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Milí priatelia...
A vedia to ľudia vôbec?

Kedysi dávno zvolali zvie-
ratká snem. Líška sa opýtala 
veveričky: „Čo pre teba zna-
menajú Vianoce?“ Veverička 
odpovedala: „Pre mňa Vianoce 
znamenajú krásny stromček 
ozdobený množstvom sviečok 
a sladkostí, ktoré mám veľmi 
rada.“

Líška sa pripojila svojou 
predstavou: „Pre mňa samo-
zrejme nesmie chýbať voňavá pečená husička. Bez 
pečienky by to neboli skutočné Vianoce.“ Do reči 
sa im zamiešal medveď: „Vianočka! Na Vianoce 
musím mať obrovskú sladkú vianočku!“ 

Ozvala sa aj straka: „Podľa mňa sú na Vianoce 
najdôležitejšie krásne a žiariace šperky. Na Via-
noce sa má všetko ligotať.“ Pozadu nechcel zostať 
ani vôl: „Vianoce Vianocami robí šampanské. Ja by 
som vypil aj dve fľaše!“

A osol, ktorý to už nevydržal, sa rýchlo zmocnil 
slova: „Ale vôl, čo si sa zbláznil? Veď na Vianoce je 
najdôležitejší Ježiško. Čo si na to už zabudol?" Vôl 
sa zahanbil, sklopil veľkú hlavu a zabučal: „A vedia 
to ľudia vôbec?“

(Ferrero B., Vánoční příběhy pro potěchu duše)

Vieme to? Vieme, v čom spočíva podstata 
Vianoc? Všetko to okolo, čo robí ich atmosféru je 
veľmi dobré. Pomáha nám vytvoriť podmienky, 
aby sme mohli vstúpiť do tajomstva, no nesmie 
sa stať cieľom samé osebe. Zmysel Vianoc ide 
omnoho hlbšie. Presahuje nás, ale predsa sa ho 
môžeme dotknúť, okúsiť ho a prežívať. Nekonečný 
Boh, ktorý je sám v sebe radosť a láska, sa rozho-
dol dať človeku účasť na svojom živote. Pretože 
Boh je vo svojom vnútri spoločenstvo, vzťah troch 
osôb, ktoré sa milujú, chce aby aj človek mal túto 
skúsenosť. Božia láska išla tak ďaleko, že si 
vzala naše telo, aby sa nás mohla dotýkať, 
uzdravovať naše rany, pohladiť ubolenú 
dušu, zotrieť každú slzu. 

Božím želaním je, aby sme sa takej láske učili aj 
my. Aby sme ju pestovali v krásnych ľudských vzťa-
hoch, ktoré nám pomôžu rásť, budú nám oporou 
a miestom, kde sa pre dnešný svet rodí Boh. 

Radostné a požehnané Vianoce Vám zo srdca 
praje

Váš František

Úvodník Báseň
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Sviatočný čas
Nadišiel už sviatočný čas,
prebúdza sa radosť v nás.
Na pery sa tisnú znova a znova,
tie najkrajšie vinše a slová.

Podúva chladný vietor z chotára,
srdce sa každému z nás dokorán (= úplne) otvára.
V kútiku duše sa rozhostí (= rozšíri)
u každého nežný cit radosti. 

Stromček v izbe sa ligoce,
veď sú to najkrajšie sviatky Vianoce. 
V novom roku pre každého dobrá zvesť zaznela,
od starosti nikoho hlava nerozbolela.

Doprajme si v tieto dni všetkého do sýtosti (= do plna),
deťom väčšiu náklonnosť a pod stromček sladkostí. 
Nik nás v tieto dni nech nenazlostí,
prežívajme v kruhu rodiny len radosti.

Štefan Naštický

Našim milým čitateľom GAUDIA

prajeme pokojné a radostné prežitie
Vianočných sviatkov! 

 
Nad Betlehemom jasná hviezda,

to prekrásne znamenie,
príchod Svetla, lásky, šťastia,

nositeľa nádeje.

Krásne Vianoce a požehnaný Nový Rok 2007

praje

kolektív KCNS
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Svätý Mikuláš navštívil deti v Kremnici
Konečne prišiel dlho očakávaný deň 6. 12., kedy deti so zve-

davými noštekmi vyskočili z postele a čakali, čo im tohtoročný 
sv. Mikuláš pripraví. Žiariace oči prezrádzali radosť, ktorú majú 
vo svojich srdciach. A ani tohto roku ich sv. Mikuláš nesklamal. 
Pre SP deti v Kremnici však tohto roku prišiel trocha netradič-
ným spôsobom. A ako? To vám už povie Vierka, ktorá je dobro-
voľníčkou KCNS. 

V stredu 6. 12. 2006 som bola spolu s priateľmi z KCNS na Miku-
láša v Kremnici, aby sme urobili deťom radosť. Pripravili sme si rôzne 
príbehy o sv. Mikulášovi, ktoré sme aj potom deťom zahrali. Boli to 
také malé divadelné predstavenia. 

V Loretánskej kaplnke v Kremnici sme popri omši deťom predviedli 
scénky. Hlavnou myšlienkou bolo ukázať dobro a zlo v správaní sa 
ľudí v bežnom živote. Sv. Mikuláš, ktorý tento krát nemal bielu 
bradu a dlhý plášť, bol jednoduchý múdry človek, ktorý pomáhal 
druhým. Napríklad, v jednej zo scénok bola pani, ktorá sedela na 
lavičke v parku a čítala si noviny. Nevšimla si, že jej zlodej ukradol 
tašku. Bola z toho veľmi nešťastná. Sv. Mikuláš chytil zlodeja a pri-
viedol ho k pani. Musel sa ospravedlniť a vrátiť ukradnutú tašku. 
Chceli sme tým povedať deťom, že aj zlé veci sa dajú napraviť 
a človek sa môže stať dobrým. Pretože sa len učíme posunkovú reč, Ester deťom obsah scénky 
prekladala do posunkovej reči. Na záver sme sa opýtali detí, kto bol najlepší. Deti sa zhodli, že sv. 

Mikuláš. Videli sme, že porozumeli tomu, čo sme im chceli povedať. Sv. 
Mikuláš bol odmenený veľkým srdcom, ktoré mu dalo jedno z detí. 
Ten si ho však nenechal a daroval ho jednému malému chlapcovi. 
To, čo Mikuláš dostal (srdce), to aj daroval.

Mala som z tejto akcie veľmi dobrý pocit. Bolo nám spolu dobre. 
Deti pochopili, čo sme im chceli povedať a nakoniec dostali sladkú 
odmenu. Všetci, ktorí sme chceli deťom urobiť radosť, sme sami mali 
veľkú radosť. Na budúci rok určite pre deti zase niečo vymyslíme. 

Viera Tužinská 

3. ročník putovného pohára v bowlingu
Ani sme sa nenazdali a už znova sme sa stretli na 3. ročníku putovného pohára v bowlingu 

v Banskej Bystrici. Po sv. omši, dňa 26. 11. 2006, sme sa presunuli do Galaxy bowling. 
Na tomto ročníku sa neočakávane stretlo veľa súťažiacich. Toto spôsobilo zo začiatku aj 

trocha ťažkosti, ktoré sa však úspešne vyriešili. Potom sa už len 
hádzalo a triafalo. Išlo to veľmi rýchlo. Bolo vidieť, že niektorí už 
držali bowlingovú guľu v rukách. Avšak boli tam aj tí, ktorí ju držali 
prvýkrát. To však nerozhodovalo pri výsledkoch. Po prvom kole sa 
ukázalo, kto postúpil do finále. Na prekvapenie, mnohí z finalistov 
sa zúčastnili bowlingu prvýkrát. A chcete vedieť výsledok?

V kategórii mužov zvíťazil a tým získal aj putovný pohár Jaro-
slav Volna z Kremnice. 2. miesto obsadil Miroslav Kuljovsky 
z Krásna nad Kysucou a na 3. mieste skončil Štefan Sztrancsík 
zo Žiliny. V kategórii žien: 1. miesto obsadila Marcela Kakarová 
zo Žiaru nad Hronom, 2. miesto patrí Zuzane Lukešovej z Ma-
kova a na 3. mieste skončila Jaroslava Krutáková zo Žiliny. 

Všetkým víťazom blahoželáme a aj všetkým odvážlivcom, ktorí 
si prišli zasúťažiť. Nabudúce .... neskúsite to aj vy? 

redakcia

Boh je láska
„Boh je láska“ – to bola téma duchovno-rekreačného pobytu, 

ktorý sa uskutočnil 1. – 3. 12. 2006 v Podhájskej. O zážitku z tohto 
pobytu nám do redakcie napísala jedna účastníčka.

Decembrom sa začína adventné obdobie. Advent znamená príchod  
(= očakávanie). Očakávame príchod malého Ježiška. Symbolom adventu 
je veniec so 4 sviečkami = 4 týždne do Vianoc. Každá sviečka symboli-
zuje (= znamená) 1 týždeň. Sviečky majú aj svoje pomenovania: viera, 
láska, nádej a túžba. Každú nedeľu zapálime novú sviečku. Tak ako sa 

Panna Mária pripravovala 
na Ježišovo narodenie, tak 
sme sa aj my chceli pripraviť 
duchovne v spoločnosti priate-
ľov a našich kňazov Františka 
a Roberta. Preto sme sa stretli v penzióne JOPLE v Pod-
hájskej. Každý deň sme sa zúčastnili svätej omše, viedli 
povzbudzujúce rozho-
vory na rôzne témy, pri-
čom sme sa pridržali 

citátu „Boh je láska“. Kto tieto slová pochopí a žije podľa nich, 
ma nový pohľad na svet a Božia láska mu pomáha aj v živote.

Okúpali sme sa aj v termálnej vode. V nedeľu na omši Robert 
posvätil Adventný veniec. Mne tento duchovno-rekreačný 
pobyt priniesol pokoj duši. Verím, že aj ostatným účastníkom 
a teším sa na ďalšie. 

Slávka Janáčová

Výnimočný deň
Niektoré dni v našom živote môžu byť všedné (= obyčajné). 

Ale ak sa lepšie zamyslíme, tak ani jeden deň nie je všedný, 
pretože ten deň sa už nevráti. Je len jediný v celej histórii člo-
veka a je neopakovateľný. 

Takýmto dňom bol aj 25. október 2006. Avšak pre deti v Krem-
nici bol ešte viac výnimočný. V tento deň sa stalo niečo veľké v du-
šiach týchto detí. Možno to nie je až tak viditeľné na prvý pohľad, 
ale v ich srdciach sa stalo niečo, čo vždy zostane tajomstvom pre 
náš rozum. Človek často krát nevie úplne pochopiť veľké veci. 
A tak ich niekedy berieme ako samozrejmosť. A to je veľká škoda. 

Človek sa už niekedy nevie nadchnúť (= očariť) jednodu-
chými vecami. Berie ich ako niečo samozrejmé a tým stráca 
radosť zo života. Jedným z najväčších darov, ktoré sme 
dostali je to, že sa „môžeme volať Božími deťmi a nimi 
aj sme“. To je dar, ktorý sme dostali od Boha. A tento dar, 
prostredníctvom nášho kňaza Roberta Colotku prijali vo 
sviatosti krstu: Monika Horvátová, Jozef Pešta, Marian 
Kováč, Marta Kováčová a Peter Bári. 1. sväté prijímanie 
prijali: Marian Kováč, Peter Bári, Marta Kováčová, Peter 
Božik a Matej Baník. Táto udalosť sa stala v Loretánskej 
kaplnke v Kremnici za účasti blízkej rodiny a priateľov.

Všetkým našim mladým priateľom zo srdca blahože-
láme a prajeme, aby vždy zostali Božími deťmi a svedčili 
o jeho láske.

Kolektív KCNS 

Zážitky Zážitky
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Aktuálne Aktuálne

II. Medzinárodný festival humoru a satiry 
nepočujúcich na Slovensku

17. – 18. 11. 2006
Tma a usmievavé tváre a kde-tu výbuch smiechu, niekde 

len otvorené oči a pokývajúca hlava, niekde úsmev v sále diva-
dla a umenie humoru na javisku; to bol tento ročník Medziná-
rodného festivalu humoru a satiry nepočujúcich. 

Tento festival opäť organizoval mladý nepočujúci Jaro-
slav Cehlárik, ktorý má humor v krvi a chcel, aby tento náš 
humor bol prezentovaný aj verejnosti. Vďaka jeho obrovskej 
energii a chuti pripraviť náročný projekt sme mohli vidieť a zažiť 
pekný festival. Projekt pripravil Jaro v spolupráci so Základ-
nou organizáciou mladých v Hlohovci a predložil prostred-
níctvom Úradu SZSP, festival finančne podporilo MPSVaR.

Už pred vstupom do divadla na hlavné predstavenia v sobotu bolo vidieť, že divákov je viac 
ako v minulom roku. Svedčí to o tom, že nepočujúcim sa humor v minulom roku páčil. Otvorenie 
festivalu zahájili malé talentované dievčatká z Nitry. Po peknom úvode prišli na rad ďalšie vystú-
penia humoristov. Tento festival sa obohatil o viacerých vzácnych medzinárodných humoristov. 
Na festival dohliadala porota v tomto zložení: B.Lipovská (SVK), D.Čingérová (SVK), Moe (CAN), 
Z.Daubnerová (SVK), P.Vaňurová (CZE) I.Tichá (SVK) a M.Hefty (SVK).

Deň predtým sme mali možnosť pozrieť si filmový festival, ktorý bol prvýkrát uvedený 
v tomto roku. Trval síce dlhý čas, ale bol skutočne lahôdkou pre nepočujúcich, keďže videli 
krátke šoty a filmy vo vlastnom jazyku. K spokojnosti na filmovom festivale chýbali už len 
pukance (= pop-corn). 

Môžeme povedať, že tento ročník festivalu sa úspešne vydaril a ďalší festival humoru 
a satiry sa koná o 2 roky, tak dosmiechotu v roku 2008!

Katarína Jalčová

Poprosili sme aj víťaza tohtoročného festivalu humoru a satiry nepočujúcich o príspevok 
do nášho časopisu.

Náš súbor ,,EFFÍK“
V našej organizácii EFFETA (Nitra) sa venujeme integrácii SP detí prostred-

níctvom dramatickej výchovy. Každú stredu máme jeden a pol hodinu drama-
tickú výchovu.

Počas posledného obdobia sme však nacvičovali najmä pantomímu: postoj, 
kroky, mimiku tváre a veľa sme trénovali chodenie a správne pohyby tela. Nepo-
čujúce dievčatá sa na dramatickej výchove snažili samé vymyslieť posun-
kovú reč ako divadelné prevedenie sna. Ja som sa im snažil opraviť držanie 
tela, pohyby a mimiku. Naše predstavenie sme nakoniec nazvali „DVOJ-
ČATÁ“ - príbeh ako SEN, ktorý zahrali 3 dievčatá (2 mladšieho školského 
veku a 1 predškolského veku). V predstavení ide o kombináciu dvoch postáv, 
ktoré stoja tesne za sebou. Jedna stojí vpredu a používa len mimiku a pohyby tela 
bez rúk a druhá stojí za ňou a posunkuje popred ňu. Toto predstavenie hrá najprv 
Renátka s Diankou a potom Katka s Diankou. Renátka a Katka hrajú predné 
postavy a Dianka posunkuje. Prvýkrát sme sa s týmto predstavením zúčastnili 
v Bratislave na 2. Medzinárodnom festivale humoru komunity nepočujúcich 
a podarilo sa nám získať prvé miesto, na čo sme veľmi hrdí.

BcA. Štefan Baláž (EFFETA, Nitra)
 

A čo na to hovorí hlavný organizátor celého podujatia Jaroslav Cehlárik?

Bola to veľká historická udalosť, keďže festival bol zorganizovaný len mladými nepoču-
júcimi. Tohtoročný festival bol omnoho väčší ako minule. Mnohí boli prekvapení, že festival 

bol zorganizovaný mnohými mladými ľuďmi, ktorí mali menej 
ako 30 rokov. Bola to veľká skúsenosť zorganizovať taký veľký 
festival. Nabudúce sa pokúsime zabezpečiť lepšie podmienky 
pre účastníkov. Samozrejme budú tam aj nové a špecifické 
programy v rámci festivalu, napr.: humorný program pre deti, 
workshopy pre kameramanov, kde by mohli získať lepšie infor-
mácie a skúsenosti pre ich budúcu prácu a iné. 

Naším cieľom je, aby sa ľudia oboznámili so špecifickým 
humorom nepočujúcich, to znamená vo svete ticha. Pre nás 
to bude mať pozitívny prínos, kde verejnosť bude rešpektovať 

kultúru komunity nepočujúcich. 
Festival budeme organizovať každý druhý rok. Všetci ste srdečne vítaní na III. festival 

humoru nepočujúcich v roku 2008. Tešíme sa na vás.
Jaroslav Cehlarik 

Počas festivalu bežali aj rôzne zaujímavé diskusie a prednášky. Na str. 13 si môžete pre-
čítať o Panelovej diskusii SP pedagógov. V piatok večer bolo premietanie krátkych humor-
ných filmov. Ďalej v sobotu dopoludnia sa konal seminár: „Humor komunity nepočujú-
cich“ a tiež Prezentácia rozprávok v posunkovom jazyku. Poobede bola prednáška o živote 
a  kultúre  nepočujúcich  Indiánov  v  Južnej  Amerike  a  nepočujúcich  ľudožrútov  v  Papue 
–Novej Guiney. Bol to skutočne veľmi bohatý a pestrý program, kde si každý mohol prísť 
na svoje (= to, čo sa mu najviac páči).

redakcia

Zaujímavá exkurzia
Som študent zo strednej školy pre sluchovo postih-

nutú mládež v Kremnici. Naši učitelia každý školský 
rok pre nás pripravia veľa zaujímavých podujatí. Medzi 
také akcie patria už tradične exkurzie. V novembri sme 
navštívili spolu s našimi učiteľmi hrad Krásna Hôrka 
a kaštieľ v Betliari. Napriek tomu, že už bola neskorá 
jeseň, exkurzia sa vydarila. Počasie bolo nádherné 
a vonku bolo výnimočne teplo na toto ročné obdobie. 

Videli sme veľa zaujímavého. Zažili sme blízke stret-
nutie s dávnou históriou. Z portrétov na nás pozerali 
tváre feudálov, ktorí hrad a kaštieľ kedysi obývali. Na 
mňa najviac zapôsobilo mumifikované telo manželky 
Petra Andrássyho Žofie Seredyovej, ktoré už storočia prebýva za sklom v hradnej kaplnke. K tejto 
žene sa viaže množstvo príbehov, ktoré sa stali námetom pre spisovateľov. Obidve národné kul-
túrne pamiatky sa nachádzajú v Košickom regióne v okrese Rožňava.

Hrad Krásna Hôrka sa vypína nad obcou Krásnohorské podhradie. Pôvodný hrad vznikol 
pravdepodobne na mieste staršieho hradiska koncom 13. storočia. Postavili ho Mariássyovci 
ako gotické feudálne sídlo. Neskôr sa dostal do vlastníctva Bebekovcov, ktorí si ho udržali až do 
r. 1565. V r. 1578 sa stal hradným kapitánom Peter Andrássy. Jeho potomkovia premenili objekt 
na protitureckú renesančnú pevnosť. Andrássyovci hrad v roku 1867 reštaurovali a založili tu 
rodové múzeum, prístupné verejnosti dodnes, s pôvodným nábytkom, originálnym interiérom 
hradnej kuchyne, čajovne, herne a hudobnej siene. 

Betliarsky kaštieľ - sa nachádza v prírodnom parku s rozlohou 81 ha. Do roku 1945 patril 
bohatej maďarskej šľachtickej rodine Andrássyovcov. Postavený bol začiatkom 18. storočia v 
renesančno - barokovom slohu. Nachádza sa v ňom múzeum so vzácnym historickým nábyt-
kom, keramikou, zbraňami, poľovníckymi trofejami z ciest po Indii, Afrike, Južnej Amerike, Ázii a 
polárnych krajoch; a historická knižnica, ktorá obsahuje - 20 000 diel.

Za možnosť uvidieť tieto dva prekrásne klenoty histórie vďačíme aj Kresťanskému centru 
nepočujúcich, ktoré pôsobí v meste pod Urpínom – Banskej Bystrici. Centrum prispelo na zabez-
pečenie akcie finančnou čiastkou, za čo mu patrí srdečná vďaka.

Andrej Chudo
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Zážitky Zážitky

A ako vnímajú stretnutia jednotliví účastníci?

Je tu dobre. Som rád, že som sa tu niečo nové naučil, čo 
je potrebné do života. V Lúčkach som prvýkrát. Tu sa môžem 
porozprávať s kamarátmi. Keď som doma, tak by som sa skoro 
nič nenaučil. Včera sme sa učili o komunikácii, aj sme cvičili. 
Boli tu aj z  STV televízie.

Juraj Valent
 
„Nenechajte nás v tom samých” - motto tohto pobytu - pro-

jektu. A naozaj potrebujeme pomoc od iných, poradiť, podeliť sa so skúsenosťami. Zdraví poču-
júci to majú v tejto oblasti ťažké, no my nepočujúci ešte ťažšie. Ale riešenie sa vždy nájde... 
niekto si ho vybojuje, niekto potrebuje pomôcť  potisnúť vpred. A to bol zámer tohto pobytu. 
Všetci majú pocit, že sú o krok ďalej a majú o niečo viac odvahy bojovať.

Jana Cmarová
 
Môj kamarát mi dal vedieť o tejto možnosti ísť na víkend (od piatku do nedele) do sociálno-

vzdelávacieho strediska „OÁZA”, v Lúčkach pri Kremnici. Veľmi sa mi tu páčilo, pretože bol dobre 
pripravený  program. Boli sme tam skoro všetci. Dozvedeli sme sa rôzne veci, hrali sme sa, tanco-
vali sme a spievali. Pracovníčka z úradu práce nám dala rôzne informácie (o nástupe do práce 
a ako sa dá získať práca), aby sme sa všetci dozvedeli niečo nové, atď. To som nečakal, že tu 
bude Slovenská televízia!!! Nakrúcali o tomto do TKN (= Televízny klub nepočujúcich). Pomaly, 
už  o malú chvíľu končíme a pôjdeme domov. Bolo nám  fajn. Dúfam, že sa čoskoro znovu stret-
neme. Chceli by sme ešte chvíľku ostať - do zajtra ...

Rasťo Šorek
 
Prišiel som do Lúčok pri Kremnici. Bol tu veľmi zaujímavý 

program: „Krok k dospelosti“. Mali sme veľmi zaujímavý roz-
hovor s Jaroslavom Cehlárikom o klube mladých. Mám málo 
kontaktov s ostatnými nepočujúcimi. Chcel by som sa častejšie 
stretávať s nepočujúcimi mimo školy. Ja mám ukončený vzdelá-
vací kurz – „Pracovné poradenstvo“. Strašne som sa bál nakrúcania 
TKN. Nevedel som čo povedať, pretože to bolo prvýkrát v mojom 
živote, keď som stál pred kamerou. Najviac sa mi páčil program, 
pretože vysvetľoval  problémy o zamestnaní, aby sme sa naučili 
nájsť tú správnu cestu.

Gregor Alabán 
 
Tento pobyt bol pre mňa opäť novou skúsenosťou v živote. Spoznala som veľa nových ľudí, 

našla som si kamarátov a spolu sme tento víkend prežili v slzách od smiechu. Takisto som 
získala nové informácie o tom, ako si hľadať zamestnanie, ako sa pripraviť na pohovor so 
šéfom a mať príjemné vystupovanie. Som veľmi rada, že som tento víkend prežila práve tu 
a teším sa na kamarátov opäť nabudúce.

Martina Janáčová
 
Víkend v Lúčkach som absolvoval už druhýkrát. Prišiel som tam, aby som si oddýchol a zabá-

val sa s inými nepočujúcimi. A aby sme sa lepšie spoznali. Myslím si, že téma „Krok k dospe-
losti“ je pre mňa, ale aj pre všetkých, veľmi dôležitá. Dostali sme nové informácie o hľadaní 
pracovného miesta. Som rád, že som sa dozvedel zase niečo nové.

Tomáš Slezák
 

Tento víkend prišli aj zo Slovenskej televízie. Ja som bola pre-
kvapená a začala som sa hanbiť. Mňa veľmi zaujali nové a dôle-
žité informácie potrebné do života. Ale bolo to aj veľmi ťažké, 
pretože som nerozumela cudzie slová. Ale som porozumela, aké 
je dôležité vedieť o živote zamestnanca. Najviac sa mi páčilo, 
keď sme si pre lepšie spoznanie jeden druhého nakreslili mapu 
Slovenska a poznačili tie mestá, odkiaľ pochádzame. Každý sme 
boli z iného mesta. Bolo to veľmi pekné a páčilo sa mi aj to, keď 
sme si zaspievali a aj zaposunkovali pesničku od skupiny I.M.T 
SMILE – „Opri sa o mňa“. Bolo to naozaj veľmi krásne.

Marcela Kakarová

Krok k dospelosti
Mnohí mladí ľudia sa už od malička tešia na čas, keď už 

budú dospelí. Chcú šoférovať auto, mať veľa peňazí, byť nezá-
vislí od rodičov, užívať si život v slobode. 

Mladý človek si ale neuvedomuje, že „sloboda dospe-
losti“ je spojená aj so zodpovednosťou, so zamestna-
ním, s postaraním sa o seba samého, so starostlivosťou 
o druhého človeka (dieťa), s hľadaním si ubytovania a 
ďalšími životne dôležitými vecami. 

Mladým ľuďom – najmä nepočujúcim - chýbajú informá-
cie o praktickom živote. O tom, ako sa v živote uplatniť, ako 
si vytvoriť svoje vlastné zázemie (= stabilitu). A práve preto sa 

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku rozhodlo uskutočniť projekt s názvom „Nene-
chajte nás v tom samých“. Nápad uskutočniť tento projekt vznikol pri vzájomných rozho-
voroch so sluchovo postihnutou mládežou. Projekt sa mohol zrealizovať vďaka podpore 
Nadácie SPP (= Slovenský plynárenský priemysel).

A o čom bol projekt?
Zameriava sa na špecifickú skupinu mladých SP, ktorí po ukončení školy vstupujú do života. 

Mladí ľudia sa mohli počas 5 víkendových stretnutí dozvedieť potrebné informácie od odborní-
kov, ale aj od samotných nepočujúcich, ktorí už majú zamestnanie. 

Cieľom stretnutí bolo:
• Pripraviť nepočujúcu mládež na vstup do bežného života po ukončení strednej školy
• Pomoc pri odbúravaní strachu z tejto novej a neznámej etapy ich života
• Naučiť ich zapájať sa do diskusii o otázkach a problémoch, ktoré sa ich bytostne dotýkajú 
• Na základe tvorivých dielní v nich vybudovať schopnosť sa samostatne správne rozhodnúť 
• Naučiť mladých nepočujúcich vytvárať si samostatne plnohodnotný program svojho každo-

denného života
• Formácia charakteru osobnosti
• Chceme im odovzdať skúsenosti od starších nepoču-

júcich, ktorí majú tieto problémy a neistotu vstupu do 
„novej etapy života“ za sebou

• Chceme mladým nepočujúcim zodpovedať ich nalie-
havé otázky a nenechať ich „v tom samých“

• Zmenšiť strach z nového začiatku v živote
• Zvýšenie istoty a sebavedomia v samostatnom rozhodo-

vaní
• Odbúranie pasivity života nepočujúcej mládeže a prebu-

denie chcenia aktívne „zobrať“ svoj život do svojich rúk
• Informovanosť, čo po strednej škole (prihlásenie sa na úrad práce, ako hľadať prácu, nahlá-

senie sa na sociálnu a zdravotnú poisťovňu, kde hľadať samostatne informácie - komuni-
kačné prostriedky – teletext, internet, noviny, ….....)

• Rozhodovanie ako správne a ekonomicky použiť finančné prostriedky
• Ich práva a ich povinnosti
• Zapájanie sa do diskusie a vedieť korektne vysloviť svoj názor
• Rozvoj osobnosti mladého človeka

Stretnutí sa dokopy zúčastnilo 30 mladých ľudí z celého Slovenska: Žiar nad Hronom, Zvolen, 
Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Nitra, Rimavská Sobota, ... . Počas stretnutí, ktoré sa konali 
3 dni (piatok, sobota, nedeľa) mali účastníci zabezpečené ubytovanie, stravu, pomôcky a plno-
hodnotný program.
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Milí čitatelia, 
v tejto rubrike by sme vám chceli priblížiť niektoré myšlienky, ktoré hovoria o živote, láske, 

o medziľudských vzťahoch. Denne žijeme v uponáhľanom svete plnom povinností, a tak sa 
stáva, že si zabúdame vážiť krásu bežného dňa. Často snívame o lepšom živote a tým si občas 
prestávame uvedomovať hodnoty, ktoré momentálne máme. Tieto úvahy a zamyslenia nám 
môžu svojou duchaplnosťou a krásou pomôcť pri uvedomovaní si pravých hodnôt nášho života. 
Ak by ste sa aj vy chceli podeliť so svojimi zamysleniami, neváhajte nám ich poslať do redakcie: 
GAUDIUM, Kapitulská 21. 974 01 Banská Bystrica, mail: kcns@azet.sk. 

Tieto myšlienky sú vybrané z kalendára 2007, ktoré vydalo KCNS pri príležitosti 15. výročia 
založenia. 

Na zamyslenie Opýtali sme sa ...

Aký darček pod stromček by vám 
priniesol najväčšiu radosť?

To si ani neviem predstaviť z čoho by som mal najväčšiu radosť. Asi to už záleží na tom čo 
mi kúpia. Moji rodičia sa ma neustále každý rok pýtajú: „Čo chceš na Ježiška?“ Ja takéto otázky 
nemám rad, lebo sa to asi nepatrí. Keby som im povedal čo naozaj chcem na Ježiška, tak to už 
budem mať skôr v hlave ako pod stromčekom. Ale najradšej by som dostal asi všetky darčeky.

      František Podhorský
 
Pre mňa by bol asi najkrajší darček pod stromček, keby všetci sluchovo postihnutí (nepoču-

júci i nedoslýchaví) boli šťastní a spokojní v živote. Nemali žiadne bariéry a mali prácu i sociálnu 
istotu podľa svojich predstáv. Keby medzi nami neexistovala zloba, zášť a problémy. Keby sme 
všetci boli zdraví a technika nám pomáhala žiť zmysluplným životom v majoritnej spoločnosti. 

    Katarína Brázdovičová

Môj najkrajší darček pod stromček je, že som v kruhu blízkej rodiny, kde je príjemný pocit 
harmónie, lásky, vianočnej atmosféry a smiechu. Postískať a potešiť jeden druhého.

          Zuzana Švantnerová

Vianoce sú časom príchodu Pána, ktorý prináša ľuďom pokoj, lásku a požehnanie. Deti si 
zvyknú priať rôzne darčeky, sú často ovplyvnené reklamou v TV, či iných médiách a rodičia, ktorí 
na deti nemajú čas im tieto veci kúpia. Najkrajším darom však nie sú pre mňa drahé dary. Stačí 
maličkosť, ktorú človek dáva z lásky a úprimného srdca. Darom je aj to, keď si všetci posadáme 
v izbe pri rozsvietenom stromčeku, porozprávame sa a cítime, že je nám spolu dobre. Najkraj-
ším darom sú dobré vzťahy v rodine, keď každý vie, kde je jeho miesto, kde patrí a môže vždy 
nájsť útechu a pomoc - lásku druhého človeka. Preto nech vždy v našich srdciach prebýva pokoj 
a láska, ktorú nám Ježiško prináša práve v tento čas.

    Slávka Janáčová

Darček zabalený do zlatého papiera.
Jeden stačí. 
Stará mama vstala a išla do komory. Keď sa vrátila, v ruke držala nádherný balík – darček zabalený 

do zlatého papiera, previazaný červenou stuhou. Malá Elenka ho chcela otvoriť, aby sa dozvedela, čo 
je v ňom. Ale stará mama jej vysvetlila, že tento balíček je v skutočnosti tajomstvo. Na druhý deň ráno 
vyšla stará mama a vnučka z domu veľmi zavčasu a niesli so sebou ligotavý balík v zlatom papieri, 
s červenou stuhou. Ako prvého stretli Pankráca, mrzutého strážnika s velikánskymi fúzami. Bol to 
človek, ktorý nikomu nedôveroval a žil sám. Stará mama k nemu podišla a podala mu balík. 

„Čo s tým mám robiť?“ opýtal sa prekvapený Pankrác. 
„To je pre vás,“ povedala Elenka. 
Strážnik sa veľmi čudoval: „Čo je vnútri?“ zisťoval. 
„Priateľstvo a šťastie,“ povedala stará mama a stisla mu ruku. 
„Babička, videla si, akú mal radosť?“ povedala Elenka. „Ideme 

domov pripraviť ďalšie darčeky?“
Stará mama pokrútila hlavou. „Nie, Elenka. Jeden stačí.“
„Konečne tu mám aj ja priateľov,“ zamyslel sa Pankrác. Vystrel 

sa a s teplým pocitom v srdci pokračoval v ceste. Cestou stretol 
zametača Sebastiána, ktorý sa strážnika bál. „To je pre Teba!“ 

„Ďakujem,“ neveriaco zašepkal šťastný Sebastián. Tak sa stali 
strážnik a zametač priateľmi. 

....Zametač si ten darček nenechal a daroval ho ďalšiemu človeku v meste... a ten zase ďal-
šiemu... 

Ten najväčší DAR sme dostali od Boha, keď nám daroval svojho Syna – Ježiša. Aj 
my sa môžeme opýtať Boha: „Čo je vo vnútri Jeho Daru?“ A On nám povie: „Priateľstvo 
a šťastie.“

Január: 
„Dobrý priateľ je nádej v krajší svet.“

Určite už každý 
z nás zažil v živote 
veľa zlého, ale 
i pekného. Tak isto 
je to aj s ľuďmi, kto-
rých stretávame. 
To všetko patrí k ži-
votu a nikto z nás 
sa tomu nevyhne. 

A prečo? Pretože, len vtedy si budeme vedieť 
viac vážiť dobro človeka, ktorý nám na našej 
ceste pomôže, keď máme aj zlú skúsenosť 
v priateľskom vzťahu. Keby to tak nebolo, vedeli 
by sme mu z hĺbky srdca povedať „ďaku-
jem“? Poviem to inač. Napríklad: vedeli by ste 
si vychutnať krásny slnečný deň, keby ste pred-
tým nezažili nepríjemný mrazivý alebo daždivý 
deň? Keby sme mali stále slnečné dni brali by 
sme to ako samozrejmosť a nevážili by sme si 
to. Tak je to aj s dobrým priateľom.

Niektoré veci v živote človek nezvládne sám. 
Veľakrát sa treba obrátiť na svojich priateľov. Aj 
priateľstvo je však medziľudský cit, a teda nie 
je vždy také ideálne (= dokonalé, bez chyby). Aj 
priateľ nám môže ublížiť, sklamať nás či opus-
tiť. Naše priateľstvá závisia od toho, akým sme 
my sami priateľom. Či svojich priateľov len vyu-
žívame na to, aby sme neboli sami, alebo ich 
máme kvôli iným prospechom. Skutočne pria-
teľstvo je vtedy, keď sa vieme s priateľom 
nielen smiať, ale i plakať. Vieme ho vypočuť, 
pochopiť a nesúdiť. V ťažkých chvíľach nášho 
života, dobrý priateľ žiari ako jasná hviezda 
snahou vám pomôcť. Dobrý priateľ je nádej 
v krajší svet. Pretože v ňom vidíme, že dobré 
vzťahy môžu fungovať. Že tak, ako si ľudia 
vedia ubližovať, vedia sa i mať radi a pomáhať 
si. A často vedľa nášho priateľa nenápadne sedí 
krása života (= to znamená, že v dobrom pria-
teľovi môžeme nájsť to, čo je v živote pekné). 
Dobrý priateľ je teda veľmi dôležitou oporou 
na našej ceste životom. Vždy však treba mať 
na pamäti, že to čo chceme dostávať, musíme 

vedieť i dávať. Vážme si teda svojich priateľov 
a buďme s nimi, keď nás najviac potrebujú. 

Február: 
„Žiť neznamená len tešiť sa, veseliť a usmievať. 
Žiť  znamená  aj  bojovať.  Lebo  bez  boja  nie  je 
výhra.“

Každý život 
na zemi sa končí 
smrťou a teda 
smrť je jeho 
neoddel i teľnou 
súčasťou. Nikto z 
nás nevie kedy a 
ako príde, preto 
je dobré byť vždy 
pripravený a mať 
čisté srdce, najmä 
ak veríte v Boha. 
Jeden človek v 
posledných chvíľ-
kach svojho života 
povedal: „Život 
je krásny. Je plný nádherných maličkostí, 
... “ My máme ešte stále možnosť naučiť sa 
život chápať, vychutnať si jeho krásu a hľadať 
svoje šťastie. Nepremárnime ani jeden deň 
svojho života, lebo tak stratíme to, čo už nikdy 
nebudeme môcť získať späť. Buďme vďační za 
každé nové ráno, vážme si každého dňa, žime 
naplno, bojujme s prekážkami a nevzdávajme 
sa. Žiadnym sklamaním, nech je akokoľvek 
veľké sa nekončí náš život, a teda ani defini-
tívne (= úplne) nestrácame nádej, že raz sa naše 
srdce plne usmeje. Zmyslom života je nájsť 
pravé šťastie. Nič, čo je hodnotné v živote sa 
nedá získať bez námahy a niekedy aj bolesti. Žiť 
neznamená len tešiť sa, veseliť a usmievať. 
Žiť znamená aj bojovať. Lebo bez boja nie je 
výhra. Každý máme právo na šťastie a všetko 
čo potrebujeme nájsť na ceste ku šťastiu je 
skryté v nás. Častokrát hľadáme šťastie okolo 
seba, alebo čakáme, že nám ho dajú druhí. Ale 
skutočné šťastie je skryté v nás. 
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Zaujímavosť Zaujímavosť

Oslava 170. výročia ZŠI pre sluchovo postihnutých 
Gejzu Slaninku v Bratislave

V dňoch 25. - 27. 10. 2006 sa konala oslava 
170. (173.) výročia starostlivosti o SP na ZŠ pre 
SP na Hrdličkovej ulici v Bratislave s bohatým 
kultúrno – odborným programom. V stredu sa 
konal kultúrny program, kde krásne vystupo-
vali prevažne žiaci zo ZŠ na Hrdličkovej ulici. 
Uskutočnilo sa aj odovzdanie čestného názvu 
„Základnej škole pre sluchovo postihnutých 
Gejzu Slaninku na Hrdličkovej ulici v Brati-
slave“. Vo štvrtok a piatok sa konal odborný 
seminár s témou „Komplexná starostlivosť 
o sluchovo postihnutých – súčasnosť a bu-

dúcnosť“. Na ňom prednášali rôzni počujúci a nepočujúci odborníci zo Slovenska, Nemecka 
a Maďarska. Nechýbala ani prezentácia kompenzačných pomôcok a kníh. 

Krátka história organizovanej starostlivosti v Bratislave

Spolok „Dobročinný spolok ženský“, ktorého zakladateľkou bola grófka Terézia Brunswic-
ková a viedol ho Ján Blaškovič, v roku 1833 sa zaslúžili o vznik prvého Ústavu hluchonemých 
na území Slovenska v Bratislave (poznámka autora: prv sa vtedy písalo, že ústav bol založený 
v roku 1836, preto sa odtiaľ počítalo 170. výročie). Riaditeľom sa stal Blaškovič a prvý uči-
teľ Izidor Blumauer. Najprv sa ústav nachádzal v budove na rohu Obchodnej a Vysokej ulice. 
Zakrátko sa odsťahoval do dobročinného ústavu na Radlinského ulici, potom do domu mešťa-
nostu na Panenskej ulici č.15. V roku 1834 mal ústav 10 žiakov, v roku 1838 - 18 žiakov a v roku 
1844 už 20 alebo 22 žiakov. Ústav začal postupne upadať, lebo dobročinné príspevky sa znižovali 
a z toho dôvodu sa musel presťahovať na Špitálsku ulicu č.53 asi v roku 1842. Horšie podmienky 
nastali najmä po smrti riaditeľa Blaškoviča a po odchode učiteľa Blumauera. Klesajúca odbornosť 
práce a nedostatok finančných prostriedkov na vydržiavanie ústavu spôsobili, že v roku 1872 sa 
na bratislavskom magistráte rozhodlo o rozpustení ústavu, takže zanikla Škola hluchonemých (od 
roku 1865 bola takto škola pomenovaná) a tieto deti boli poslané do viedenského ústavu.

Neskôr v roku 1878 v Bratislave pri Štátnom dievčenskom učiteľskom ústave bola zalo-
žená Cvičná škola pre hluchonemých, ktorá mala 1 triedu s 24 deťmi. Založila ju profesorka Ida 
Laczikovichová. V nej pracovali študentky učiteľského ústavu, avšak v roku 1892 zanikla. Dňa 14. 
októbra 1905 bol opäť otvorený Ústav pre hluchonemých v Bratislave z príkazu Ministerstva škol-
stva uhorskej vlády z Budapešti. Vyučovalo sa v budove mestského 
sirotinca, neskôr v Primaciálnom paláci. Aj tento ústav trpel nedo-
statkom vyhovujúcich, a najmä trvalých priestorov. Iskierku nádeje 
do pretrvávajúcich neutešených pomerov vniesol Podporný spolok 
hluchonemých, ktorý vyzbieral veľkú sumu z najrôznejších milo-
darov a príspevkov. Suma sa využila na výstavbu účelovej budovy 
ústavu hluchonemých. Vlastná výstavba sa začala v roku 1910 na 
Moskovskej ulici (obrázok hore) a v roku 1911 sa v ňom vyučovalo. 
Počet chovancov ústavu postupne rástol a v školskom roku 1913-
1914 mal ústav 8 tried so 125 žiakmi. 

Počas I. svetovej vojny slúžila ako vojenská nemocnica. Po 
vojne, 1. augusta 1919, bol ústav poštátnený a prevzala ho česko-
slovenská vláda, deti sa vrátili do budovy. Bratislava sa stala met-
ropolou Slovenska a hľadala miesto pre úrady vlády. Štát kúpil 
od magistrátu budovu na Moskovskej ulici, kde sa nasťahoval 
rezort Ministerstva školstva a národnej osvety, ktorý v roku 1921 
„dočasne“ preložil Štátny ústav pre hluchonemých do Dubnice 
nad Váhom. 

V roku 1929 zásluhou Spolku starostlivosti o hluchonemých vznikol Štátny ústav pre hlu-
chonemých v Bratislave. Na začiatku sa zriadila len 1 trieda, a to v budove Svoradova. V roku 
1938 mal ústav už 60 žiakov v 5 triedach. Počas II. svetovej vojny sa opätovne niekoľkokrát 
sťahoval, napríklad na Lazaretskú, do priestorov ľudovej školy na Cukrovú ulicu a v roku 1943 
do kaštieľa v Kochanovciach pri Trenčíne, neskôr na jar roku 1946 sa vrátil späť do Bratislavy 
na Železničiarsku ulicu. Táto budova nespĺňala predstavu nového riaditeľa Gejzu Slaninku 
o moderných vyučovacích metódach a starostlivosti o hluchonemé deti. Neúnavný Gejza hľadal 
pomoc na magistráte mesta Bratislavy a na najvyšších vládnych úradoch, nakoniec sa mu poda-
rilo zrealizovať myšlienku postaviť budovu pre nepočujúce deti.

Od školského roku 1960/61 sa začalo vyučovanie v modernej a plno organizovanej 
budove školy na Hrdličkovej ulici v Bratislave. Škola mala v tomto období 152 žiakov, 14 tried, 
42 pedagogicko-výchovných a 18 prevádzkových pracovníkov. V roku 1978 vzrástol počet žia-
kov na 234, čo bol najvyšší počet v 150-ročnej existencii školy od roku 1833.

Pevne veríme, že v budúcnosti sa organizovaná starostlivosť o SP v Bratislave pretiahne o 
niekoľko krásnych rokov. Škola pre SP na Hrdličkovej ulici aj naďalej určite zostane školou 
pre sluchovo postihnutých a treba odstrániť nepravdivú fámu z okolia, že sa škola ruší. To 
nie je pravda!!! 

Roman Vojtechovský

Medzinárodná panelová diskusia 
nepočujúcich pedagógov

Spolok nepočujúcich pedagógov sa dlho usiloval o stret-
nutie s českými pedagógmi a vzájomnú výmenu informácií 
a skúseností. Vďaka projektu Konto Orange a v spolupráci  
s českým nepočujúcim pedagógom Alexandrom Zvonekom 
sa nám nakoniec podarilo toto stretnutie zorganizovať. Zaují-
mavosťou je, že v našom susednom Česku nie je organizá-
cia, ktorá by združovala nepočujúcich pedagógov. Napriek 
tomu sú tam nepočujúci pedagógovia vo vzájomnom kon-
takte a za prirodzeného vodcu považujú práve nepoču-
júceho pedagóga A. Zvoneka, ktorý publikoval v mnohých 
časopisoch a v súčasnosti vedie projekt internetovej stránky 

pre nepočujúce deti. Diskusia sa niesla v samostatných 
prednáškach českých a slovenských pedagógov o pre-
hľade, systéme a organizovaní výchovy a vzdelávania 
v školách pre sluchovo postihnuté deti v Česku a na Slo-
vensku. Po každých prednáškach boli vedené živé diskusie. 
V závere diskusie sa konalo stretnutie s počujúcimi odbor-
níkmi, s p. doc. D. Tarcsiovou a s p. L. Ubárom, pre Nepo-
čujúcich. Nepočujúci pedagógovia tak mali možnosť opýtať 
sa ich na nedoriešené otázky a jednotlivé odborné termíny. 
Veríme, že toto stretnutie nebolo posledný krát a stanú sa 
tradíciou v poznávaní a objavovaní nových informácií a skú-
seností.

Katarína Jalčová

Ospravedlnenie
V časopise č. 5/2006 v článku „Ako sa žije n/Nepočujúcim?“ došlo k nedorozumeniu pri 

spracovávaní autorského príspevku. V závere článku sme názor laickej verejnosti prisúdili (= 
privlastnili) Romanovi Vojtechovskému. Za tento omyl sa úprimne ospravedlňujeme autorovi 
i čitateľom. 

redakcia

zachovaný vzácny reliéf na budove

riaditeľ Gejza Slaninka
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Zo života Zo života, zážitky

Súrodenci Rasťo a Soňa
Aj tento krát sme oslovili ďalšiu dvojicu súrodencov. V tomto čísle by sme vám chceli pred-

staviť súrodencov Rasťa a Michaelu Šorekových. 

Rasťo
Vek: 26
Obľúbená farba: béžová, hnedá, bledohnedá

Rasťo, koľko máš súrodencov? Sú počujúci alebo nepočujúci? Ktorý 
si v poradí?

Mám dvoch súrodencov, brata a sestru. Obaja sú zdraví a počujúci. Ja som najstarší, druhý je 
brat a sestra je najmladšia.
Ako si komunikoval so svojimi súrodencami a rodičmi?

Ťažko povedať, viac si rozumiem so sestrou ako s bratom. S bratom málo komunikujem, pretože 
je stále preč. Chodí do práce a navštevuje nás raz za dva mesiace. S rodičmi si tiež rozumiem, viac 
s mamou ako s otcom.
Môžeš nám povedať niečo o sebe? Kde si študoval a čo teraz robíš?

Deväť rokov som chodil na ZŠI pre SP v Lučenci. Musel som spávať na internáte, a preto mi rodi-
čia veľmi chýbali. Po ukončení ZŠ som študoval 4 roky na SOU – rezbárskom s maturitou. Úspešne 
som zmaturoval a po dvoch rokoch som začal pracovať ako živnostník pre výrobu úžitkových pred-
metov z dreva. Bola to slabota. Čo už? Už čoskoro preruším živnosť na pol roka.
Si spokojný s tým čo robíš? Aké sú tvoje skúsenosti s tvojou prácou?

Zatiaľ som spokojný s prácou, ktorú robím. Proste ma baví vyrezávanie viac ako kreslenie, 
pretože táto ručná práca je dosť ťažká a dôležitá. Ľudia si ani nedokážu predstaviť, aké je ručné 
vyrezávanie zložité (detaily, portréty, atď.). Môžem povedať, že najlepšie skúsenosti mám s vyre-
závaním. Vždy dokážem spraviť niečo nové, moderné; figuríny, šachovnice, betlehemy a rôzne iné 
predmety. Teraz pracujem aj ako vedúci výtvarno – rezbárskeho krúžku s deťmi na ZŠ s materskou 
škôlkou v Štiavnických Baniach. 
Prečo si sa rozhodol pracovať na živnosť?

Veď to je otázka? Nerozhodol som sa pre živnosť náhle. Otec mi pomohol s vybavovaním živ-
nosti, aby som mohol naďalej vyrezávať; vďaka mu za to. Po troch rokoch som zistil, že sa nedarí 
dobre predávať. Zákazníci nemajú záujem objednávať si moje výrobky, pretože nemajú peniaze. 
Už čoskoro preruším živnosť na pol roka.
Aké sú tvoje záujmy?

K mojím záujmom patrí vyrezávanie, šach, bicyklovanie, prechádzky do prírody. Milujem hory, 
keď sa môžem nadýchať čerstvého vzduchu, keď môžem počuť spievanie vtáčikov, keď môžem 
počuť vodu v potokoch; to všetko je krásne.
Načo si najradšej spomínaš z detstva?

Rád si spomínam na úplne všetko z detstva. Spomínam si na zábavy plné smiechu a radosti, 
ďalej na obľúbené výlety na chatu v Budinej. Hrávali sme sa tam na skrývačku, na ohnisku sme si 
opekali špekáčky, hrávali sa spoločenské hry atď.
Povieš nám nejakú veselú príhodu so svojou sestrou?

S mojou sestrou? To je ťažké? Niekedy príde do mojej izby poprosiť niečo, tak to vždy vyriešim. 
Bolo to zaujímavé, keď sme boli v Štiavnických Baniach. Smiali sme sa na tom, že kto sa nebojí 
spávať v stane. Ja som sa bál spávať v stane, pretože prídu ucholaky do ucha a tak som si vymyslel 
takú pesničku, ktorú sme si všetci spievali.
Myslíš, že súrodenecké vzťahy sú dôležité?

Myslím že áno! Pre mňa sú súrodenci dôležití a aj ja pre nich, keď niečo potrebujú. Nie je dobre, 
keď sú moc odlišní, pretože vtedy najviac chýbajú. Mne najviac chýba brat, pretože je stále preč 
– v Bratislave.

Lucia
Vek: 18
Obľúbená farba: jesenná, hnedá

Rasťo si ťa vybral do našej rubriky „zo života“. Potešilo ťa to?
Samozrejme, že ma to potešilo.

Mohla by si prezradiť niečo o sebe, kde si chodila do školy a čomu sa rada venuješ? Si počujúca 
alebo nepočujúca?

Som počujúca, no často sa mi stáva, že počujem len to čo chcem. Som, spoločenská, ale 
pri cudzích som veľmi hanblivá a tichá (Rasťo je presný opak). Momentálne som v maturitnom 
ročníku, chcem zmaturovať a pokračovať na pedagogike pre sluchovo postihnutých. Mám rada 
mačky a všetky roztomilé zvieratká, knihy a hlavne leňošenie, občas aj šport.
Ako si sa učila komunikovať s Rasťom? Ovládaš posunkovú reč?

Komunikácia s Rasťom je pre mňa bezproblémová, keďže celkom dobre počuje. Síce s ním 
hovorím vysokým tónom, zatiaľ si nesťažoval. Posunkovú reč neviem, možno jedno – dve slová.
Prezradíš nám nejakú veselú príhodu s Rasťom?

To je ťažké, ani neviem. Určite sme niečo veselé prežili a nebolo toho málo, ale nič ma nena-
padá. Možno to ako sme spávali v stane na záhrade u našej starkej a on sa bál ucholakov. Vtedy si 
začal spievať aj takú pesničku, ktorá bola veľmi zábavná.
Pomáhate si navzájom?

Pomáhame si to je jasné, veď sme brat a sestra, no častejšie pomáha on mne ako ja jemu. Ide 
o to, že mi pomôže so všetkými možnými vecami... . 
Máš pocit, že rodičia robili medzi vami rozdiely?

Ak aj robili nebolo to vidno. Každý rodič sa viac venuje dieťaťu, ktoré to potrebuje. Rasťo to 
nikdy nepotreboval. Odkedy si pamätám bol sebestačný, veď od malička chodil do školy v Lučenci 
sám. Je obdivuhodný. Ja by som sa bála. 
Keď ste spolu, ako najradšej trávite voľný čas?

Veľa času máme obaja dosť no trávime ho skôr individuálne, každý vo svojej izbe.
V čom ste odlišní?

Skoro vo všetkom, až na to, že sme obaja tvrdohlaví, nervózni, keď sa niečo nedarí, netrpezliví. 
Ja som usilovnejšia a pracovitejšia ako on. Rasťo je niekedy strašne pomalý, najmä čo sa týka 
vstávania, dokáže prespať celé dopoludnie. Keď bol v Taliansku, tak vstával skôr. Ak sa mu chce je 
usilovný ako včelička.
Čo si najviac vážiš na bratovi?

Jeho veselú, detskú povahu a radosť zo života, aj keď z času na čas je aj smutný a mrzutý. Tiež 
jeho odhodlanosť ísť hlavou proti múru. Má veľa vlastností, ktoré sú pre život dôležité a mnoho 
ľudí ich nemá.
Myslíš, že súrodenecké vzťahy sú dôležité?

Určite áno. Človek má stálu podporu a môže sa vždy spoľahnúť na brata alebo sestru, aj keď sa 
mu ostatní otočili chrbtom. Súrodenci sú ako rodičia, aj keď sa hnevajú vždy ich to prejde, pretože 
nás majú radi.

Ďakujeme vám, za milý a zaujímavý rozhovor. Veríme, že aj naďalej budete jeden pre 
druhého vzácnym darom, ktorý prinesie ešte veľa krásnych spomienok. 

redakcia

Stretávka po 15 rokoch
Pri príležitosti 15. výročia od ukončenia školy – SOU pre nepočujúcich 

v Kremnici, sme v dňoch 20. - 21. októbra 2006 zorganizovali stretávku s bý-
valými spolužiakmi. Ubytovaní sme boli na chate KCNS – „Oáza“ v Lúčkach 
pri Kremnici. Stretávky sa zúčastnili bývalí spolužiaci zo všetkých odborov; 
maliar, stolár a krajčírka: Miroslav Bortel, Arpád Novák, Pavel Šopinec, 
Ivana Fraňová rod. Kolínková, Sylvia Hlavenková rod. Petiková, Lenka Čič-
mancová rod. Včeláriková, Monika Ptaková, Ingrid Šopincová rod. Weis-
sová, Dušan Puliš, Peter Beseda, Milan Hraško, Peter Mozdeň, Mikuláš 

Hlavenka, ktorí tu študovali v rokoch 1987 – 1991. Niektorí spolužiaci neprišli z rôznych dôvodov.
Dobrú náladu nám to však nepokazilo a na Lúčkach sme sa veľmi dobre cítili. Zaspomínali 

sme si na naše študentské časy, v dobrej nálade sa zasmiali. Prechádzali sme sa po okolí 
mesta Kremnice a navštívili sme aj stred Európy v Kremnických Baniach. Potom sme spoločne 
prežívali slávnostnú večeru, ktorá sa konala v rybárskej reštaurácii.

Rozišli sme sa domov šťastní, spokojní s peknou spomienkou a nezabudnuteľným zážitkom 
s tým, že o 5 rokov sa znovu stretneme v hojnom počte s bývalými spolužiačkami a spolužiakmi.

Dušan Puliš
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Zaujímavosť Kultúra

Prvý krát celá kniha pre deti  
v posunkovom jazyku

Deti chcú čítať. A chcú počúvať rozprávky. Práve pre nepoču-
júce deti je určená kniha v posunkovom jazyku. Kniha je k dispozícii 
zadarmo na internete. V knihe „Moja brána do sveta nepočujúcich“ sú 
dve dvojičky Anna a Dávid. Anna je počujúca 
a Dávid je nepočujúci. V knihe si môžete obra-
cať jednotlivé strany, pozerať si obrázky, čítať 
text a zároveň pozerať video v posunkovom 

jazyku. Je to veľmi zaujímavý nápad. Kniha je na internete v rakúskom posun-
kovom jazyku a môžete si ju pozrieť - možno získať aj inšpiráciu (= povzbudenie 
k podobnej práci v slovenskom posunkovom jazyku) na internetovej stránke: 
www.oegsbarrierefrei.at > FÜR GEHÖRLOS

internet

22. medzinárodný festival  
krátkych filmov v Berlíne

Od 7. – 12. novembra 2006 sa po 22.-krát uskutočnil medzinárodný 
festival krátkych filmov v Berlíne. Program HANDS UP! (= ruky hore!) sa 
venoval téme - Hluchota a kultúra nepočujúcich v dokumentárnych, ani-
movaných a klasických krátkych hraných fil-
moch. Sny, konflikty, hľadanie identity (= pod-
staty), prvá láska a ďalšie témy. Ďalším veľmi 
pekným, ale zároveň aj veľmi ťažkým bodom 

bolo znázornenie poézie v posunkovom jazyku, výraz slova a krásy 
posunkového jazyka. Všetky filmy boli s titulkami. Tlmočník v po-
sunkovom jazyku bol prítomný pre moderovanie a pre rozhovory 
s tvorcami filmov. 

internet

Európske stretnutie rodín v roku 2007 v Írsku
FEPEDA – Európsky zväz rodičov sluchovo postihnutých 

detí, pripravuje od 23./24. – 29. júla 2007 európske stret-
nutie rodín v meste Carlingford v Írsku. Európske rodiny 
spolu so svojimi sluchovo postihnutými deťmi sú srdečne 
pozvaní. Program je určený pre dospelých a deti. Tlmočníci 
sú pre každého človeka zabezpečení a pripravení tlmočiť 
v posunkovom jazyku tej krajiny, z ktorej rodiny prídu. 

internet

Tip do kín: Do hlbokého ticha
V Nemecku je veľký záujem o film Veľké ticho! Čo prežívajú 

nepočujúci každý deň, to dodržiavajú kartuziánski mnísi vo 
francúzskych Alpách dobrovoľne: mlčanie, ticho. Režisér Phi-
lip Gröning dostal túžbu ísť do kláštora. A tak žil šesť mesiacov 
s mníchmi a filmoval ich každodenný život. Mlčanie. Ticho. Film 
je bez hovorenia a aj bez titulkov. Je rovnako zrozumiteľný pre 
počujúcich ako aj pre nepočujúcich. 

internet

Projekt financovaný ESF (= Európsky sociálny fond) 
priniesol sluchovo postihnutým strednú odbornú školu

Od školského roku 2006/07 je pri SOU pre SPM v Bratislave 
zaradená do siete škôl aj Stredná odborná škola pre sluchovo 
postihnutú mládež. Zaradeniu školy predchádzala realizácia pro-
jektu GRAFICKÉ SYSTÉMY VO VZDELÁVANÍ SLUCHOVO POSTIH-
NUTÝCH, ktorý bol financovaný Európskym sociálnym fondom. 
O projekte a vzniku novej školy sme sa porozprávali s riaditeľkou 
školy Mgr. Evou Krškovou. 

Ako vznikla myšlienka pripraviť projekt z oblasti  informačno-komunikačných techno-
lógií?

Už pri nástupe do funkcie riaditeľky som si uvedomovala, že informačno-komunikačné tech-
nológie (IKT) môžu veľmi pomôcť sluchovo postihnutým prekonať ich postihnutie. Často sme si 
spolu sadli – učitelia informatiky a učitelia odborných predmetov - a sme premýšľali, čo pridať 
do vzdelávania našich žiakov, aby sa po skončení školy dobre uplatnili na trhu práce. Chceli sme, 
aby žiaci využívali IKT a súčasne i odbornosť, preto sme sa zamerali na zavedenie počítačovej 
grafiky do odborných predmetov. Projekt sme pripravili hneď po vstupe Slovenska do Európskej 
únie (od mája do júla 2004).

Ako prebiehal projekt? 
V januári 2005 sme pripravili novú počítačovú učebňu 

a zakúpili odborný softvér. Od februára do septembra 2005 sa 
naši siedmi pedagógovia učili počítačovú grafiku. V septembri 
2005 začali vyškolení pedagógovia učiť počítačovú grafiku 
žiakov nadstavbového štúdia v odboroch UMELECKORE-
MESELNÉ PRÁCE, STROJÁRSTVO a ODEVNÍCTVO. Na vyu-
čovanie sa pedagógovia museli dôkladne pripraviť. Upravili 
tematické plány tak, aby boli vhodné na vyučovanie sluchovo 
postihnutých a pripravili pre nich učebné texty. Projekt ukon-
číme v decembri 2006. 

Čo priniesol projekt škole?
Vzdelávanie pedagógov a  zavedenie počítačovej grafiky zvýšili úroveň školy ako vzdelávacej 

inštitúcie. Študijné odbory pripravujú lepšie našich absolventov pre potreby trhu. Dobré ovlá-
danie práce s počítačom uľahčí sociálnu a pracovnú integráciu sluchovo postihnutých v oblasti 
duševnej práce.

Ako ovplyvnil projekt výber nových odborov?
V septembri 2006 sme otvorili strednú odbornú školu s tromi atrak-

tívnymi študijnými odbormi, ktoré využívajú IKT – propagačná grafika, 
grafické systémy v odevníctve a strojárstvo so zameraním na grafické 
systémy. Tieto odbory sme mohli zaviesť vďaka tomu, že sa naši peda-
gógovia vzdelali v počítačovej grafike. 

Využijete projekt po jeho skončení?
Po skončení projektu chceme naďalej vyučovať počítačovú grafiku v nadstavbovom štúdiu, 

strednej odbornej škole a tiež v učebných odboroch. Chceme poskytnúť sluchovo postihnutým 
študentom rovnako kvalitné vzdelanie, ako má bežná populácia. 

S riaditeľkou školy Mgr. Krškovou
sa rozprávala Ing. Marta Magyaricsová



1� GAUDIUM GAUDIUM 1�

Poďakovanie 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:
	10.	1.	–	Samuelovi	Kyseľovi	 30.	1.	–	Daniele	Sucharekovej
	13.1.	–	Márii	Kišovej	 30.	1.	–	Viere	Sulikovej
	25.	1.	–	Viere	Kobzovej		 8.	2.	–	Ľubošovi	Balážovi
	28.	1.	–	Márii	Mezeyovej	 24.	2.	-	Petre	Chrenovej

 

 K meninám
21.	1.	–	Vincentovi	Vreckovi	 12.	2.	–	Perle	Pastorekovej	
30.	1.	–	Daniele	Sucharekovej

 

Sviatosť krstu
Kňaz Robert Colotka pokrstil v kaplnke sv. Františka Saleského 

v Nitre, malého novonarodeného Mária Majerčáka. Z jeho narode-
nia sa teší celá rodinka a najmä jeho sestričky Dianka  a  Renátka. 
Srdečne blahoželáme k vášmu novonarodenému anjelikovi. Nech je 
krásny, múdry, zdravý a bude vždy ozdobou vašej milej rodiny.

Kolektív KCNS, členovia KCNS a priatelia

Narodenie dieťatka
Zo srdca blahoželáme manželom Hanusovým z Pezinka k narodeniu synčeka 

Richarda. Narodil sa dňa 20. 11. 2006 o 23.15 hod. Prajeme vám, aby vám Riško 
priniesol do rodiny veľa radosti a požehnania.

Kolektív KCNS, členovia KCNS a priatelia

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
Január, február, marec 2007

B. Bystrica: Katedrála sv. Františka Xaverského – 28. 1. a 25. 2. a 25. 3. 2007 o 14.00 hod.
Trenčín: Kostol Notre Dame – 21. 1. a 18. 2. a 18. 3. 2007 o  16.00 hod. 
Nitra: Kaplnka sv. Františka Saleského – 14. 1. a 11. 2. a 11. 3. 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 – 7. 1. a 4. 2. a 4. 3. 2006 o 16.30 hod (v pos. reči)
  – ostatné nedele o 16.30 hod. (tlmočené)
 Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – 1x mesačne

P O Ď A K O V A N I E
KCNS ďakuje

všetkým, ktorí nás v roku 2006 podporili.

Za pomoc a spoluprácu pri našej činnosti patrí poďakovanie všetkým ľuďom, 
ktorí priložili svoju ruku k naplneniu činnosti KCNS svojim časom, osobnou 

zapojenosťou a finančnou podporou. 

Poďakovanie patrí najmä týmto:

 Ministerstvo práce sociálnych vecí  Biskupský úrad v Banskej Bystrici
 a rodiny SR  Rímskokatolícka cirkev – dekanát 
 VÚC Banská Bystrica Žiar nad Hronom
 Nadácia SPP všetci pracujúci v Diecéznom centre JP II v BB 
 Tesco Stores, a. s. dobrovoľníci (počujúci i nepočujúci)
 Slovenská Humanitná rada  ZŠ a SŠ v Kremnici
 Renovabis Effeta

ZAL – Zlievareň AL spol. s. r. o.
Ing. Jozef Haurík, Medovnikárstvo, Kremnica  

Autodoprava Lehocký
Návštevníci SVS Oáza v Lúčkach 

Lenka Pavlíková z penziónu JOPLE
TKN, časopisu UNIE, GONG, Webglobe,

všetkým, ktorí nám prispeli 2%
a všetkým ľuďom dobrej vôle.  

Kolektív KCNS

Milí čitatelia,
s radosťou vám oznamujeme, že tento prichádzajúci rok 2007,

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku oslávi svoje 15. výročie.

Pri tejto príležitosti bol vytvorený aj kalendár, ktorý 
si môžete objednať na tel. č.: +421/911/222 351, alebo 
zakúpiť priamo v kancelárii KCNS. Cena kalendára je 
60,- Sk. Jeho zakúpením podporíte činnosť KCNS. 

V tomto kalendári môžete nájsť rôzne obrázky 
z podujatí KCNS, ktoré boli zorganizované v predo-
šlých rokoch. Pod obrázkom sa nachádza pekná myš-
lienka. Tieto myšlienky budú uverejňované aj v našom 
časopise, v rubrike „Na zamyslenie”.


