pre zlep-
šenie štúdia nepočujúcich na vysokých školách. Bojovať za to, aby nás lekári včas informovali 
o sluchu dieťaťa, a aby sme im vedeli poskytnúť kvalitnú rannú starostlivosť. Samozrejme treba 
sa aj kvalitne pripraviť na servis rannej starostlivosti. Uviedol som len pár príkladov, ktoré by sme 
mali riešiť. My vieme, že máme veľa problémov, čo sa týka detí a mládeže so SP. Najskôr treba 
vypracovať analýzu a pripraviť plán postupu riešenia. Vytvoriť pracovný tím, ktorý to bude mať 
všetko na starosti.

V čom by si chcel povzbudiť 
mladých nepočujúcich na Slo-
vensku? 
Aby sa stali členmi KMN, ktorý 
prináša veľa výhod. Tam nájdete, 
čo potrebujete do života. Orga-
nizujeme rôzne typicky mlá-
dežníčke programy, ktoré sú 
pripravené pre vás na skvalitňo-
vanie úrovne vášho života. Keby 
ste chceli vedieť viac informá-
cií a stať sa členom KMN, tak 
napíšte na info.zom@gmail.com 
(v najbližšej dobe budeme mať 
novú mailovú adresu a takisto aj 
vlastnú webovú stránku, ktorá sa 
pripravuje). 

Ďakujem za milý rozhovor a prajem Ti v Tvojom pracovnom ale i súkromnom živote veľa 
úspechov a spokojnosti. 

redakcia 
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Zaujímavosť Zaujímavosť
o cyklosúťaži Jizerskohorská päťdesiatka. Vo Višňovej sme navštívili Vladovu ďalekú rodinu. Tam 
sme mali jeden deň voľno. Potrebovali sme si oddýchnuť, mali sme stuhnuté svalstvo.

2. týždeň: 22. 7. - 29. 7. 2006, jazda celkom 766 km 
Po pauze sme navštívili Liberec. Tam práve prebiehalo zaujímavé podujatie Motománia - zraz 

motorkárov. Odtiaľ sa 8 km cesta začala dvíhať na ostrý kopec Ještěd (1 012 m). Bolo to druhé 
najostrejšie stúpanie. Mali sme ohromný výhľad na hory a mestá. Prešli sme po ceste III. triedy 
cez Križany až do kempingu pri Sloupe pri Čechách. Konečne na nás čakala voda a sladká noc.

Ráno sme si stihli pozrieť známy zámoček priamo na kamennom stĺpci v mestečku Sloup 
při Čechách. Ďalej hneď vedľa Jetřichovic je veľmi známe České Švýcarsko. Nie vo Švaj-
čiarsku, ale priamo v Čechách. Cestou sme cítili zápach dymu, ale sme nechápali, čo sa deje. 
Je to veľmi krásne prostredie s možnosťami cykloturistiky a pešej turistiky. Zrazu popri nás prešli 
policajné a požiarnické autá, sirény húkali. Pochopili sme, že niekde v lese bol požiar. Dokonca 
prišla aj Česká televízia. A najdôležitejšie, zastavili sme sa pred obdivuhodnými kamennými 
útvarmi pri Pravčickej bráne. Sú to najväčšie kamenné pieskovce v Európe. Nádherné! 
Dostavili sme sa do Hřenska, kde sme obdivovali rad domov pri skalách. Odtiaľ sme sa pustili 
dolu do Děčína. Odtiaľ sme išli 150 km vlakom do Karlových Varov. Prespali sme na železničnej 
stanici. Vedľa nás o pár metrov sedel žobrák, preto sme sa museli každé 2 hodiny striedať pri 
strážení ako vojaci.

Nevyspatí sme skoro vstali, aby sme nevyrušovali cestujúcich. Plnou parou sme bicyklovali 
na trase Karlovy Vary – Cheb – Aš - Cheb. Dosiahli sme najzápadnejšie miesto v ČR. Nasledujúci 
deň bol dlhý, totálna horúčava 34 – 36°C. Od Františkových Lázni som mal nevoľnosť. Asi klíma 
alebo psychika. Monotónne sme šliapali po zdĺhavej ceste až do Babylonu, kde sme kempovali. 
Navštívili sme toľko miest, až sa mi z toho hlava krútila. Do rána nás trápili mravce, keďže sme 
ležali na tráve. Ďalej to bolo zaujímavejšie. Vyrazili sme do Nýrska, potom do Prášily, odtiaľ sme 
odbočili na červenú turistickú značku na Poledník (1 315 m). Keď sme boli hlboko v lese, prišla 
silná búrka. Rýchlo sme si vypli mobil. Na vrchole Šumavy je bývalá stráž, kde za socializmu strá-
žili vojaci hranice s Nemeckom. Tam sme prespali na lavičke, prvý raz v najvyššej nadmorskej 
výške. Trochu sme sa báli medveďov. 

Ráno sme prešli cez celú Šumavu. Je to najkrajší národný park v ČR. Od Borovej Lady 
do Strážnej sme museli ísť inou lesnou cestou, lebo asfaltová cesta bola neprejazdná. Vtedy 
sme zablúdili. Preto sme išli vlakom z Voláry do Jindřichůvho Hradca, 150 km. Plnou parou (= 
veľmi rýchlo) sme bicyklovali cez Dačice až do Brodu nad Nyjí, samá rovinka. Pokúsili sme sa 
nocovať pri vodnej nádrži Nové 
Mlyny. Nemohli sme však, lebo 
agresívne na nás útočili komáre. 
Nepomohla ani masť, ani špeci-
álny sprej proti komárom. Toto 
sa nám ešte nestalo. Preto sme 
sa vrátili naspäť do Brodu nad 
Nyjí. S úľavou sme spali priamo 
v parku.

Nakoniec sme prešli Mikulov, 
Břeclav do Kútov. Trochu pršalo. 
Keď sme prekročili štátnu hra-
nicu, navzájom sme si podali 
ruky a s dojatím sme sa objímali. 
S dobrým pocitom, že sme 
spravili kus cesty po celom 
Česku, sme si v Bratislave dali 
poriadnu pizzu a veľa sladkostí 
ako odmenu za naše trápenia. 
Večer sme navštívili klub nepočujúcich. Rozprávali sme sa. Domov sme prišli unavení a v celku 
spokojní a plní spomienok a zážitkov. To bol náš dlhodobý príbeh.

PaedDr. Ondrej Feč

2-týždňové bicyklovanie okolo Česka
Na cykloturistickej akcii sme sa zúčastnili 3 nepočujúci 

- Ondrej Feč z Prešova, Martin Kriška zo Sniny, Vladislav 
Surina z Humenného. Začínali sme v Žiline a končili v Kú-
toch. Naše plány sme splnili na 80%. Namiesto 1 700 km 
okolo Česka, sme najazdili 1 400 km za 16 dní. Jeden deň 
sme mali voľno. Veľa zaujímavých lokalít sme z časových 
dôvodov nemohli navštíviť, ale aspoň sme spoznali tie naj-
dôležitejšie miesta.

1. týždeň: 14. 7.-21. 7. 2006, jazda celkom 636 km 
Ráno sme cestovali vlakom do Žiliny. Po obede sme s ra-

dosťou vyrazili cez Bytču do Makova. Tam sme prekročili 
hranicu s Českom. Spali sme na zastávke, v drevenej búde vo 
Veľkých Karloviciach - Bumbálka. Spalo sa nám ťažko, lebo nie 
sme zvyknutí na tvrdú podlahu.

Nasledujúci deň bol zaujímavejší. Dostali sme sa cez 
Horní Bečvu na Pustevní s 10 km stúpaním. Odtiaľ na vrchol 
v Moravsko-slezských Beskydách - Radhošť (1 129 m), kde 

sme sa dobre naobedovali v horskom hoteli. Potom opäť cez Pustevny so 14% klesaním. Bol to 
vzrušo-adrenalín (= bolo to veľmi zaujímavé). Nasledovali tieto mestá: Frýdek-Místek, Frýdlant 
nad Ostravicí, Řepišťě, kde sme stanovali pri futbalovom štadióne. Ráno sme navštívili Ostravu, 
potom Hlučín, Kravaře, Opava, kde nás vábila vôňa čokolády OPAVIA. Potom od Krnova nasledo-
vala konečne zaujímavejšia cesta a pekný les. Vo Vrbne pod Pradědem sme mali konečne teplú 
sprchu a večeru v spoločnej kuchyni v autokempingu Ludvíkov.

Od štvrtého dňa sme mali zaujímavejšie zážitky. Raz dlhé stúpanie, raz klesanie. Najskôr sme 
prešli cez pekné, historické, drevené, kúpeľné mestečko Karlová Studánka až do Červeno-
horského sedla. Tam na nás čakalo 9 km stúpanie cez Ovčárnu na Praděd (1 492 m), najvyšší 
vrchol celej Moravy. Odtiaľ nasledovala bohatá cyklotrasa. Vlado si zabudol na Praděde svoj 
zošit, v ktorom boli razítka. Tak som mu pomohol tým, že som išiel na bicykli hore a naspäť. 
Potom od Červenohorského sedla bolo dlhé, viac ako 20 km klesanie, do Šumperka. Navštívili 
sme známych v Sudkove.

Mal som problém s jednou kartou Poštovej 
banky. Zistil som, že táto karta funguje len na Slo-
vensku. Našťastie som mal ešte jednu kartu VÚB. 
Na tej však bolo málo peňazí a tak mi žena musela 
poslať nejaké peniaze. Štyri dni šetrenia bolo za 
mnou. Poponáhľali sme sa cestou do Orlických 
hôr cez Červenú vodu, Králiky, Mladkov, chatu 
Rampušiak na vrchol Šerlich (1 010 m). To bola 
krása, stále nám svietilo slniečko. Večer pri 
Novom meste nad Metují sme prvýkrát spali 
pod holým nebom. Videli sme krásne hviezdy. 
Odvtedy sme takto spali až do skončenia 
výletu. 

Navštívili sme Náchod, Trutnov, Pec pod 
Sněžkou. Začalo ostré stúpanie 3 km na Výrovku (1 359 m) v Krkonošiach, rozdiel v nadmorskej 
výške je 650 m.n.m.! Také stúpanie som ešte nezažil. Po dobrej rade zo strany cyklistov, s kto-
rými sme sa stretli, sme pokračovali po červenej značke do Špidlerovho Mlýna. Táto cesta bola 
samé schodisko. Zlomil sa mi nosič. Maťovi vypadla skrutka z blatníka. Do cieľa sme dorazili 
neskoro v noci. Najedli sme sa a okúpali pri studenom potoku neskoro v noci ako blázniví. 

Nasledujúci deň sme boli v servise. Nasledovalo poznávanie Jizerských hôr. Splnil sa mi môj 
sen, ktorý som mal odvtedy ako som v časopise VELO našiel pre mňa fascinujúcu informáciu 
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Ktoré ročné obdobie máte najradšej?
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase. Vždy je iná, no záro-

veň v niečom rovnaká. Prichádza po lete a je obdobím, kedy sa príroda pripravuje na zimný odpoči-
nok. Pohľad na kŕdle štebotavých lastovičiek je neklamným signálom, že nastupuje jesenné obdobie. 
Po teplom a vyčerpávajúcom lete sa postupne začína ochladzovať. No napriek tomu, deň nás ešte 
vie príjemne prekvapiť. Obloha býva blankytne modrá a slniečko svieti a hreje ako na objednávku. 
Prvé ranné hmly sú ako mliečne závoje. Ako predzvesť toho, že sa blíži zima, môžu sa objaviť prvé 
ranné mráziky, ktoré štípu na tvári. V tomto období nás príroda obdarúva pestrými farbami lístia, ktoré 
postupne opadáva zo stromov. Na zemi sa tak tvoria prekrásne farebné koberce. Pre malé 
deti a ich rodičov je jeseň ideálnym obdobím na púšťanie šarkanov, keď vietor duje ako 
o závod. Jeseň je skutočne krásnym ročným obdobím. Svojou 
jedinečnou atmosférou priťahuje milovníkov prírody na potulky 
svojimi chodníčkami. Pre mnohých básnikov sa stala zdrojom 
neustálej inšpirácie. 

Poďme sa však pozrieť, ktoré ročné obdobie majú najradšej 
naši čitatelia a prečo?

Leto. Preto, lebo vtedy je pekné počasie a ľudia sa dobre 
cítia. Najhoršie sú horúčavy. Teploty do 28 °C by aj stačili. V lete 
si môžeme posedieť vonku a nemusíme sa teplo obliekať. Dni sú 
slnečné a aj dlhšie. Ja vstávam skoro a vtedy sa mi dobre 
robí. Mám rada úrodu ovocia a zeleniny. 

Alena Marciová, Nitra

Z ročných období mám rád zimu. Prečo? Nemusím pra-
covať v záhrade a môžem viac oddychovať. V zime napadne 
sneh a všetko je biele. Celá krajina je pod peknou bielou peri-
nou. Samozrejme, že sa vždy teším na Vianoce. Veľmi rád sa 
aj lyžujem. Hlavne vo vyšších kopcoch ako pretekár. Mám 
rád aj leto a letné prázdniny. Vtedy chodím brigádovať. 

Tomáš Slezák, Banská Bystrica

Najradšej mám jeseň, pretože padajú listy a stromy majú 
krásne farby. Do školy chodím v Levoči a tam chodievame aj do prírody. Videli 
sme veľké kanadské javory. Boli veľmi pekné. Prežívam veľkú radosť, keď 
vidím takú krásu. 

Štefan Majerčák, Nitra

Mne sa najviac páči leto. Je to najkrajšie z ročných období pretože bývajú 
dlhé letné prázdniny a my nemusíme chodiť do školy. Môžeme cestovať krí-
žom-krážom alebo len tak leňošiť (= oddychovať) s kamarátmi a ochutnávať 
babičkine pochúťky. 

Gregor Alabán, Rimavská Sobota

Ja mám rád leto pretože nemusím chodiť do školy. Môžem oddychovať pri mori, 
na chate alebo sa stretávať s nepočujúcimi na rôznych akciách. Mám rád aj zimu, 
lebo vtedy máme „biely svet“. Chodíme sa lyžovať, hrávame sa guľovačku a v zime 
sú aj Vianoce a Silvester. 

Tomáš Chnápek, Nitra

Najviac ma fascinujú (= páčia sa mi) prechodné ročné obdobia jar a jeseň. Každý to cíti inak. Na jar 
sa všetko prebúdza a život sa vlieva do nás aj do prírody. Na jeseň padá krásne farebné lístie a slniečko 
je už trochu zubaté. Toto je atmosféra, ktorá chytí človeka za srdce.

Janka Cmarová, Tisovec

Najradšej mám leto. Slnko krásne svieti a môžem chodiť na kúpalisko, na turistiku alebo sa bicyklo-
vať. Rada chodím aj na prechádzky. V zime som vždy doma, čítam knihy alebo počúvam hudbu. Veľmi 
sa teším na Vianoce, na darčeky od Ježiška a na krásny biely sneh. 

Marcelka Kakarová, Žiar nad Hronom

Opýtali sme sa ... Opýtali sme sa ...
Mam rád všetky ročné obdobia, ale mojou srdcovou záležitosťou (= najobľúbenejšie) je leto a zima. 

To každý vie, čo sa robí v lete a v zime. Ja sa najradšej bicyklujem po horách a v zime sa chodím lyžo-
vať. Musím sa priznať, že obdobie medzi jarou a letom strašne neznášam, lebo to je pre mňa „alergické 
obdobie“. Lepšie povedané, som veľmi alergický na peľ, na kvety, ale aj trávu. Lenže to vynahradí 
krásna príroda, plná pestrých kvetov a zelene. A toto všetko máme len vďaka tomu, že prežívame 
všetky štyri ročné obdobia. Radoslav Petrík, Nitra

Známy spisovateľ Ján Smrek v ľúbostnej básni: BÁSNIK A ŽENA, opísal etapy lásky a pripodobnil 
ich k štyrom ročným obdobiam. Básnik a žena je nielen ľúbostná báseň. Je to hlavne oslava ženy, lásky 

a života. Skladá sa z 5 častí: V zasneženom parku, Pokračovanie jarné, Letná noc 
na vode, Padajú listy, Po desiatich rokoch. Predstavujú štyri ročné obdobia jar, leto, 

jeseň a zimu, ale aj etapy v živote zamilovaného človeka.
V prvej časti V ZASNEŽENOM PARKU píše o tom, ako sa 

vybral do parku, aby našiel lásku. Stretáva ženu, ktorá ho na 
prvý pohľad očarila. Ona v ňom spoznáva básnika a rozprá-
vajú sa nielen o jeho básňach, ale aj inšpiráciách (= tvorivý 
nápad), ženách. 

POKRAČOVANIE JARNÉ: Smrek tu zobrazuje tú najkraj-
šiu časť lásky - zaľúbenie na začiatku každého vzťahu, je to 
úprimné pobláznenie, ktorému chýba rozumné uvažovanie.

LETNÁ NOC NA VODE, zaľúbenci sa plavia na loďke. 
Prichádza vyvrcholenie ich lásky, nevidia nič okolo seba. 
Jeden pre druhého v tej chvíli žijú a dokázali by aj zomrieť. 
Ona si na ňom váži a cení jeho optimizmus, názory bez pre-
tvárky. Ich láska vyvrcholila vzájomným splynutím, keď sa 
milovali na brehu rieky. 

PADAJÚ LISTY- jeseň je obdobím depresií a smútku po 
slnečnom lete. Rovnako je to aj s láskou. Básnik si nechce pri-
pustiť melancholické (= smutné) pocity. Lásku prirovnáva k 
naplnenej čaši alebo vinobraniu, teda k niečomu dospelému, 
zrelému, vážnemu. Žena má však slzy v očiach a lúči sa. On 
nič nechápe a ani chápať nechce, ale vie, že nemá právo ju 
držať. Dôvodom odchodu je pravdepodobne manžel, ale aj 
zmena v chápaní lásky. Keď sa lúčia jeho slová sú plné vďaky 
za lásku, ktorú mu dala. 

PO DESIATICH ROKOCH: Básnik žije poéziou čaká čo mu 
osud prinesie, ten mu priniesol stretnutie s milovanou ženou. Uplynulo 10 
rokov, ona celý čas čítala jeho básne a teraz pri stretnutí s ním nevie či má 
veriť jeho veršom, alebo slovám. Hovoria o strasti a utrpení. Odchod ženy 
bol pre neho aj prínosom. Jeho láska nezovšednela (= nestala sa zvykom). 

Hoci pociťoval smútok, necítil sa nešťastný bez milovanej ženy - šťastím bola a je 
pre neho poézia - tá ho nemôže opustiť.

Nielen láska, ale aj naše životy sa podobajú štyrom ročným obdobím. JAR 
ŽIVOTA - prežívame čas, kedy začína niečo nové v našom živote. LETO ŽIVOTA - 
neskôr si to vychutnávame a tešíme sa tak, ako v lete pod hrejivých slnkom. JESEŇ 
ŽIVOTA - potom príde jeseň do nášho života a to, čo začalo, musí aj skončiť. Je to 
možno, keď musíme niečo opustiť. Niečo, čo nám bolo vzácne. Nie je náhodou, že 

si v mesiaci november pripomíname našich zosnulých rodinných príslušníkov alebo priateľov. Tých, 
ktorí už odišli z nášho sveta a odpočívajú teraz vo večnom pokoji. ZIMA ŽIVOTA – keď príde zima 
všetko prikrýva sneh. Cítime smútok za ľuďmi a vecami, ktoré boli pre nás zdrojom radosti a šťastia. 
My však kráčame s odvahou vpred, kde už možno na nás čaká niečo nové. Niekedy máme strach 
z toho čo na nás čaká. Odvaha - to neznamená nemať strach. Odvaha - znamená, že si uvedomíme, že 
v našom živote je niečo dôležitejšie, než náš strach. Určite by ste našli ešte viac príkladov vo vašom 
živote, ktoré môžete pripodobniť k štyrom ročným obdobiam. Človek, ktorý sa vie tešiť z každého 
„ročného obdobia“ vo svojom živote je skutočne šťastným človekom. 

redakcia
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Zážitky Zážitky

„Ako sa stať nepočujúcim lektorom 
posunkového jazyka?“

V dňoch 29. 9. - 1. 10. 2006 sa v ZŠI pre SP na Drotárskej 
ceste v Bratislave konal seminár „Ako sa stať nepočujúcim 
lektorom posunkového jazyka?“. Toto podujatie zrealizovala 
organizácia Myslím v spolupráci s českou organizáciou Pev-
nost – České centrum znakového jazyka. Viedli ho nepoču-
júci lektori Bc. Petr Vysuček (predseda Pevnosti) a Bc. Radka 
Nováková (podpredsedkyňa). Oboznámili nás so zaujímavými 
témami a vo všetkých účastníkoch zanechali 
hlboké zážitky:

o Peter Vrťo: „Zaujal ma seminár dvoch lek-
torov PJ z Čiech. PJ je veľmi vzácny a dôle-
žitý pre históriu v komunite Nepočujúcich. 
A myslím si, že by mal byť zaradený ako 
predmet PJ do základných škôl pre sluchovo 
postihnutých. Tak ako to je s predmetom slo-
venského jazyka. Dúfam, že sa na Slovensku 
dočkáme lepších čias, tak ako v Čechách.“

o Roman Vojtechovský: „Tento seminár vedený nepočujúcimi lektormi hodnotím na vysokej 
úrovni. Videli sme „očami“ prednášku v najzrozumiteľnejšej reči v PJ, ktorý je pre nás najbližší. 
Výhodou je to, že nepočujúci lektori poznajú myšlienky nepočujúcich a dali nám prakticky 
všetko, čo sme potrebovali vedieť. Pevne veríme, že aj počujúci tlmočníci PJ sa budú musieť 
naučiť lepšie porozumieť PJ nepočujúcich a vedieť preložiť z PJ do hovoreného jazyka.“

o Zuzana Ferková: „Školenie sa mi páčilo. Bolo tam veľa zaujímavých vysvetlených vecí. Lek-
tori prednášali zrozumiteľne a vo vhodnom tempe. Aj na Slovensku by sme sa mali venovať 
rozvoju prirodzeného aj profesionálneho PJ. Získané poznatky využijem pri svojej ďalšej 
práci v prospech nepočujúcich detí.“

o Inga Rebrová (počujúca): „V prvom rade chcem poďakovať Mišovi Heftymu, že mi umož-
nil zúčastniť sa tohto školenia, hoci som počujúca a PJ nepočujúcich je mojim koníčkom. 
Verím, že vďaka školeniu bude zo mňa lepší dobrovoľný tlmočník. Aj keď to nebudem robiť 
ako lektor, lebo som presvedčená, že lektori majú byť Nepočujúci. Ale budem nesmierne 
rada, ak budem môcť pomáhať združeniu Myslím v čomkoľvek, čo môžem urobiť ako poču-
júca. Teší ma, že som okrem ostatných vynikajúcich ľudí mohla osobne spoznať aj pána 
Vysučeka a pani Novákovú. Je to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Dúfam, že výučbu PJ 
sa podarí rozbehnúť na celom Slovensku, lebo aj ja poznám veľa počujúcich, ktorí sa ho 
učiť chcú. Komunikačná bariéra medzi svetom počujúcich a svetom Nepočujúcich sa bude 
takto ešte rýchlejšie zmenšovať. A o to nám ide, či nie?“

o Ivica Tichá: „So seminárom som bola veľmi spokojná. Získala som veľa užitočných infor-
mácií. Je to pre mňa veľmi dôležité a úžasné 
poznať, ako sa stať lektorom. Ale nielen pre 
mňa, ale aj pre všetkých nepočujúcich, je 
dôležité sa učiť posunkový jazyk ako jazyk. 
Slovenský jazyk je zhodný s posunkovým 
jazykom. Veľa ľudí sa obáva, či nepočujúci 
môžu učiť alebo nie. Majú málo informácií. 
Verím, že sa zlepší situácia. U nás, na Sloven-
sku, neexistuje nepočujúci lektor. Prečo asi? 
Ale ja som nepočujúca a som schopná sa 
stať lektorkou posunkového jazyka.“

o Zuzana Daubnerová: „Milo ma prekvapil najmä profesionálny prístup kvalifikovaných lek-
torov z Českej republiky. Obidvaja vedia, aká úbohá situácia je na Slovensku a poskytli nám 
veľmi cenné informácie, ktoré len tak jednoducho nezískame. Oboznámili nás napríklad s té-
mami: lingvistika PJ, výber metódy pri výučbe PJ, jej systém, postup, pravidlá, ktoré musí 
nepočujúci lektor prísne dodržiavať atď. Teraz už viem, že lektorom dnes nemôže byť hocikto, 
kto len ovláda posunkovú reč (ďalej len PR) a rozumie kultúre nepočujúcich. To vôbec nestačí! 
Ak sa chceme stať dobrými lektormi, najskôr od výučby PR na čas ustúpme, aby sme nerobili 
naďalej tie isté veľké chyby. Skôr, ako začneme vyučovať kurz PR, sa len učme dobrým a múd-
rym radám najmä od mladých nepočujúcich, ktorí sú na to veľmi kvalitne školení. Budem sa 
tešiť na ďalšie kurzy vedené tými istými lektormi, ktorých som si tak veľmi obľúbila. Mám 
neobyčajne silný zážitok a ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujem. “

o Denisa Čingérová: „Na seminári ‚Ako sa stať nepočujúcim lektorom PJ?‘ ma veľmi zaujalo, ako 
učia PJ nepočujúci lektori na kurze PJ v Čechách: aké metódy používajú, aké prístupy by mali 
mať nepočujúci lektori kurzu PJ. Snažili sa nám ukázať: nové pojmy z oblasti lingvistiky, špeci-
fické znaky PJ v bežnom spôsobe komunikácie medzi nepočujúcimi, vytvorené CD v posun-
koch a rôzne spôsoby správania sa nepočujúcich pri počujúcich. Mala som z toho výborný 
pocit, keďže tam bola uvoľnená atmosféra a celý spôsob vedenia seminára bol výborný.“

„Ako sa žije n/Nepočujúcim?“
SNEPEDA organizovala seminár s touto témou v piatok 6. októbra 

a jeho cieľom bolo priblížiť účastníkom, nové poznatky z oblasti kultúry 
a života nepočujúcich. Počujúci mali možnosť opýtať sa priamo nepo-
čujúcich, čo ich zaujíma z ich života.

Iris Domancová (moderátorka TKN) otvorila podujatie úvodným prího-
vorom a Mária Benová (zástupkyňa riaditeľa školy) si zaspomínala na svoje 
školské časy. Jadrom bolo 5 rôznych životných príbehov nepočujúcich. Jaro 
Cehlárik (študent Trnavskej fakulty v Trnave, odbor sociológia), Veronika 
Holubová a Janka Kokošková (študentky Pedagogickej fakulty UK v Brati-
slave, Jozef Rigo (odborný asistent na katedre špeciálnej pedagogiky Peda-
gogickej fakulty) a Tatiana Forgačová (pracovníčka v štátnom podniku 
Hydromeliorácie) sa veľmi zaujímavo vyjadrili o svojich rodinách, o škole, 
o životných úspechoch, o komunite nepočujúcich ale aj o problémoch, s kto-
rými sa stretávajú. Pridali sa aj názory od pána Birku, vychovávateľa ZŠI pre 
SP na Hrdličkovej ulici v Bratislave, od pána Ubára, tajomníka KONTEXT, od pani Andovej, učiteľky 
Základnej školy v Nitre a od pani Krškovej, riaditeľky SOU pre SPM v Bratislave. Všetky boli veľmi 
pútavé, nastoľujú (= predkladajú) veľa otázok, ale dávajú aj mnoho odpovedí. Dôležitým bodom 
teoretického príspevku bola definícia dvoch rozdielnych pojmov: nepočujúci a Nepočujúci. Ten 
prvý (s malým n) sa často nazýva aj medicínsky a ľudia vnímajúci hluchotu z tohto hľadiska pova-
žujú nepočujúcich za postihnutých ľudí. Naopak Nepočujúci s veľkým N sú aj podľa nepočujúcej 
odborníčky Viery Strnadovej ľudia, ktorí používajú posunkový jazyk, majú vlastné kultúrne hodnoty 
- literatúru, umenie, históriu, sú členmi kultúrnej a jazykovej menšiny Nepočujúcich 
a za postihnutých sa vôbec nepovažujú. Z jazykového hľadiska totiž veľké písmeno symbolizuje, že 
hluchý človek nie je posudzovaný podľa stavu sluchu, ale ako príslušník menšinovej spoločnosti. 

Nejde však o etnickú, ale o jazykovú a kultúrnu men-
šinu. Roman Vojtechovský, vychovávateľ ZŠI pre SP na 
Hrdličkovej ulici v Bratislave dodáva: „Nepočujúci nie-
lenže ovládajú problematiku nepočujúcich, ale hlavne 
žijú pre túto komunitu, vybavujú, zriaďujú, vzdelávajú sa 
a robia maximum nielen pre seba, ale aj pre všetkých 
nepočujúcich. Všetko často krát nezištne (= bez nároku 
na odmenu) a táto nezištná pomoc z presvedčenia 
robí z nepočujúcich Nepočujúcich.

 Roman Vojtechovský
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Zo života Zo života

Súrodenci Alenka a Soňa 
V živote človeka je veľa krásnych a vzácnych chvíľ, ktoré často krát prežívame práve so svojimi 

najbližšími. Tento krát sme oslovili Alenku a Soňu Sliacke, aby sa s nami podelili o tieto chvíle. 

Alenka
Vek: 25
Farba: ružová, modrá 

Alenka, koľko máš súrodencov? Sú počujúci alebo nepočujúci?
Mám dvoch súrodencov, brata Janka a sestru Sonku. Sú počujúci.
Ktorá si v poradí?
Som tretia, najmladšia - miláčik rodiny.
Ako často sa stretávaš so svojimi súrodencami?
Stretávame sa často, cez víkendy, keď prídem z práce v Bratislave domov, do rodného Liptova 
- Liptovské Sliače pri Ružomberku.
Ako si s nimi komunikovala ako dieťa a teraz? Bol tam nejaký rozdiel?
Myslím si, že nebol rozdiel. Komunikovali sme hovorenou rečou, nikto v rodine, ani súrodenci neo-
vládajú posunkovú reč. Postupne sme si zvykali na vzájomnú komunikáciu, snažíme sa rozprávať 
zrozumiteľne, keď nerozumiem, tak mi vysvetľujú.
Môžeš nám povedať niečo o sebe, kde si študovala a čo teraz robíš?
Chodila som do Materskej a Základnej školy pre sluchovo postihnutých v Lučenci. Potom na 
Strednú pedagogickú a sociálnu akadémiu v Lučenci medzi počujúcimi študentmi, po nej som 
pokračovala v štúdiu na dvojročnom dennom pomaturitnom štúdiu, odbor Špeciálna pedagogika 
v Levoči, taktiež medzi počujúcimi. Od 2002 pracujem ako učiteľka v Materskej škole pre sluchovo 
postihnutých v Bratislave na Drotárskej ulici.
Si spokojná so svojim zamestnaním?
Zatiaľ áno, je to pekné, ale náročné zamestnanie. Mám blízky vzťah k deťom. Tu môžem aplikovať 
štúdiom získané teoretické vedomosti do praxe a tým získať praktické skúsenosti.
Ktorého zo súrodencov si si vybrala na rozhovor? A prečo?
Sestra je o 8 rokov staršia, brat o 12 rokov starší, ale mám s nimi výborný vzťah. Vybrala som si 
sestru, pretože spolu trávime viac času, viac sa spolu rozprávame, máme podobnú mentalitu.
Máte také iste záujmy alebo ste odlišné?
Máme viac spoločného ako odlišného. Vieme sa navzájom doplňovať a prispôsobovať sa. Radi sa 
stretávame, smejeme sa, spoločne chodíme po obchodoch a robíme posedenie pri grile... Som 
tvrdohlavá a sestra trpezlivá. Moje záujmy: priatelia, cestovanie, šport, čítanie, krížovky, spánok, 
príroda. Sestrine záujmy: cestovanie, šoférovanie, spánok, tanec a spev ľudových piesní.
Na čo v detstve najradšej spomínaš?
Všetky boli krásne spomienky, ťažko vybrať, sú rôzne, ako rodinne výlety, guláš, Vianoce... Užívali 
sme si spolu len cez víkendy a prázdniny kvôli mojej škole v druhom meste. O to sme si naše spo-
ločné chvíle viac vážili.
Prezradíš nám nejakú veselú príhodu s Tvojou sestrou? 
Je toho veľa, čo sme spolu prežili, napríklad ako pred školáčka som rada spala po obede v kočíku, 
nohy vyložené vonku a sestra ma kočíkovala po dvore. Alebo sánkovačka v lyžiarskom stredisku 
Malinô Brdo, ako stredoškoláčka, so sestrou sme sa spustili z veľkého kopca na požičaných sán-
kach rýchlo dolu a prevalili sa, naše hlavy boli v snehu a k tomu sme zlomili sánky.
Čo si najviac vážiš na svojej sestre?
Vážim si, že mám takú blízku osobu, ktorú mám veľmi rada, o ktorú sa môžem oprieť, stoji pri mne 
a veľa mi pomáha. Mám rada jej optimizmus, smiech, trpezlivosť, lásku, ktorá ma napĺňa...
Myslite si, že súrodenecké vzťahy sú dôležité?
Áno, je dôležité mať sa o koho oprieť, navzájom si pomáhať, podržať jeden druhého v ťažšej chvíli, 

podať pomocnú ruku, zaspomínať si, zasmiať sa... 
Ďakujem rodičom, ktorí nás vychovali s láskou, bez rozdielu a vybudovali v nás pekný vzťah.

Soňa
Vek: 33
Obľúbená farba: červená, biela

Alenka si vás vybrala za pár do našej rubriky „Zo života“. Prekvapilo vás to? 
Bola som milo prekvapená a veľmi ma to potešilo.
Mohli by ste nám prezradiť niečo o sebe; kde ste chodili do školy a aké máte zamestnanie?
Základnú školu som navštevovala v rodnej obci Liptovské Sliače a v štúdiu som pokračovala na 
Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku. V pracovnej oblasti sa venujem dvom aktivi-
tám. Pracujem na Obecnom úrade v Martinčeku, v mieste môjho terajšieho bydliska, ako adminis-
tratívna pracovníčka a venujem sa privátnemu bankovníctvu.
Ako ste sa učili komunikovať s Alenkou? Ovládate posunkovú reč? 
Keďže sme v našej rodine všetci počujúci, posunkovú reč neovládame. Alenku sme od malička viedli ku 
komunikácii. Postupne sme sa spolu učili a neustále opakovali prvé písmenká, slová, význam slov, pomo-
cou kreslenia obrázkov vysvetľovali rôzne činnosti. Vždy sme sa veľmi tešili z každého slovka, ktoré sa Aja 
(= skrátene pre Alena) naučila, z každej vety, ktorú nám povedala. Bolo to náročné obdobie, hlavne pre 
našich rodičov, keďže mali doma ešte jednu školáčku a jedného stredoškoláka, ale výsledok stojí za to.
Prezradíte nám nejakú veselú príhodu s Alenkou? 
Pokiaľ navštevovala Aja školy, boli sme spolu len cez víkendy, ale aj napriek tomu sme spolu zažili 
rôzne príhody. Je ťažko vybrať jednu. Môžem spomenúť príhodu so spoločnej dovolenky s man-
želom a s Ajou na Korfu, kde sme časť cesty absolvovali plavbou trajektom. V priebehu plavby sa 
nám stratila, my sme ju hľadali a ona si urobila výlet na kapitánsky mostík.
Pomáhali ste jej pri študovaní so školou? Pomáhate si navzájom? 
Keďže ja sama som bola školáčka, väčšinu svojho času som venovala štúdiu. Alenke pri vzdelávaní 
s veľkou trpezlivosťou pomáhali rodičia, hlavne mama. 
Máte pocit, že rodičia robili rozdiely medzi vami? 
Myslím si, že rodičia vo výchove medzi nami nerobili rozdiely, pomáhali vždy tomu dieťaťu, ktoré to 
v tej chvíli najviac potrebovalo. Je samozrejmé, že väčšinu svojho času a energie venovali napre-
dovaniu Alenky.
V čom ste si rovnaké a v čom odlišné? 
Ako spoločnú vlastnosť máme určite citlivosť, empatiu, schopnosť povedať si svoj názor. Alenka je 
trochu tvrdohlavejšia a výbušnejšia povaha.
Keď sa stretnete ako strávite najradšej spoločný čas? 
Máme radi spoločné rodinné grilovačky na záhrade, varenie kotlíkového gulášu, radi nakupujeme, 
alebo sa len tak rozprávame o tom, čo sme zažili.
Čo si najviac vážite na svojej sestre?
Vážim si na nej veľa vecí. Hlavne to, že aj napriek svojmu handicapu vyštudovala úžasné školy, má 
chuť neustále sa vzdelávať, napredovať, učiť sa nové veci. Má ťažké, ale krásne zamestnanie, kde 
s veľkou ochotou odovzdáva svoje skúsenosti deťom, ktoré majú podobný osud ako ona.
Myslíte si, že súrodenecké vzťahy sú dôležité? 
Sú veľmi dôležité. I keď máme s bratom už svoje rodiny, naše súrodenecké vzťahy sa veľmi nezme-
nili. Často sa spolu stretávame, dokážeme sa porozprávať o rôznych veciach, zasmiať sa, navzájom 
sa podržať, poradiť si.

Ďakujeme Vám za milý rozhovor. Láska a úcta voči jeden druhému je najväčší dar, ktorý môžeme 
darovať svojim najbližším a tieto určite nechýbajú vo vašom príbehu. Prajeme Vám obom ešte veľa 
krásnych spoločných chvíľ. 

redakcia
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Aktuálne Kultúra

4. kultúrny festival  
„Nepočujúci umelci v súčasnosti“

Od 18. – 22. 6. 2007 sa bude konať v meste Stockholm 
(Švédsko) štvrtý európsky kultúrny Festival nepočujúcich umel-
cov súčasnosti. Je to festival, pri ktorom sa stretnú počujúci aj 
nepočujúci. Umelci si navzájom vymenia skúsenosti a priblí-
žia divákom mnohostrannosť (= rozmanitosť, rôznosť) kultúry 
nepočujúcich. Súčasne sa bude konať aj workshop (= tvorivá 
dielňa). Prvýkrát sa Festival uskutočnil od 14. – 20. 7. 1998. 
Profesionálnych fotografov, filmárov, poétov, hercov z celej 
Európy zapojili do práce na seminároch a workshopoch. 

internet

Lyžiarska cesta do USA v roku 2007
Nemecká Cestovná kancelária nepočujúcich so sídlom Nauheim 

ponúka zájazd do Salt Lak e City (USA). V tomto meste sa vo februári 2007 
uskutoční 16. zimná olympiáda nepočujúcich. Bližšie informácie si môžete 
pozrieť na web stránke: www.xxl-travelfordeaf.de

internet

Praha má pracovnú agentúru pre 
nepočujúcich

Agentúru Profesionálneho Poradenstva pre Nepočujúcich riadi nezisková organizácia Neslyšící 
CZ a otvára náruč (= prijíma) pre všetkých nepočujúcich, ktorí s ťažkosťami hľadajú prácu alebo sa 
vo svojej súčasnej práci necítia dobre. Svoje poradenské a konzultačné služby môžu nepočujúci vyu-
žívať zdarma. Od septembra sú pripravované aj kurzy a semináre. Na tento projekt získali finančné 
prostriedky od Magistrátu hlavného mesta Praha a zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Agen-
túra tiež poskytuje verejný internet pre nepočujúcich. Prostredníctvom internetu si môžu hľadať prácu 
s možnosťou asistentov pracovných konzultantov. Dobrou správou pre počujúcich zamestnávateľov 
alebo zamestnancov budú kurzy základov posunkového jazyka, vďaka ktorým sa budú môcť dohovoriť 
s nepočujúcimi kolegami v práci. Ďalej pripravujú pre nepočujúcich kurzy počítačov, základy anglic-
kého jazyka, naučia ich ako správne napísať životopis a motivačný list, ako na neho odpovedať. 

internet

Kniha o hluchoslepom dievčatku
Na knižnom trhu v Čechách sa objavila nová kniha: Eliška, príbeh hluchosle-

pého dievčatka. Autorkou knihy je Eliškina maminka Ivana Janíková. Knihu si 
môžete kúpiť alebo objednať v metodickom centre Společnosti pro ranou péči, 
Klimentská 2, Praha 1. Cena knihy je 140,- Kč. 

internet

Nepočujúci majú  
ďalšieho patróna (ochrancu)

Nepočujúci majú svojho ďalšieho ochrancu medzi svätými. Je ním Filippo Smaldone. Za 
svätého bol vyhlásený 15. 10. 2006 o 10.00 hodine pápežom Benediktom XVI. Na námestí 
svätého Petra vo Vatikáne. Na túto významnú udalosť prišlo okolo 40 tisíc pútnikov. Filippo 
Smaldone sa tak stal popri Fantiškovi Saleskom ďalším ochrancom nepočujúcich.

Aký je život Filippa Smaldoneho?
Filippo Smaldone sa narodil 27. 7. 1848 v meste Neapel v Taliansku. Už 

veľmi skoro sa rozhodol, že sa stane kňazom. Preto vstúpil do kňazského semi-
nára v Neapele. Počas štúdia sa stretol s veľkým množstvom nepočujúcich, 
o ktorých sa nikto zvlášť nestaral. Pomoc pre nepočujúcich, ktorú začal ako 
študent, ovplyvnila celý jeho život. Dňa 23. 9. 1871 bol vysvätený za kňaza. 
V prvom roku svojej kňazskej služby sa popri svojom úsilí pomôcť nepočujú-
cim venoval aj vyučovaniu katechizmu a návštevám chorých. Až keď sa dobro-
voľne prihlásil na misiu pochopil, že jeho pravdivá misia nie je v ďalekých kra-
jinách, ale pri nepočujúcich v Neapele. Potom sa naplno venoval 
svojej práci a zapája do práce s nepočujúcimi aj ďalších kňazov a 
laikov. Predovšetkým rozvinul vlastný posunkový jazyk, pomo-

cou ktorého si mohol s nepočujúcimi lepšie rozumieť. 
V marci 1885 odišiel Smaldone do mesta Lecce. Tam založil 25. 3. 1885 spolu 

s kňazom Lorenzo Apicelia a skupinou žien svoje prvé zariadenie pre nepoču-
júcich. Svoj cirkevný rád, ktorý by sa staral predovšetkým o nepočujúcich, chcel 
postaviť pod zvláštnu ochranu svätého Františka Saleského (patróna = ochrancu 
nepočujúcich). Do dnešného dňa je hlavnou úlohou cirkevného rádu výchova nepo-
čujúcich detí (ale starajú sa aj o ďalšie deti s postihnutím, siroty a deti, ktoré ich rodi-
čia opustili). Základ rádu tvorí špiritualita (= duchovný spôsob života) saleziánov. 

Filippo Smaldone zomrel 4. júna 1923 v meste Lecce vo veku 75 rokov. Pamätný 
deň na Filippa Smaldoneho je 4. jún. Je popri svätom Františkovi Saleskom druhý patrón  
(= ochranca) nepočujúcich. 

internet

Sme jedno srdce ...
Po dlhých prázdninách deti znova zaplnili školské 

lavice. A tak to bolo aj v Kremnici. Aby sa im ľahšie začí-
nalo, pripravili sme pre nich program. Dňa 6. 9. 2006 
sme pozvali deti a mládež na svätú omšu, ktorú 
slúžil Robert Colotka. 

Pred svätou omšou, však deti čakalo malé prekvape-
nie. Pred oltárom sa objavila 
postava nakresleného človeka. 
No nebola to len taká hocijaká 

postava. Totižto skla- dala sa z krabíc. Z druhej strany 
tejto „stavebnice“ bol nakreslený hrad. Keby ste vybrali 
jednu kocku zo stredu hrad by sa rozpadol. A tak isto je 
to aj s človekom. Deti mali za úlohu vybrať jednu kocku 
zo stredu a zistiť, čo by sa stalo. Prišli k tomu, že každá 
kocka je potrebná. Neskôr si tieto krabice – kocky 
rozdelili (každé dieťa dostalo jednu) a potom ich znova mali dať dokopy. Nebola to ľahká úloha, 
ale deti to s pomocou vychovávateľov zvládli. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo, aby si deti 
uvedomili, že každé z nich je potrebné a výnimočné a spoločne tvoríme jednu veľkú 
rodinu. Neskôr si napísali na malé srdiečka svoje mená a pripevnili ich na jedno veľké 
srdce pod oltárom. Na veľkom srdci bol nápis: „Sme jedno 
srdce ...“. Na záver dostali deti ručne vyrobené záložky, ktoré im 
budú pripomínať, že spoločne tvoria jedno srdce. 

Po omši bola pre deti a mládež pripravená opekačka. Po opekačke 
mali deti možnosť si pozrieť fotky z detského tábora, ktorý sa usku-
točnil počas letných prázdnin. Za zrealizovanie tohto podujatia 
by sme sa chceli predovšetkým poďakovať Katke Matuško-
vej, Petre Chrenovej a ostatným dievčatám z Kremnice. 

redakcia
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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:
	 24.11.	–	Ladislavovi	Mezeyovi	 11.12.	–	Branislavovi	Matulovi	
	 26.11.	–	Jane	Schreinerovej	 15.12.	–	Márii	Vreckovej	
	 27.11.	–	Dušanovi	Pulišovi	 18.12.	–	Robertovi	Laffersovi
	 1.12.	–	Ivane	Ďurechovej	–	30	rokov	 	29.12.	–	Jánovi	Bielkovi	
	 4.12.	–	Dane	Laffersovej	–	30	rokov

K meninám
	 30.11.	–	Andrejovi	Ďurechovi	 26.12.	–	Štefanovi	Fuťákovi	
	 18.12.	–	Slávke	Janáčovej	 26.12.	–	Štefanovi	Sztrancsíkovi
	 24.12.	–	Eve	Kováčovej	 28.12.	–	Ivane	Ďurechovej	
	 26.12.	–	Štefanovi	Balážovi	

Kolektív KCNS blahoželá pani Dane Laffersovej a Ivane Ďurechovej k jubileu 30 rokov. Prajeme 
vám veľa pokoja, zdravia, radosti, lásky a Božieho požehnania v práci i v súkromnom živote.

Kolektív KCNS, členovia KCNS a priatelia

Do redakcie nám prišlo blahoželanie k narodeninám:
Dňa 12. 10. 2006 oslávil svoje 30-te narodeniny náš syn, brat a priateľ 

PETER POLÁK z Nitry.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov v živote a Božieho požeh-

nania mu zo srdca prajú mamička a ocino, sestry: Luci a Aďa, priateľka Aliska, 
ostatná rodina a veľa ďalších priateľov.

B l a h o ž e l a n i e k z á s n u b á m
Dňa 3. 9. 2006 v kostole na Kalvárii v Prešove sa zasnúbili 

Samuel Kyška a Zuzana Grejtová.
Blahoželáme k vaším zásnubám a prajeme nech vás Boh požehná svojou 

láskou a milosťou a viedol bezpečne na ceste, ktorú si pre vás vybral. Láska 
a hlboké priateľstvo je jedným z najväčších darov od Boha. Strážte si ho ako 
vzácny poklad.

Kolektív KCNS, členovia KCNS a priatelia

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
November, december 2006, január 2007

B. Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 26. 11. a 26. 12. 2006 a 28. 1. 2007 o 14.00 
hod.

Upozornenie!!! Svätá omša nebude 31. 12. 2006, ale bude 26. 12. 2006 o 11.00 hod. 
v katedrále sv. Františka Xaverského. Po omši bude Vianočný program s kapustnicou.

Trenčín: Kostol Notre Dame – 19. 11. a 17. 12. 2006 a 21. 1. 2007 o 16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – 12. 11. a 10. 12. 2006 a 14. 1. 2007 o 16.00 hod. 
Kremnica: Kostol sv. Františka Asisského – každú stredu o 16.00 hod.
Lučenec: v ZŠ pre SP, ul. K. Supa 48 – 1 x mesačne
Bratislava: Františkánsky kostol – 5. 11. a 3. 12. 2006 a 7. 1. 2007 o 16.30 hod (v pos. reči)
  – ostatné nedele o 16.30 hod. (tlmočené)
 Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 1x mesačne

2. ročník futsalu v Banskej Bystrici
Dňa 14. 10. 2006 sa v Banskej Bystrici uskutočnil 2. ročník 

futsalu. Štyri hracie družstvá sa stretli v katolíckom gymnáziu 
Štefana Moyzesa. Boli to ANS Žilina, ANS Dolný Kubín, FCN 
PLAST-MONT Lučenec a družstvo kňazov. Prvé miesto aj tohto 
roku získal Lučenec. Na druhom mieste sa umiestnili kňazi a 
na tretom mieste skončila Žilina. Cenu útechy získal Dolný 
Kubín. Každé družstvo si 
odnieslo diplom s pohá-
rom a nechýbala ani tra-
dičná torta pre víťaza vo 

forme futbalovej lopty. Sochu futbalistu si odniesol naj-
lepší hráč Marian Piš. Všetkým gratulujeme a tešíme 
sa na ďalší ročník futsalu. 

Po zápase si každý pochutnal na guláši, ktorý pripravili 
dobrovoľníci. A nechýbala ani futbalová torta, s ktorou sa 
víťazi podelili. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 
pri zrealizovaní tohto podujatia. 

kolektív KCNS

Pomôžte spolu s nami
V termíne od 30. novembra – 17. decembra 2006 sa bude konať  

Vianočná charitatívna zbierka. Bude ju realizovať Kresťanské centrum 
nepočujúcich na Slovensku a to pri príležitosti: Medzinárodného dňa postih-
nutých (3. 12.) a Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. 12.). 

Vyzbierané peňažné prostriedky pri verejnej zbierke budú určené na usku-
točnenie voľno-časových aktivít a integračných táborov pre nepoču-
júce a počujúce deti v roku 2007. Finančná zbierka sa uskutoční v Hyper-
markete Tesco v Banskej Bystrici a to v nasledujúcich dňoch: 30. 11. - 3. 12. 
2006, 7. - 10. 12. 2006 a 14. - 17. 12. 2006. Verejnú zbierku zorganizovala 
Slovenská humanitná rada v Bratislave a firma Tesco Stores, s.r.o. Zbierka je 
povolená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

Spoločné 
Vianoce

Pozývame vás na 
spoločné prežitie Vianoc, 

dňa 26. 12. 2006 od 
11.00 hod. 

v Banskej Bystrici. 
Čaká na vás posedenie pri 

kapustnici 
a spoločenský program. 

Sv. omša bude 
o 11.00 hod.

Jarná lyžovačka na 
Roháčoch
Dátum: 1. - 4. 2. 2007

Cena: členovia 400,- Sk
nečlenovia 600,- Sk 

(v cene je zahrnuté len ubytovanie, 
max. počet 20 ľudí, 

stravu si zabezpečí každý 
individuálne) 

Prihlásiť sa môžete 
do 20. 1. 2007

Záloha: 300,- SK

Kontakt: KCNS, Kapitulská 21, 
974 01 Banská Bystrica, e-mail: kcns@azet.sk, 

tel./fax: 048/472 02 62, 
mobil: 0911/222351


