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Milí čitatelia, 

prvýkrát sa Vám pri-
hováram na stránkach 
tohto časopisu a venu-
jem pár slov na zamys-
lenie na toto leto. Určite 
ste si všimli, že držíte v ruke dvojčíslo. Aj 
my v redakcii sme sa rozhodli zastaviť 
počas dovolenkového obdobia aspoň na 
chvíľu. Uvedomili sme si, že doba, v kto-
rej práve žijeme, je častovaná (= pome-
novaná) rôznymi prívlastkami. Asi jediný 
prívlastok, na ktorom by sa všetci zhodli, 
je doba ubehaná.

Spoločne sa zastavme a zamyslime sa 
nad tým čo robíme a prečo to robíme. 
Sme tesne pred odchodom do Ríma, kde 
nás čaká celosvetové stretnutie nepo-
čujúcich, návšteva rôznych hodnotných 
pamiatok a hlavne audiencia u pápeža 
Benedikta XVI. vo Vatikáne. To snáď prine-
sie veľa hodnotných priateľstiev a hlavne 
jedinečných spomienok. Týmto by som 
Vám chcela povedať, aby sme sa dokázali 
zastaviť a nájsť si aspoň letnú aktivitu, pri 
ktorej zabudneme na okolitý svet, ktorá 
nás obohatí a zregeneruje nášho ducha, 
telo a myseľ. Veď na to je leto a obdo-
bie slnečných lúčov. Pozerajme sa okolo 
seba, všímajme si krásu života a všetkých 
tých drobných maličkostí. Skúsme byť 
optimistickí pesimisti, pesimistickí opti-
misti a zároveň naivní realisti.

Po skončení tohto obdobia sa na Vás 
v redakcii opäť tešíme medzi riadkami 
nášho Gaudia. Nielen v písomnej forme, 
ale aj v aktívnej. Opäť sa stretneme v  sep-
tembri na Celoslovenskej púti nepočujú-
cich na Starých Horách.

Krásne leto s kopou zážitkov Vám zo 
srdca želá 

Janka
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Ani jeden zo siedmych divov sveta nero-
zohňoval ľudskú obrazotvornosť natoľko ako 
visuté záhrady v Babylone. Neopísal ich nijaký 
spisovateľ žijúci v tej dobe, ale povesti o nich sa 
ústne rozšírili do celého sveta a stali sa legendou 
o pozemskom raji uprostred púšte. Jeden rímsky 
spisovateľ navštívil záhrady dávno po páde Baby-
lonu a našiel ich ešte zachované. Opísal ich ako 
sériu arkádových terás, postavených na spôsob 
pyramídy jednu nad druhou, ktoré obkolesovali 
7,6 m hrubé valy. Každá terasa obsahovala toľko 
zeme, aby tam mohli rásť stromy. Babylonský 
kňaz Berossos rozpráva, že Nabukadnezar dal 
zriadiť záhrady na terase paláca, aby manželke 
Amytis pripomínali hory a rastlinstvo Perzie, vlas-
ti, kde strávila detstvo. Pravdepodobne tieto záh-
rady objavil Koldewey v severovýchodnom rohu 
paláca. Postavili ich na stupňovitých terasách 
položených na hrubej klenbe. Voda na zavlažova-
nie rastlín sa dopravovala čerpacími zariadeniami. 
Tak bolo zabezpečené, aby v suchej krajine tieto 
rastliny dostávali potrebnú vlahu.

Visuté záhrady dnes už nenájdeme, pretože 
boli v minulosti zničené. Dnes sa o tomto dive 
môžeme dozvedieť len z historických doku-
mentov.

Visuté záhrady kráľovnej Semiramis v Babylone
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Okolo roku 550 pred n. l., následne po dobytí 
gréckeho mesta Efezos na pobreží Malej Ázie, 
kráľ Kroisos z Lýdie vybudoval nádherný chrám 
zasvätený bohyni Artemis. Vnútri chrámu bola 
ukrytá svätyňa, v ktorej stála krásna socha 
bohyne, ozdobená drahokamami a vzácnymi 
kovmi. Chrám známy ako Artemision sa stal 
slávnym a priťahoval veriacich zo široka-ďaleka. 
Napriek tomu jednej noci roku 356 pred n.l. šia-
lenec menom Herostrates chrám podpálil. Stre-
cha sa prepadla, stĺpy sa zrútili a socha bohyne 
padla na zem. Keď potom o niekoľko rokov 
Efezos dobyl Alexander Macedónsky, rozhodol 
sa znovu vybudovať Artemidin chrám. Do roku 
250 pred n.l bol chrám obnovený do pôvodnej 
nádhery a často bol oslavovaný ako jeden zo 
siedmych divov sveta. Alexander Veľký nikdy 
nevidel splnenie svojho sna, pretože obyvate-
lia Efezu potrebovali na znovu postavenie Arte-
midinho chrámu 120 rokov.

Artemidin chrám v Efeze
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spevom, 
ktorý nám 
k r á s n e 
sprí jem-
nil túto 
n e o b y -
č a j n ú 
slávnosť, 
a samoz-
r e j m e 
i posun-
k o v ý m 
jazykom.

No, v ten deň sa nič neskončilo, práve 
naopak, pre tieto deti sa začalo čosi nové. 
Vybrali si cestu s Ježišom, rozhodli sa spoz-
návať Boha vo svojom živote a chcú, aby vie-
dol ich kroky všade, kam sa pustia. Rozhodli 
sa budovať svoj vzťah s Bohom a prinášať 
ho tým, ktorých majú okolo seba, do svojho 
každodenného života. My ich preto v tom 
nesmieme zabúdať podporovať modlitba-

mi, ale aj našimi vlastnými životmi, našim 
vlastným vzťahom s Bohom.

A aby sme nezabudli, obrovská vďaka 
patrí aj našim úžasným dobrovoľníkom, 
ktorí sa zaslúžili o zabezpečenie spevu, či 
krátkeho agapé, 
bez nich by táto 
slávnosť nebola 
taká krásna.

Zázraky sa 
dejú skutočne 
každý deň, len 
my stále hľadá-
me niečo veľké 
a neskutočné, 
a pritom zabú-
dame otvoriť 
oči, pretože uvidieť Boha znamená uvi-
dieť jednoduché veci. Uvidieť Boha zna-
mená nahliadnuť do svojho srdca, preto-
že to je dom, kde prebýva.

Miriam a br. Felix

Dar múdrosti – sviatosť kresťanskej dospelosti
V  katedrálnom  chráme  svätého  Františka  Xaverského  v  Banskej  Bystrici  dňa 
��. mája �008 prijalo sviatosť birmovania z rúk banskobystrického diecézneho 
biskupa Rudolfa Baláža 18 dospelých Nepočujúcich: Mária Reháková, Ľuboslav 
Vereš,  Iveta  Štrbová,  Alexander  Štrba,  Marián  Jarabek,  Štefan  Cisko,  Roman 
Mihalík, Jozef Valčuha, Štefánia Smutná, Juraj Valent, Rastislav Šorek, Gabriel 
Tóth,  Rastislav  Menšík,  Mário  Furčák,  Tatiana  Straňáková,  Zuzana  Miklošová, 
Katka Gajdošová, Martin Letaši.

B i s -
k u p 
v homílii 
(= kázni) 
h o v o r i l 
pr í tom-
n ý m 
b i r m o -
vancom 

o význame (= zmysle) sviatosti birmovania, 
pri ktorej dostávajú sedem duchovných 
darov (dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, 
dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar 
bázne voči Bohu). Vyzdvihol dar múdros-
ti, ktorý ich povzbudzuje, aby múdro žili. 
Múdro žiť nie je podľa biskupa vedieť alebo 
ovládať všetku vedu sveta, ale správať sa 
tak, aby životom robili Bohu radosť a boli 
na osoh (= prospech) spoločnosti. V tejto 
božej múdrosti pochopia nepočujúci aj to, 
že Boh ich nekonečne miluje, aj keď nepo-
čujú. Biskup povzbudil birmovancov, aby 
sa stali šíriteľmi radostnej zvesti evanjelia 
a cez prijatie sviatosti kresťanskej dospe-
losti ich viera zosilnievala.

Svätú omšu koncelebrovali duchovný 
správca nepočujúcich Robert Colotka, ktorý 
pripravoval kandidátov na sviatosť a miest-
ny dekan Ján Krajčík. Slávnosť sprevádzali 
hudbou a spevom seminaristi z Kňazského 
seminára v Badíne, ktorá bola tlmočená do 
posunkovej reči. Liturgiu slova a prosby 
veriacich si prijímajúci sviatosť birmovania 
posunkovali sami.

Po svia-
tosti bir-
m o v a n i a 
sa rodinní 
príslušníci 
a priatelia 
birmovan-
cov z Prešo-
va, Trenčí-
na, Žiliny, Čadce, Banskej Štiavnice, Zvolena, 
Bardejova, Detvy, Žiaru nad Hronom, Košíc, 
Trstenej, Banskej Bystrice a Spišskej Novej 
Vsi stretli v Diecéznom centra Jána Pavla II. 
v Banskej Bystrici, kde sídli Kresťanské cen-
trum nepočujúcich na Slovensku.

Redakcia

Prvé sväté prijímanie v Bratislave
Každý deň v sebe niečo ukrýva, či už je to čosi menšie alebo väčšie, ak si to všim-
neme uvidíme krásy našich každodenných životov. 

Aj práve jeden z posledných májových 
dní, 30. 5. 2008 slávnosť Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho, sa stal pre dve deti zo 
základnej školy na Hrdličkovej v Bratisla-
ve niečím výnimočný. No, nie len pre Ivet-
ku a Samka bol tento deň zvláštny a plný 
radosti, ale tiež pre ich rodiny, či tých, 
ktorí sa pri príležitosti ich 1. svätého prijí-
mania, ba dokonca aj Ivetkinho krstu, zišli 
v kostole na bratislavských Kramároch.

Už od rána bola vidieť na týchto dvoch 
deťoch radosť z toho, čo ich v dnešný deň 
čaká. Ivetka aj Samko sa na tento svoj veľký 
deň veľmi zodpovedne pripravovali pod 
vedením františkána brata felixa na hodi-
nách náboženskej výchovy počas školského 
roka. Spoznávali svoju vieru, svojho nového 
a úžasného Priateľa Ježiša, ktorého sa rozhod-
li prijať do svojich srdiečok. Svätú omšu slú-
žil dp. františek Bartoš a bola doprevádzaná 

AKTUÁLNE AKTUÁLNE

Pán uči-
teľ nábo-
ž e n s t v a 
Juriga ich 
starostlivo 
pripravo-
val počas 
c e l é h o 
školského 
roka, za čo 

sme mu všetci veľmi vďační. Na hodinách 
náboženstva venoval všetko svoje úsilie 
a lásku našim žiakom a zameral ju na zís-
kavanie vedomostí a znalostí, ktoré žiakov 
vedú k láske k Bohu.

Keď nadišiel napokon veľký deň D, slnieč-
ko nádherne svietilo. Akoby sa tešilo spolu 
s deťmi, ktoré už netrpezlivo, trocha neisto 
očakávali pred kostolom. Pomaly prichádzali 
rodičia, príbuzní, známi a nemohli chýbať ani 

žiaci zo ZŠI pre SP v Lučenci, ktorí prišli pod-
poriť svojich spolužiakov. Dievčatá v nádher-
ných bielych šatách, chlapci v oblekoch sa 
s dôverou obracali na kňaza Colotku, ktorý 
ich s úsmevom upokojoval. Keď odbila tre-
tia hodina, omša sa začala. Pán kňaz Colotka 
mal nádhernú kázeň, ktorou sa dotkol našich 
sŕdc. Deti všetko zvládli tak, ako si to nacvičili 
počas predchádzajúcich týždňov. Rodičia 
sa na svoje deti hrdo pozerali. Aj ostatní si 
zaspomínali na svoje 1. sväté prijímanie. Ku 
svojej príprave pristupovali veľmi zodpoved-
ne a nikomu z prítomných neprekážal občas 
trasúci sa hlas detí, ktoré sa snažili zakryť 
svoju trému. 

Po ukončení sme šli na faru, kde sa 
deti s úsmevom na tvárach poďakovali 
pánovi kňazovi Colotkovi za jeho snahu, 
trpezlivosť a starostlivosť. Ďakujeme.

Ivana Jahodníková

Prvé sväté prijímanie v Lučenci
Deň �. jún bol pre niektorých žiakov ZŠI pre SP v Lučenci výnimočný. Výnimočný 
v tom zmysle, že ich čakalo 1. sväté prijímanie. Už niekoľko dní predtým netrpez-
livo oznamovali každému koho stretli, aký veľký deň ich čaká.
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V Ríme sa 
k a ž d o ro č n e 
konajú stret-
nutia s pá-
pežom rôz-
neho druhu, 
niekedy sú 
to pracovníci 
v médiách, 
v zdravotníc-
tve, v škols-
tve a inokedy 
sa zase kona-

jú stretnutia s mladými. Tento rok sa 
uskutoční 23. Svetové stretnutie mlá-
deže v Sydney v Austrálii, v dňoch 15. 
– 20. júla 2008. Rok 2008 je dôležitý aj 
preto, že sa uskutoční historicky prvé 
Medzinárodné stretnutie nepočujú-
cich so Svätým Otcom. 

V stredu 25. júna pozdraví viac 
ako tisíc nepočujúcich pápeža 
Benedikta XVI. počas programu 
generálnej (= hlavnej) audiencie (= 

oficiálne prijatie u vysoko postavenej 
osobnosti) na Námestí Sv. Petra vo 
Vatikáne. Nasledujúci deň sa pút-
nici zídu na spoločnej svätej omši 
v posunkovom jazyku v Bazilike Sv. 
Petra vo Vatikáne, ktorú budú kon-
celebrovať dvaja biskupi a 41 kňa-
zov. „Týmto medzinárodným stretnu-
tím v Ríme Cirkev prvýkrát obracia 
svoju pozornosť na potrebnú pasto-
ráciu nepočujúcich veriacich aj na 
medzinárodnej úrovni“, uviedla koor-
dinátorka slovenských pútnikov Ester 
Sztrancsíková z Kresťanského centra 
nepočujúcich na Slovensku. Počas 
medzinárodného stretnutia nepoču-
júcich v Ríme sa uskutoční konferen-
cia na tému: “The Call to Disciples-
hip in the Global Deaf Community” 
(Povolanie byť apoštolom/učeníkom 
v globálnej /= celkovej celosvetovej/ 
komunite Nepočujúcich). Konferenciu 
otvorí svojim príhovorom arcibiskup 
Patrick Kelly z anglického Liverpoolu, 
ktorý je prezidentom Medzinárod-
nej katolíckej nadácie pre asistenciu 
Nepočujúcich. Ďalším prednášateľom 
bude kardinál Javier Lozano Barra-
gán s témou “Discipleship in the 
Church Today” (Byť apoštolom/uče-
níkom v dnešnej Cirkvi). “Disciples-
hip in the Deaf Community Today” 
(Byť apoštolom/učeníkom v dneš-
nej komunite Nepočujúcich) priblíži 
nepočujúci kňaz Peter McDonough. 
Možno ste už o ňom počuli a možno 

V Ríme sa spoja cesty Nepočujúcich
V dňoch ��. až ��. júna sa v Ríme spoja 
cesty Nepočujúcich z �� krajín sveta, aby 
sa  prvýkrát  spoločne  stretli  so  Svätým 
Otcom a povzbudili na ceste viery. Na 1. 
medzinárodnom  zhromaždení  Nepoču-
júcich  katolíkov  Ríme  sa  zúčastní  aj  �� 
pútnikov zo Slovenska. 

nie. V čísle Gaudium 4/2005 na str. 8-9 
sme ho už raz spomenuli.

Kto je nepočujúci kňaz Peter McDo-
nough?

Peter McDonough sa narodil nepo-
čujúcim rodičom a aj vyrastal medzi 
nepočujúcimi v St. Joseph v Man-
chestri. Navštevoval miestnu školu 
St. Johna pre sluchovo postihnutých 
v Boston Spa blízko Wetherby. Okrem 
sveta nepočujúcich žil aj vo svete 
počujúcich a preto každodenné prob-
lémy väčšiny nepočujúcich zažil na 
vlastnej koži. Má dve sestry, z ktorých 
jedna je počujúca. Po dvoch rokoch 
strávených v kolégiu v Salforte išiel 
študovať elektrotechniku na Shefield-
sku univerzitu. Vo veku 20 rokov, po 
náhlej smrti vlastnej matky začal uva-
žovať o tom, že by som sa stal kňazom. 
6 rokov študoval teológiu a filozofiu na 
Augustiánskej univerzite vo Valladolid 
v Španielsku. V 1982 sa vrátil do Man-
chestru už ako vysvätený kňaz. Prvých 
5 rokov strávil na fare v Oswaldtwistle 
a  čiastočne slúžil ako kňaz nepoču-
júcim v Blackburne a Burnley. V 1987 
išiel do Dublinu v snahe získať diplom 
v učiteľstve sluchovo postihnutých. 
Rok na to sa vrátil do Manchestru a za-
čal pracovať na plný úväzok pre nepo-
čujúcich v Salfordskej diecéze. Po 4- 
ročnom kurze popri zamestnaní získal 

titul Mgr. v štúdiu pre Nepočujúcich 
na Durhamskej univerzite.

Prečo ste sa stali kňazom? 
Keď som mal 20 rokov, už 10 minút 

po smrti mojej matky, som cítil, že 
ma Boh volá, aby som sa stal kňa-
zom. Vyhľadal som kaplána nepo-
čujúcich a povedal som mu o svojej 
túžbe. Krátko potom som mal rozho-
vor s kňazom, ktorý sa v našej diecéze 
venoval ľuďom hľadajúcim duchovné 
povolanie. Tento kňaz mi hneď vyba-
vil stretnutie s diecéznym biskupom. 
V deň, keď som sa mal stretnúť s bis-
kupom ma sprevádzal kaplán nepo-
čujúcich. Pamätám si na zopár otázok 
od biskupa, ktoré mi kaplán pretl-
močil do posunkovej reči. Ešte pred 
týmto pohovorom však náš kaplán 
urobil mnoho prípravných krokov. 
Kontaktoval rektora anglického 
seminára vo Valladolid v Španielsku, 
ktorý bol predtým tiež kaplánom pre 
nepočujúcich, a opýtal sa ho, či by do 
kňazského seminára prijal nepočujú-
ceho bohoslovca. Okrem toho kaplán 
nepočujúcich napísal biskupovi list, 
v ktorom mu vysvetlil potrebný oso-
bitný prístup k nepočujúcemu kandi-
dátovi a tým biskupa pripravil na roz-
hovor so mnou. Nakoľko si pamätám 
ten prijímací pohovor s biskupom bol 
viac - menej formalita. Táto skúsenosť 
bola pre mňa jasným príkladom toho, 
ako Boh používa ľudí a štruktúry (= 
zloženie ľudí, systém) v prospech 
prozreteľnosti. Viem, že aj na inom 
mieste a v inom čase sa nepočujúci 
muži pohrávali s myšlienkou stať sa 
kňazom, ale ich úsilie nebolo napl-
nené, keďže vtedy neexistovala žiad-
na pomoc, podpora ani poradňa pre 
takýchto ľudí. V podstate som vždy 
žasol nad tým, ako mi Boh vydláždil 
cestu k môjmu cieľu. Bez podpory, 
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lásky a modlitieb ľudí, ktorých som na 
tejto ceste stretol, by som sa ku „kňaz-
stvu“ nikdy nedostal.

Roky štúdia v kňazskom seminári. 
Za tých 6 rokov som v podstate pre-

šiel všetkým tým, čím prešli aj ostatní 
seminaristi, ktorí sa spolu so mnou 
pripravovali na kňazstvo. Ospravedl-
není som bol iba z jedného predmetu 
a to zborového spevu. Vždy budem 
povďačný za snahu, ktorú vyvinuli 
ostatní študenti, aby som medzi nimi 
zapadol. Dodnes si pamätám deň, 
keď som prišiel do seminára prvý 
krát. V ročníku nás bolo dokopy 11. 
Prechádzali sme cez takú velikánsku 
vstupnú bránu a všetci na univerzite 
nás vítali. Vedeli, že medzi novými je 
jeden nepočujúci bohoslovec a brali 
to ako výzvu, hoci o posunkovej reči 
a nepočujúcich nevedeli takmer nič. 
Jeden z dekanov bol pravdepodob-
ne poverený, aby na mňa dohliadal 
a pretlmočil mi všetky potrebné veci. 
Bolo to fajn, lebo som v ňom zároveň 
získal priateľa. 

Moja izba mala steny šedej farby, mal 
som starodávnu kovovú posteľ s hrbo-
ľatým matracom, stôl, vysokú drevenú 
stoličku a skriňu, ktorá sa nebezpečne 
kolísala. Zatiaľ som španielčinu tak-
mer vôbec neovládal. Preto úvodné 
prednášky boli o ničom. Nedalo sa 
čítať z pier a tak som sa aspoň učil 
španielsku slovnú zásobu, gramatiku 
a nejaké frázy z knižky. Pamätám si, 
ako učiteľ vyvolával žiakov, aby pove-
dali niečo po španielsky a keď prišiel 
rad na mňa, jednoducho ma preskočil. 
Takto to šlo asi 6 týždňov.

Pomaly som sa zoznamoval s os-
tatnými študentmi bolo nás spolu 
asi 30. To že nás nebolo veľa bol pre 
mňa rozhodujúci fakt. Čím menej štu-
dentov, tým skôr sa mohli prispôso-

biť mojim špeciálnym potrebám. Raz 
večer sa ma jeden diakon opýtal, ako 
som na tom so španielčinou. Vysvetlil 
som mu, že dokážem pochopiť a na-
písať pár základných fráz, ale neviem 
ich vyslovovať. Diakon sa mi ponúkol, 
že ma  bude každý deň po večeroch 
doučovať. Určite ho to stálo veľa úsi-
lia, lebo spočiatku nevedel ako sa má 
so mnou učiť. Použili sme metódu 
pokus - omyl a postupne sme prišli 
na to, že úplne najlepšie bude nájsť 
príbuznú výslovnosť v angličtine. 
Keďže španielčina je fonetická (= tak 
ako sa hovorí, tak sa aj píše), čoskoro 
som vedel celkom dobre rozprávať. 
Pochopil som, že keď sa naučím pra-
vidlá výslovnosti, španielčina bude 
pre mňa ľahšia ako angličtina. Môj 
doučovateľ sa musel mojimi pokrok-
mi niekde pochváliť, pretože raz 
ma profesor španielčiny na hodine 
vyzval čítať z knihy, čo som aj urobil. 
Nasledovala zmes prekvapenia a šo-
ku, pretože zrazu tu bol nepočujúci, 
ktorý sa naučil po španielsky. Vždy sa 
cítim čudne, keď si ľudia myslia, že ak 
nepočujúci dokáže hovoriť, potom 
s načúvacím prístrojom vyrieši všetky 
problémy. Hovoriť a počúvať sú dve 
úplne odlišné veci.

Niektorých profesorov ale nebolo 
možné odčítať z pier a bolo jedno, či 
prednášky boli v španielčine alebo tre-

bárs aj v čínštine. Pri takýchto profe-
soroch som sedával vzadu a čítal som 
si knihy a poznámky. Bol som z toho 
dosť znechutený, lebo ma vynechávali 
zo všetkých diskusií a polemík, ktoré 
sú vždy potrebné k učeniu. V polovici 
tretieho ročníka som sa vážne začal 
zamýšľať nad tým, že zostanem pokoj-
ne študovať v mojej izbe v seminári. 
Začal som vynechávať niektoré pred-
nášky, hlavne také, čo ma nezaujímali 
ako bola napr. ekonómia. Vyzeralo to 
tak, že moju neprítomnosť si nikto ani 
nevšimol, a tak som začal vynechávať 
čoraz viac. Na konci semestra som 
pobavil všetkých mojich spolužiakov, 
keď sa ma profesor ekonómie spýtal 
kto som a čo tam chcem. Keďže ma 
nikdy predtým nevidel, vysvetlil som 
mu čo je vo veci, a zakrátko som dostal 
predvolanie od prodekana. Tomu som 
tiež vysvetlil prečo som nechodil na 
prednášky, ale neprijal moje vysvetle-
nie. Keď som mu ukázal môj index, a to 
že som zatiaľ neprepadol ani z jednej 
skúšky dal mi zapravdu. Nakoniec sme 
sa dohodli, že ak nespravím čo len 
jednu skúšku, budem opäť chodiť na 
prednášky. A tak som bol posledné 3 
roky pánom svojho času a na univer-
zitu som chodil, len keď som to uznal 
za vhodné. Ale keby sa ma dnes niekto 
opýtal, či by som povolil nepočujúce-
mu študentovi to isté, povedal by som 
nie!

Nepočujúci vo svete počujúcich. 
Neskôr som začal vyučovať posun-

kovú reč ľudí, ktorí mali o to záujem. 
Musím sa priznať, že som vtedy o pe-
dagogike nevedel nič. Mal som žiaka, 
ktorý sa naučil perfektne posunkovať. 
Pamätám sa ako mi povedal: „Pokúšal 
som sa dlhý čas získať v posunkovej 
reči aký-taký cvik a keď to potom zrazu 
jedného dňa prišlo, dokážem oveľa 

lepšie rozlišovať slová.“ To bol tuším 
môj najväčší pedagogický úspech a aj 
výkon. Za tie roky na spoločnej škole 
sme sa stali veľmi dobrými priateľmi. 
Snažil sa mi tlmočiť všetky povinnosti, 
oznámenia, stretnutia alebo pripravo-
vané diskusie. V meste bolo centrum 
a aj škola pre nepočujúcich, ktoré som 
pravidelne navštevoval. Bol som vďač-
ný, že existuje tento kúsok sveta, kde 
som mohol uniknúť zo sveta počujú-
cich.

Tam som zistil, že v Madride žije 
úplne nepočujúci kňaz. Napísal som 
mu list a on ma o pár týždňov pri-
šiel navštíviť. Bol to veľmi zaujímavý 
človek s originálnym zmyslom pre 
humor. Chodieval som ho navštevovať 
do Madridu.

Ako ste sa cítili v spoločnosti medzi 
počujúcimi? Vnímate rozdiel ?

Neverím, že medzi nepočujúcimi 
je človek, ktorý by aspoň raz za život 
nezatúžil uniknúť zo sveta počujúcich 
do sveta nepočujúcich. V seminári 
sme nemohli chodievať von po pol 
deviatej večer. Toto dosť obmedzova-
lo môj čas, ktorý som trávil s nepoču-
júcimi. Ako tretiak som začal utekať zo 
seminára. Vždy keď som sa okolo pol 
jedenástej večer vracal späť, hádzal 
som do spolužiakovho okna kamien-
ky, až kým mi neprišiel otvoriť. Takto 
to šlo 3 roky. Potom som mal poho-
vor u rektora ohľadom môjho vysvä-
tenia za kňaza. Cítil som sa vinný za 
svoje nočné výlety a tak som sa roz-
hodol „očistiť“. Na moje prekvapenie, 
rektor o všetkom vedel, a „odporučil“ 
mi používať zadný vchod do seminá-
ra, kde ma cez kuchyňu zamestnanci 
mohli pustiť do budovy. Zaujímavé, 
že všetci predstavení o tom vedeli 
a chápali moju potrebu byť s nepo-
čujúcimi.

AKTUÁLNE AKTUÁLNE
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nádej a sila, ktorá v človeku pramení je 
z Božej dobroty.

Je jednoduché upadnúť do seba 
ľútosti a negativizmu, ale keď si pred-
stavím seba a zamyslím sa nad svojou 
misiou na Zemi, uvedomím si, že slovo 
hendikep je relatívne a všetko záleží na 
tom, ako sa k tomu človek postaví. Ak 
sa k tomu postaví negatívne – vzdiali 
sa od Boha a tým aj od možností, ktoré 
má. Ak sa k tomu postavíme pozitív-
ne, máme lepšiu šancu naplniť svoje 
poslanie a  zlepšiť svoj vzťah s Bohom. 
Ďakujem Bohu za to, že nepočujem. 
Nie pre všetky tie problémy a sta-
rosti, ktoré som prežil, ale zato, že 
mi to že nepočujem pomohlo zažiť 
tajomno Boha. 

Prvé medzinárodné stretnutie so 
Svätým otcom je historický medzník 
v pastoračnej starostlivosti o nepo-
čujúcich. Prečo sme museli čakať až 
do teraz?

Áno, to je dobrá otázka. V čase nášho 
rozhovoru je prihlásených na medzi-
národné stretnutie v Ríme asi 1.200 
nepočujúcich a ich počet neustále 
narastá. Je to až ohromujúce, že toľkí 
prídu. Škoda, že sme sa takýmto nie-
čím nezaoberali skôr. Pred pár rokmi 
sme chceli zorganizovať ICf konferen-
ciu v Južnej Afrike, ale príliš veľké nák-

lady nám to nedovolili. Potom niekto 
s predstavenstva ICf navrhol usporia-
dať konferenciu v menšom rozsahu, 
ale nakoniec sme sa dohodli na púti, 
kde môžu nepočujúci jednoducho 
prísť, porozprávať sa, pomodliť sa. Na 
toto nám prirodzene ako najlepšie 
miesto vyhovuje práve Rím.

Austin Tomaney, jeden z našich kňa-
zov, ktorý pracoval s nepočujúcimi viac 
ako 40 rokov vravieva, že veľké zhro-
maždenie na sviatok Turíc (zoslania 
Ducha Svätého) sa uskutočnilo pred 
2000 rokmi, ale pre nepočujúcich to 
bolo iba nedávno. To, že budeme mať 
našu prvú medzinárodnú púť možno 
znamená, že Cirkev sa zatiaľ učí načú-
vať nepočujúcim.

Ako môže táto udalosť prehĺbiť 
vieru nepočujúcich?

Veríme, že medzinárodná púť 
pomôže lepšie porozumieť nepočujú-
cim a zvýšiť povedomie o nepočujú-
cich v Katolíckej cirkvi v celom svete. 
Rím je ideálne miesto, kde bude Cirkev 
pozorne a zdvorilo načúvať nepočujú-
cim a podnikne potrebné kroky. Ak by 
len jediný nepočujúci bol vynecha-
ný, ak by diecézy neposkytli službu 
nepočujúcim a oni by boli zabudnu-
tí a vynechaní z Cirkvi, ochudobnilo 
by to samotnú Cirkev. Medzinárodná 
púť by mala takisto povzbudiť nepo-
čujúcich k väčšej aktivite v ich živo-
toch, či už ako katolíkov alebo uve-
domelých občanov. Je to ako poklad 
(Matúš 13, 44) zakopaný v poli, ktorý 
si nepočujúci kúpili nie peniazmi, 
ale slzami, trpezlivým znášaním 
neprávostí a útlaku; ich prekonaním 
a využitím svojho daru pre dobro 
celej komunity a Cirkvi ako Tela Kris-
tovho. Potreba „učeníctva“ (čo bude 
jedna z tém púte) nie je nič nereál-
ne alebo romantické; je potvrdením 

Ako ste si predstavovali svoj život 
kňaza? 

Po mojom vysvätení som strávil 
5 rokov na normálnej fare Sv. Márie 
v Oswaldtwistle, asi 30 míľ od Manches-
tru. Odporučili mi začať s „normálnymi“ 
ľuďmi, aby som získal potrebné znalosti 
o službe kňaza. Okrem mňa tu boli ešte 
dvaja kňazi, ktorí tiež študovali vo Val-
ladolid. Asistenta robil fr. Kujacz, ktoré-
ho meno som už poznal rok predtým. 
Bol to Poliak, ktorý keď prišiel prvýkrát 
do Oswaldtwistle počul na svoju adre-
su poznámky typu: „A hovorí vôbec po 
anglicky?“ Teraz, som sa smial ja, keď si 
ľudia začali hovoriť: „A hovorí vôbec?“ 
Počas 5 rokov na tejto fare som sa dva-
krát nervovo úplne vyčerpal a vždy 
som potreboval dlhší čas na to, aby 
som sa zotavil. Takisto mi začalo zvoniť 
v ušiach. Odkedy som sa začal pôsobiť 
v Henesyho Dome, kde sa môžem celý 
čas venovať nepočujúcim, môj zdravot-
ný stav sa zlepšil. Nebol som tak vysta-
vený stresu, ktorý je vo svete počujú-
cich. Síce mi v ušiach zvoní stále, ale už 
je to ako jemné vlnky, ktoré obmývajú 
piesočnú pláž, a nie ako tsunami plies-
kajúce o bralá.

Myslíte že, nepočujúci a počujúci 
vedia spolupracovať? 

Veľmi ma baví pracovať s nepo-
čujúcimi v mojom sídle v Henesyho 
Dome (teraz sa volá Hollywoodov 
dom, po jednom z kňazov, ktorý pra-
coval s nepočujúcimi 40 rokov). Popri 
mojej pomoci tímu výskumníkov 
na Durhamskej univerzite ohľadom 
nepočujúcich, som lepšie pochopil 
sám seba ako nepočujúceho. S hlbším 
objavovaním sveta nepočujúcich som 
postupne objavoval v sebe mnohé 
skryté neistoty, ktoré som predtým 
skrýval pred okolitým svetom. Žiť 
s komunitou v Hollywoodovom dome 

je požehnaním. Je to až neuveriteľné, 
ako človek rozkvitá, keď má podpo-
ru, požehnanie, vybavenie a správ-
nych ľudí. Takisto môžem povedať, že 
život v komunite mi pomohol vidieť 
seba samého takého, aký som. Toto 
je príležitosť na zdokonalenie vlastnej 
osobnosti. Tá nemôže byť oddelená 
od okolitého sveta. Je ironické, že zvy-
šovanie vedomia súvisí s množstvom 
prekážok a ťažkostí, ktoré sme v živote 
prežili. A to platí pre všetkých, poču-
júcich a nepočujúcich. Preto práca 
v zmiešanom kolektíve má úspech 
iba vtedy, keď ľudia navzájom úspeš-
ne spolupracujú. Verím, že základom 
takejto spolupráce je vytvoriť „menej 
obmedzujúce prostredie“ pre nepo-
čujúcich. Ideálne by bolo, keby všetci 
poznali posunkovú reč. Prístupnosť 
vytvára rovnaké príležitosti pre všet-
kých.

Ako ste sa vyrovnali so svojím slu-
chovým hendikepom?

Ako som už povedal, nikdy som 
zvlášť netrpel tým, že som nepočujú-
ci. Keď som medzi nepočujúcimi, ani si 
to neuvedomujem. Čo je vlastne defi-
nícia postihnutia? Je to strata sluchu 
alebo nedostatok spoločenských a ko-
munikačných schopností? Nepočujúci 
ľudia sú označovaní ako postihnutí iba 
vtedy, keď sa nesprávajú a nevyzerajú  
tak ako počujúci. Je to iba o tom, či spĺ-
ňajú spoločenskú normu, ktorá je chá-
paná ako „normálne správanie.“ Takže 
ak sa nepodriadite alebo nespĺňate 
určitú normu, ste automaticky pos-
tihnutí. Nedostatočný sluch môže 
samozrejme spôsobiť vážne problémy, 
ale všeobecne väčšina nepočujúcich 
ich ľahko zvláda. Ak sa mám priznať, 
niekedy som bol frustrovaný, ale para-
doxne, môj hendikep ma priviedol bliž-
šie k Bohu a uvedomil som si, že všetka 

AKTUÁLNE AKTUÁLNE
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Integrácia – šanca pre všetkých
Dňa �. júna �008 o 8 hod. v Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa kona-
la vedecká konferencia na tému „Integrácia – šanca pre všetkých.“ Konfe-
rencia bola organizovaná v rámci projektu Via Lucis. Cieľom konferencie 
bolo poskytnúť priestor na výmenu informácii, skúseností a prezentova-
nie výsledkov vedeckej, odbornej a pedagogickej činnosti zameranej na 
integráciu jednotlivcov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potreba-
mi s akcentom na základné, stredné a vysoké školy.

Konferencia bola určená nielen pre 
pedagógov základných, stredných 
a vysokých škôl, ale aj pre poraden-
ských pracovníkov a ďalšiu odbornú 
verejnosť, ktorá má skúsenosti s integ-
ráciou. 

So svojím príspevkom som prispela 
aj ja s Veronikou Holubovou. Témou 
„Školská integrácia – správna cesta?“ 
sme sa podelili s poslucháčmi o svo-
je skúsenosti s integráciou. Zaujíma-
vosťou bolo to, že s Veronikou sme sa 
striedali v prednášaní príspevku tak, že 
ja som hovorila a Veronika používala 
posunkový jazyk. Na konci našej pred-
nášky bol veľký pozitívny ohlas a kaž-
dému sa to páčilo. S Veronikou sme 
domov odchádzali s dobrým pocitom, 
že sme ostatným urobili radosť. 

Na záver Vám priblížime o čom bol 
náš príspevok: 

Príspevok bol založený na kompará-
cii našich životných skúseností vysokej 
školy. Povinnú školskú dochádzku sme 
absolvovali v rozličnom vzdelávacom 
prostredí (v integrovanom a segrego-
vanom), stredoškolské štúdium absol-
vovali na škole, ktorá mala skúsenosti 
s integráciou študentov so sluchovým 
postihnutím a spoločne sme pokračo-
vali aj v štúdiu na vysokej škole, kon-
krétne na Pedagogickej fakulte Uni-
verzity Komenského.  Zameriavali sme 
sa na podmienky, možnosti podpory 
zo strany rodiny, školy, poradenských 
zariadení, ktoré im boli poskytnuté. 
Na základe vlastných skúsenosti sme 
hovorili o svojom pohľade na integ-
ráciu deti, žiakov, študentov so slu-
chovým postihnutím na jednotlivých 
stupňoch vzdelávania.

Janka Kokošková

a podpo-
rou všetké-
ho, o čo sa 
s n a ž í m e . 
V počiat-
koch bola 
C i r k e v 
z o s i l n e -
ná krvou 

mučeníkov, dnes je silná a požehna-

ná vďaka nepočujúcim, nevidiacim 
a postihnutým ľuďom.

Za rozhovor veľmi pekne ďakuje-
me Petrovi McDonough a prajeme 
mu veľa Božieho požehnania v jeho 
životnej misii. Ja, ešte prezradím, 
že bol vysvätený za kňaza sv. otcom 
Jánom Pavlom II počas jeho návšte-
vy v Anglicku. 

redakcia

Redakciu časopisu 
Gaudium pozval Dušan 
Skokánek, ktorý vo firme 
pracuje už dlhé roky. 
Veľmi sme sa tešili na 
toto podujatie. Medzi 
pozvanými boli manželka 
Evka, švagriná Mária Sko-
káneková, kňaz Robert 
Colotka, Jana Schreine-
rová a Milena Šimeko-
vá. Pri vchode nám bol 
darovaný od firmy dážd-
nik a to sme ešte netušili 
ako ho budeme potrebo-
vať. Obsahom podujatia, 
ktoré začalo o 9 hod. boli 
exkurzie, ukážky práce 
(nielen) vo výrobe, zába-

va, súťaže, 
guľáš a iné 
d o b r o t y. 
Z a m e s t -
nanci mali 
m o ž n o s ť 
s v o j i m 
r o d i n á m 
a pria-
t e ľ o m 
u k á z a ť 
čo robia. 
D u š k o 
nás spre-
vádzal po 

výrobnej hale a ukázal 
svoju prácu. Tam sme sa 
stretli s p. Ing. Máriou 
Slováčkovou, zástupky-
ňou vedúceho prevádzky, 
ktorá nám veľmi ochotne 
v y s ve t l i -
la tech-
n o l ó g i u 
v ý r o b y . 
„Duško je 
absolútna 
h v i e z d a . 
Na jedno-
h l a v o v e j 
píle pílil 
tak pres-
ne ako 
nikto. Nie-

kedy ho treba až brzdiť,“ 
pochválila vedúca tech-
nológie zamestnanca 
Duška. Z celej atmosféry 
bolo cítiť, že Duško je 
obľúbený v kolektíve. 
Ďalej sme sa boli pozrieť 
v lisovni, kde sa lisujú 
z čapov za tepla a stu-
dena rôzne hliníkové 
profily podľa požiadav-
ky zákazníkov. Švédska 
firma SAPA  PROFILY a.s. 
má svoju jedinú pobočku 
na Slovensku v Žiari nad 
Hronom. Je výrobca hliní-
kových lisovaných profi-
lov vyrábaných na zákla-
de výkresovej dokumen-
tácie zákazníka. Lisované 
profily nachádzajú svoje 

Zážitky so Sapkom
Pri vchode do firmy SAPA  PROFILY a.s. v Žiari nad Hronom sa dňa �. júna 
�008 ráno začali schádzať ľudia na Deň otvorených dverí. Pomedzi nich 
pobehoval veľmi rozkošný Sapko - maskot firmy, ktorý každého vítal so 
svojím typickým úsmevom. Skutočne - bol to Deň otvorených dverí, pre-
tože na svoje si prišli nielen zamestnanci firmy, ale aj ich rodinný prísluš-
níci, priatelia a najmä deti, pre ktoré bol pripravený pestrý program, plný 
rôznych aktivít a súťaží. 

ZAUjíMAvosTIAKTUÁLNE ZÁŽITKY
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uplatnenie pri ďalšom 
spracovaní v strojárskom, 
elektrotechnickom, auto-
mobilovom a nábytkár-
skom priemysle, ale aj 
v oblasti stavebníctva, 
dopravy, športu a voľné-
ho času. Na záver celého 
podujatia prišli požiarni-
ci, aby predviedli svoje 
remeslo pri hasení ohňa. 
A nakoniec nás všetkých, 
ktorí sme mali rozostreté 
dáždniky, „hasili“. 

• Duško, koľko rokov už 
robíš v tejto firme?

Po absolvovaní Učňov-
skej školy pre sluchovo 
postihnutých, kde som 
sa vyučil zámočníctvu 
som nastúpil do ZSNP a.s. 
Boli to vtedy veľmi ťažké 
začiatky. Prišiel som zo 
sveta ticha a mal som pra-
covať vo vtedajšej vývo-
jovej dielni prevádzky 
KMP medzi počujúcimi. 

Myslel som 
si, že tieto 
dva svety 
n e d o k á -
žem pre-
k l e n ú ť , 
ale vďaka 
ľuďom sa 
mi to poda-
rilo. V zá-
vode ZSNP, 
a.s. pracu-
jem už 43 
rokov. V ro-
ku 1975 

som prešiel do firmy Dru-
hovýroba, ktorá sa zrušila 
a premenovala na Alufi-
nale a teraz sa volá SAPA  
PROFILY a.s.

• Na čo najradšej spomí-
naš vo svojej pracov-
nej kariére? 

Najviac na mnohých 
dobrých ľudí a kolektív, 
ktorý ma prijal medzi 
seba. Veľa vďačím aj 
riaditeľovi firmy Ing. 
Teodorovi Kvapilovi, 

že mi podržal pracov-
né miesto v čase, keď 
pred 6 rokmi v rámci 
reorganizácie a záni-
ku firmy prepúšťali 
zamestnancov. Môžem 
o sebe povedať, že som 
šťastným zamestnancom 
a aj vďaka nemu môžem 
mať plne odpracované 
roky pred odchodom do 
starobného dôchodku. Je 
to šľachetný človek, nikdy 
na mňa nepozeral ako na 
postihnutého človeka, ale 
ako riadneho zamestnan-
ca. Môže byť príkladom 
pre mnohých na celom 
Slovensku. Z mojich skú-
seností nepočujúci sú 
veľmi šikovní pracovníci. 
Majú 4 oči a čo je hlavné - 
cit. Pracujú srdcom a náj-
du si uplatnenie medzi 
počujúcimi.

• Chystáš sa na dôcho-
dok? Kedy a ako plá-
nuješ stráviť svoj voľný 
čas?

Áno, odchádzam 
v novembri. A s voľným 
časom? Spolu s mo-
jou manželkou Evkou 
máme stále čo robiť, 
keďže mame spoločné 
záujmy. Budeme robiť 
všetko v rámci pohybo-
vej aktivity: bicyklovať 
sa, chodiť na turistiku, 
na plávanie a v zime na 
bežky, aby sme nesedeli 
len doma.

Stretávka bývalých spolužiačok 
a spolužiakov
Našej bývalej spolužiačke sa zacnelo po spomienkach na staré zlaté časy 
a tak som zorganizovala stretnutie bývalých spolužiakov, ktoré sa usku-
točnilo v dňoch �0. � -1. �. �008 v prekrásnom prostredí Kremnických hôr 
v SVS Oáza Kresťanského centra nepočujúcich. 

Stretnutie sa uskutočni-
lo pri príležitostí 40.výro-
čia ukončenia ZDŠ - inter-
nátnej pre nepočujúcich 
v Kremnici (1958-1968) 
s bývalými spolužiakmi. 
Na stretnutie prišli Vin-
cent Vrecko s manžel-
kou z Prievidze, Mar-
gita Blanová rod. Lysá 
z Ružomberka, Jozefína 
Blašková rod. Chlebeco-
vá z Nitry, Miroslav Bela-
nec s manželkou z Nitry, 

Ján Ridzoň s manželkou 
z Topoľčian, Lýdia Hor-
váthová rod. Goláková 
z Prievidze, ktorá pre-
chodne býva a pracuje 
na Morave a prišla s pri-
ateľom z Moravy, Mária 
Streďanská rod. Horní-
ková s manželom z To-
poľčian, Rudolf Marci 
s manželkou z Nitry 
a Eva Skokáneková rod. 
Čupková s manželom zo 
Žiaru nad Hronom.

Pri tejto príležitostí sme 
si samozrejme zaspomí-
nali na naše krásne prežité 
detstvo, na bezstarostný 
život v škole, i v internáte 
a zasmiali sme sa v dobrej 
nálade. Na druhý deň sme 
sa vybrali navštíviť inter-
nát a pozreli sme si kroni-
ku s fotkami. Nikdy neza-
budneme a ďakujeme 
vychovávateľkám, uči-
teľkám, učiteľom, ktorí 
nás učili písať a čítať, aby 
sme boli pripravení do 
života a obstáli úspeš-
ne v spoločnosti medzi 
počujúcimi ľuďmi.

Touto cestou sa chcem 
poďakovať p. vedúcej 

vychovávateľke Ľudmile 
Schmidtovej, ktorá nám 
vyšla v ústrety a bola nám 
ochotná umožniť navštíviť 
internát, pretože v týchto 
dňoch tam neboli žiadne 
deti a internát bol zavretý. 
Ďalej sme boli pozrieť aj 
školu. Po obhliadke sme 
sa naobedovali v meste 
a vybrali sme sa na Skalku 
(turisticko-lyžiarske cen-
trum). Prezreli sme krásu  
našich hôr, všimli sme si 
nové lyžiarske stredisko 
- Skalka Relax centrum. 
Z Kremnických hôr sme 
sa vracali a opäť stretli na 
slávnostnej večeri spoje-
nej s príhovorom a prípit-
kom v priestoroch Oázy 
- KCNS v Lúčkach. Pri tejto 
príležitostí sme nezabud-
li aj na jubilantov, ktorí 
oslávili pekné jubileum 
60 rokov - manželia p. 
Mária a p. Jozef Streďanskí 
z Topoľčian, ktoré oslávili 
v marci tohto roku a daro-
vali sme im finančný dar 
vo forme obálky.

V sobotu večer nás milo 
prekvapilo, keď prišiel 
pozrieť kňaz Robert Colot-
ka a podebatoval s nami. 

Uhádnete, kto je kto?

ZÁŽITKY ZÁŽITKY
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Na tretí deň bolo vyhod-
notenie nášho stretnutia 
po toľkých dlhých rokoch 
a prítomní navrhli, aby 
sme sa stretávali aj naďalej. 
Ďalšie stretnutie sa usku-
toční o 5 rokov so všetkými 
a v hojnom počte. Domov 
sme sa rozišli šťastní, spo-
kojní s peknými nezabud-
nuteľnými spomienkami 

a zážitkami.

Na záver sa chcem 
v mojom mene, ako aj 
v mene všetkých účast-
níkov poďakovať správ-
covi priestorov Oázy p. 
Augustínovi Bartošovi 
za príjemný pobyt a na-
šej kuchárke p. Zuzane 
Hromadovej, ktorá sa 

dobre postarala o naše 
hladné žalúdky. Bola 
nám poskytnutá veľmi 
dobrá strava v domácej 
forme (nie reštauračný 
typ). A nakoniec ďakuje-
me KCNS za poskytnutie 
priestorov na naše milé 
stretnutie. 

Eva  Skokáneková.

Po príchode sme si roz-
delili izby, trošku oddých-
li a pobrali sa na spoloč-
ný obed, ktorým sa náš 
pobyt začínal. Tam sme 
sa zvítali, tiež sme deba-
tovali o našom programe 
počas nasledujúcich dní. 

Po večeri sme svoj čas 
strávili v spoločenskej 
miestnosti pri rôznych 
zábavných súťažiach 
a hádankách.

Na druhý deň sme sa 
vybrali z Hronca vláči-

kom do Čierneho Balogu 
až do lesníckeho skanze-
nu vo Vydrovskej doline. 
Tento skanzen vznikal 
v rokoch 2001 až 2003. 
Múzeum v prírode 
tvorí náučný chodník, 
ktorý prináša informá-
cie o lesníctve, ale aj 
o vzťahoch v prírode 
a činnostiach v lese. 
Mnohými zaujímavými 
exponátmi a predovšet-
kým prirodzenými lesný-
mi stanovišťami ponú-
ka objavné pohľady na 
životodarné schopnosti 
lesa. Prináša aj živé obra-
zy z histórie, súčasnosti 
a budúcnosti lesníctva. 
Veľmi pôsobivým dopl-
nením areálu je galéria 
drevených sôch medzi-
národnej skupiny umel-
cov eko-artu. Súčasťou 
projektu je stanička Čier-
nohronskej železnice - 
technickej pamiatky, dre-

Rekreačný pobyt
V dňoch 8. – 11. mája �008 sa 1� nepočujúcich z Bratislavy, Žiliny, Prievi-
dze, Heľpy, Zvolena a Banskej Bystrice stretlo na spoločnom rekreačnom 
pobyte v Hronci.

KULTÚRA
vená budova v pôvod-
nom architektonickom 
štýle. V skanzene sme si 
pozreli činnosť drevoru-
bačov, ale aj medvede, 
či to ako sa robí drevené 
uhlie. Po prehliadke sme 
si oddýchli a najedli sa. 
Potom sme sa chceli vrátiť 
do Hronca, no keďže nám 
ušiel autobus, museli sme 
ísť pešo. Po príchode sme 
sa osprchovali a znova sa 
zišli pri večeri. Po nej si 
každý z nás spravil vlast-
ný súkromný program. 

V sobotu ráno nás 
prekvapil svojou návšte-
vou Robert Colotka, ktorý 
s nami zostal až do obeda, 
ba dokonca nám objednal 
aj zmrzlinové poháre, čím 
nás veľmi prekvapil a po-
tešil. Popoludní sme sa 
rozdelili na dve skupiny. 
Jedna išla pešo do Osrb-
lia a tá druhá na bowling 
do Banskej Bystrice. Večer 
bola spoločná opekačka. 

Celý pobyt bol super. 
V nedeľu ráno po raňaj-
kách sme sa ešte pofotili 
a potom sme sa už roz-
išli každý svojou cestou 
domov. 

Jana Schreinerová
 
Týmto sa chceme 

poďakovať personálu 
chaty Drôtovňa za sprí-
jemnenie pobytu svojimi 
službami. Tiež veľká vďaka 
patrí Janke Schreinerovej, 
ktorá celý pobyt zorgani-
zovala. 

 Osud kocky je „mozai-
kou“ rôznych skutočných 
príbehov, ktoré vznikli na 
základe spomienok nepo-
čujúcich autorov a odohrá-
vajú sa v rovnakej časovej 
línii. Herci Zuzana Daub-
nerová, Ivica Tichá, Zuza-
na Löbbová, Jozef Rigo a 
Peter Vrťo vyšli z vlastných 
zážitkov a postrehov zo 
svojho prostredia, v kto-
rom vyrastali. Nepočujúci 
ťažko nachádza pocho-
penie pre svoj hendikep 
– koľko prekážok, odstr-
kovania, poníženia musí 
prekonať na ceste k plno-
hodnotnému životu. O 
tom všetkom hovorí zmes 
samostatných i spoločných 
výstupov hercov jazykom 
posunkov pohybových, 
tanečných a divadelných 
prvkov. Herecká sugescia 

(=vplyv na cítenie), presné 
gestá, vyjadrenia pocitov 
a predovšetkým vnútorná 
zaangažovanosť (=zapo-
jenie) sú mostíkom, ktorý 
svet nepočujúcich otvára 
aj pre počujúcich. 

Po predstavení nás herci 
pozvali na recepciu, kde sa 
im ušla kopa gratulácií, kve-
tov, úsmevov a nám spolu s 
nimi aj trošku vínka na prí-
pitok a niečo pre maškrtný 
jazýček. Priateľská atmosfé-
ra spôsobila, že počas roz-
hovorov, ktoré sa rozprúdili, 
sme takmer zabudli na čas.

Divadlu „Tiché iskry“ 
želáme veľa ďalších origi-
nálnych nápadov, úspeš-
ných hier a tiež vníma-
vých divákov. 

redakcia

Osud kocky
Divadlo Tiché iskry po dlhom čase znova vystú-
pilo dňa ��. mája �008 o 1�.00 h v Štúdiu 1� v 
Bratislave  s  novou  inscenáciou  „Osud  kocky“. 
Inscenácia  vznikla  na  základe  kolektívnej 
autorskej tvorby.
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 Program pripravili a moderovali naši 
žiaci za pomoci učiteľov. Po privítaní 
hostí a modernom tanci Bez ladu a skla-
du, ktorý „prízvukovali“ plastové fľaše 
nepočujúcich žiačok, sme si vypočuli 
príhovor pani riaditeľky - Mgr. Evy Krš-
kovej. Ďalej nasledovalo vyhodnotenie 
súťaží v školskej účesovej tvorbe a zruč-
ností mladých knihárov, na ktorých sa 
žiaci v tomto polroku zúčastnili. Po ňom 
dostal priestor počujúci žiak Juraj Štefá-
nik so svojím diabolom (= malý nástroj 
v podobe dvoch pologulí otočených k 
sebe „naopak“ a dve paličky, ktoré spája 
jedna šnúra dĺžky od zeme po ramená. 
Pomocou paličiek so šnúrkami sa dia-
bolo roztočí a začnú sa s ním robiť rôzne 
divy, triky).

To vystriedalo muzikálové predstavenie 

s názvom Divokosť v srdci 
v podaní žiakov - členov 
súboru DIKO. Potom nás 
čakalo sladké poďakovanie 
od školy z rúk pána J. Rigu 
všetkým 23 žiakom, ktorí sa 
zúčastnili na ZUČ, pretože 
vďaka nim sa SOU Koceľo-
va stalo najúspešnejšou zo 
všetkých škôl pre SP na Slo-
vensku. Poďakovanie pat-
rilo aj dvom žiakom, ktorí sa 
zúčastnili na súťaži školských 

časopisov Štúrovo pero vo Zvolene.
Moderátori programu N. Horňáčková 

a L. Kanderka popriali maturantom šťas-
tie a pohodu pri maturitnom stole. Tí sa so 
všetkými rozlúčili humornou pantomímou 
s názvom Atletika.

Zábavné dopoludnie bolo spestrené 
novinkou – besedou so šiestimi nepoču-
júcimi a počujúcimi hosťami: redaktor-
kou časopisu NEPKO – Katkou Jalčovou, 
redaktorkami časopisu GAUDIUM Ester 
Sztrancsíkovou a Zuzanou Švantnerovou, 
grafikom časopisu NEPKO Daliborom Gaj-
došom, moderátorkou Markízy Martinou 
Šimkovičovou (je tetou našej žiačky Natál-
ky Schönovej), režisérom TKN Jozefom 
Urblíkom. Téma bola o médiách a o všet-
kom, čo s nimi súvisí. Rozhovor sa stretol 
s mimoriadnym záujmom u nepočujúcich 
žiakov, čomu nasvedčovali ich sústredené 
pohľady, či množstvo zvedavých otázok.

Program pokračoval na dvore, kde si 
žiaci merali šikovnosť a fyzickú zdatnosť v 
športových disciplínach ako pretriasanie 
sa s hula-hopmi, triafanie šípok do terča a 
krúžkov na kolíky, chytanie rybičiek udicou 
z imaginárneho jazierka a iných. Viacerí lúš-
tili hlavolamy alebo podľa návodu skladali 
origami z papiera. Za vyhrané ,,peniaze“ si 

Všetci bavia všetkých po siedmykrát
V SOU pre sluchovo postihnutú mládež na Koceľovej ulici v Bratislave sa tradične 
lúčia žiaci a zamestnanci s maturantmi pred ich odchodom na akademický týž-
deň, a to počas akcie s názvom Všetci bavia všetkých.

súťažiaci mohli v školskom bazári, otvore-
nom špeciálne pre toto popoludnie, kúpiť 
zaujímavé drobnosti. 

Po skončení programu nepočujúci 
,,koceľkári“ ešte využili príležitosť nezáväz-
ne sa porozprávať s hosťami, čo sa skon-
čilo rozhovormi s nepočujúcimi žiakmi, 
veď predsa to je od redaktorov typické. 
Po tejto akcii pokračovala rozlúčka matu-
rantov formou zábavy pod tradičným náz-
vom Majáles v domove mládeže pri SOU, 
diskotéka trvala až do neskorého večera.

Mgr. Diana Janíčková a Mgr. Jozef Rigo

O tomto zážitku sa s nami 
podelil študent Maroš Hanzlík:

Po hlavnom programe nasledovali súťa-
že, kde sa mohli zapojiť žiaci aj z druhých 
škôl. Počujúci i nepočujúci súťažili spolu. 
Disciplíny boli rôzne: priaznivci futbalu 
mohli trikrát prekopať loptu, žonglova-
nie s tromi loptami, sudoku, hod loptou 
do vedra, či do plechoviek, šípky, diabolo 
atď. Medzitým sme sa mohli aj najesť - osie 
hniezda, jogurt a čaj. Ak sme súťaž vyhrali, 
získali sme papierové žetóny, na ktorých 
boli čísla rôznych hodnôt 5, 10, 15, 20, za 
ktoré sme si mohli zakúpiť v bazáre vše-
lijaké ceny ako kozmetika, hračky, lopty, 
prívesky. Mne osobne sa páčila atmosféra 
medzi počujúcimi a nepočujúcimi a to ako 
si rozumeli a spolu vyhrávali. Veľa mi dalo 
aj to, že prišli rôzni hostia a mohol som ich 
spoznať.

Maroš Hanzlík

Pridávame  ešte  rozhovor 
s moderátorkou Markízy, 
ktorá  bola  na  programe 
prítomná: 
• Kto alebo ako ste dostali 

pozvanie na besedu? 
Na besedu ma pozvala moja 

neter, ktorá na túto školu chodí.
• Stretli ste sa už s nepočujúci-

mi? Ovládate posunkovú reč?
S nepočujúcimi som sa po 

prvýkrát stretla na vysokej škole počas 
praxe, keďže som študovala aj surdopédiu. 
Posunkovú reč neovládam, lebo som si zo 
surdopédie nerobila štátnicu.
• Ako ste sa stali moderátorkou? Baví 

vás vaša práca?
Išla som na konkurz do rádia a vzali ma. 

Potom ma pozvali na konkurz do televízie, 
tak som išla a oni ma vzali. Bolo to pred 
jedenástimi rokmi a som tam doteraz.
• Z čoho máte najväčšiu radosť?

Najväčšiu radosť mám z toho, že mám 
zdravé deti. Viem si vážiť veci, ktoré niekto-
rí ľudia berú ako samozrejmosť. Keďže v 
rodine máme postihnuté dievča, zmenil sa 
aj náš pohľad na rebríček hodnôt. Dokáže 
ma preto potešiť aj absolútna maličkosť. 
Momentálne sa teším z pekného letného 
počasia, že sa môj syn naučil bicyklovať 
bez pomocných koliesok. Takže sa teraz 
bicyklujeme spoločne celá rodina.
• Kde čerpáte silu?

Silu čerpám, keď som so svojou rodinou 
a vychutnávame si spoločné chvíle voľna. 
Rodina je pre mňa zmyslom všetkého.
• Čo by ste odkázali nepočujúcim?

Tak toto je najťažšia otázka, pretože 
nevidím do ich dušičiek. Ale želám im, aby 
sa im splnili ich priania, aby našli uplatne-
nie v živote a boli spokojní.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za milý roz-
hovor a prajeme Vám veľa príjemných chvíľ 
strávených v kruhu Vašich najbližších. 
 redakcia
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Na stretávku prišlo 8 bývalých 
spolužiakov a neskôr prišli ďalší. Eva 
Mihalíková rod. Krnáčová s manželom 
Romanom, Zuzana Koštaľová, Peťo 
Biely, Lucia Rybanová, Jana Ivaničová, 
fero Vilček, Boris Kurhajec, Mišo Kras-
naň, Jano Soják, Braňo Matula, Roman 
Šaradin. 

Ráno sme sa stretli a šli sme do 
Lučenca pozrieť našu bývalú školu a 
hlavne sme prišli pozrieť nášho býva-
lého triedneho p. učiteľa Vaskeho. 
Po návšteve školy, sme sa presunuli 

do Lúčok pri Kremnici, kde sme mali 
rezervovane chatky. Vychutnávali sme 
spoločné chvíle do nedele rozpráva-
ním, spomínaním a smiechom. V sobo-
tu sme si varili maďarský guľáš, večer 
opekali a boli čulí až do bieleho rána. 
Veď takéto chvíle nebývajú často a vy-
chutnávali ich kým sa dalo. V nedeľu 
sme sa rozlúčili a šli domov. Boli sme 
všetci spokojný a hlavne máme pekné 
spomienky. Ďakujeme KCNS za poskyt-
nutie priestorov! 

Eva Krnáčová

Po 10 rokoch ...
Naše stretnutie po 10 rokoch od skončenia na ZŠ pre sluchovo postihnu-
tých v Lučenci sa uskutočnilo �. - 8.�.�008. 
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A tu sú ich odpovede: 
Peter: Keď som 
bol malý, chodil 
som do príp-
ravky a teraz už 
končím deviaty 
ročník. Veľa som 
tu za tie roky 
zažil, ubehlo 
to ako voda v 
potoku. Najrad-
šej spomínam 

na najlepšie výlety v Klenovci a Koka-
ve, v Poprade – Tatry, kde som veľa 
plával v aquaparku. Na strednú školu 
idem do Žiliny učiť sa za fotografa.

Martin N.: V 
roku 1997 som 
prišiel do príp-
ravky a nepoz-
nal som niko-
ho. Som tu už 
7 rokov a te-
raz mám veľa 
k a m a r á t o v . 
V tejto škole 
som sa dobre 

naučil posunkovú reč. Tento rok kon-

čím deviaty ročník. Na strednú školu 
pôjdem do Bratislavy, kde sa chcem 
naučiť strojný grafický systém.

Romana: Keď 
som bola malá, 
tešila som sa 
do školy, lebo 
som bola stále 
doma. Keď som 
mala 7 rokov, 
začala som sa 
venovať divad-
lu. Teraz sa 
venujem už 10 

rokov divadlu a tancu. Veľmi sa mi 
páči hip-hop. V septembri pôjdem 
do Bratislavy učiť sa na Koceľovú za 
kaderníčku.

Martin B.: Moje 
najkrajšie poci-
ty z tejto školy 
sú, keď som si 
našiel nových 
kamarátov a 
mohol ich bliž-
šie spoznať. 
Páčilo sa mi, 

Najkrajšie pocity  
zo školy
Každé  obdobie,  aj  to  najkrajšie  sa  raz  končí.  A 
tak  isto  sú  na  tom  aj  deviataci  zo  ZŠI  Viliama 
Gaňu  v  Kremnici.  Končiaci  jednu  etapu  svojho 
života  a  začínajúci  novú.  Pri  tejto  príležitosti 
sme  sa  ich  opýtali  na  ich  najkrajšie  pocity,  čo 
im  táto  škola  dala  a  aké  majú  plány  na  „ceste 
k dospelosti“, t.j. (= to jest, to znamená) na akú 
strednú školu sa chystajú.

keď sme chodili na výlety. Na strednú 
školu sa chystám do Lučenca, odbor 
auto-opravár.

Lenka: Keď 
som prišla do 
prípravky, veľmi 
som sa hanbila. 
Nepoznala som 
s p o l u ž i a k o v , 
ale neskôr som 
si našla kama-
rátov. Naučila 
som sa veľa vecí 
a aj posunko-

vú reč. V tejto škole je super. Rada sa 
zabávam s chlapcami. Tento rok kon-
čím deviatku a chystám sa na strednú 
školu do Žiliny na odbor manikúra-
pedikúra.

Miroslav: Keď som sem prišiel ako 
malý, vôbec sa mi tu nepáčilo a chcel 

som zostať 
doma. Po príp-
ravke som šiel 
do prvej triedy, 
našiel som si 
nových kama-
rátov. Páčilo 
sa mi, keď sme 
boli v Poprade 
- Tatry plávať v 
aquaparku. Na 

strednú školu idem na TIS v Kremnici. 

Ivana: Rada som 
chodila na súťaže, 
športové poduja-
tia, hrávala divad-
lo. A teším sa na 
nových spolužia-
kov v novej škole. 
Idem do Bratisla-
vy študovať pro-
pagačnú grafiku.

Zo ŠKoLsKÝCH LAvíC ZÁŽITKY



V aute sme mali dostatočný úložný 
priestor pre batožinu a chladničky na pre-
voz zamrazených rýb. Renault bol vybave-
ný DVD prehrávačom s dvoma obrazovka-
mi, aby nám príjemne ubehla cesta. Cesta 
trvala 1 a pol dňa. Cestovali sme cez Prahu, 
Teplice, Drážďany, Berlín do Rostocku, kde 
sme sa trajektom odviezli do Švédska do 
mesta Trelleborg. Odtiaľ sme išli mikrobu-
som cez Malmo, Goteborg, Oslo, Lillehar-
mer na ostrov Garten. V sobotu o 11 hod. 
sme sa ubytovali v luxusnej chatke pre 5 
ľudí, kde sme mali nadštandardné vybave-
nie. Prvý deň nám sprievodca vysvetlil ako 
narábať s udicami a čo všetko treba vedieť 
o práci na lodi. Loď bola dlhá 4,5 metra, 
pre 3 osoby. Riadilo sa motorovým kor-
midlom, boli tu držiaky na udice a sonar (= 
zariadenie na zisťovanie polohy). Na druhy 
deň sme sa rozdelili na dve skupinky a po 
troch sme išli loďkou na more, kde sme sa 
učili pracovať so sonarom. Zobrali sme si 
pilkrovacie prúty a privlačové udice, pre-
tože fúkal vietor, bola zima a vlny na mori. 
Išlo doslova o boj. No aj tak sme chytili 
tresku polak, žraloka, tresku obecnú. Na 
tretí deň sme chytili mieňa, asi 12 kusov, 

od 80 cm do 1 m. Ďalej tresku obecnú od 
50 cm do 70 cm. Štvrtý deň na mori neboli 
vlny, ryby plávali na hladine, bol to krásny 
pohľad. Barbora Smatanová mala zaber, 
pomerne hlboko 300 m a nakoniec sa z 
toho vykľula obrovská mieňa, ktorá mera-
la 171 cm a vážila 29 kg. Všetci sme zostali 
meraví a nervózni, no nakoniec sme mali 
obrovskú radosť. Tieto fotky si môžete 
pozrieť na www.rybarcina.sk alebo www.
ronsholm.no. Piaty deň sme ulovili plnú 
debnu tresiek s veľkosťou od 40 cm do 50 
cm a žraloka. Každý deň sme boli na mori 
od rána do veče-
ra, počasie nám 
celkom prialo. 
Skvele sme si 
zachytali. Domá-
ce práce sme si 
rozdelili. Lucia 
varila jedlo pre 
všetkých, chlap-
ci čistili ryby a 
Barbora umývala 
ryby. Domov sme 
sa vrátili s obrov-
skými úspech-
mi, všetky mra-
ziace boxy sme 
naplnili rybami. 
Odchádzali sme 
24.5.2008 o 15:30 
hod. Do Bratislavy sme prišli v noci v nede-
ľu o 23:00 hod. Z výletu sme prišli unavení 
ale s mnohými zážitkami a peknými spo-
mienkami. Sprievodca Karol a rybári z Nór-
ska boli prekvapení, aké veľké ryby sme 
chytili.     

Barbora Smatanová a Lucia Mlada

Rybársky zájazd do Nórska  
na ostrov Garten
V piatok 16.5.2008 o 1:00 hod. sme vyrazili z Bratislavy na týždenný pobyt do 
Nórska. Cestovali sme mikrobusom Renault Master, šofér René Okel a nás 5 
nepočujúcich rybárov: René Jelacic, Martin Mladý, František Mladý, Lucia Mladá 
a Barbora Smatanová.
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Naše prvé kroky smerovali do Čierne-
ho Balogu. Tam sme sa zastavili v Lesnom 
skanzene a deti zo záujmom putovali po 
„Chodníku lesného času“. Napriek tomu, 
že sa mám tam veľmi páčilo, museli sme 
v ceste pokračovať ďalej. Všetci sa tešili 
do aquaparku Tatralandia v Liptovskom 
Mikuláši. Každý si chcel vyskúšať jazdu 
na tobogane a množstvo atrakcií, ktoré 
tento zábavný park ponúka. Úsmevy 
na tvárach detí naznačovali, že sa bavia 
veľmi dobre.

Na druhý deň nás čakal náročný prog-
ram a tak sme sa podvečer ponáhľali do 
Jamníka, kde sme boli ubytovaní na ZŠ 
pre žiakov s chybami reči. Na druhý deň, 
sme cestou domov mali naplánovaných 
množstvo zastávok. Najprv to bolo Múze-
um slovenskej dediny v Prybiline. A bolo 
sa na čo pozerať, malebné dreveničky 
so zariadením vzbudili v žiakoch rôzne 
fantázie ako sa mohlo asi žiť v minulosti. 
Neskôr sme pokračovali v ceste na Štr-
bské Pleso. Prechádzka okolo plesa a po 
športovom areáli bola veľmi príjemná. 
V pláne bola aj zastávka v Starom Smo-

kovci, odkiaľ sme išli na pešiu túru na 
Hrebienok a lanovkou sme sa vrátili. Tí 
najvytrvalejší si išli pozrieť aj vodopády 
Studeného potoka. Na spiatočnej ceste 
domov sme nemohli obísť prameň rieky 
Hron.

Počas celého výletu sme sa veľmi veľa 
naučili a nadobudli sme mnoho nových 
poznatkov. Všetkým sa nám veľmi páči-
lo.

Za množstvo nových poznatkov 
a zážitkov zo  školského výletu srdeč-
ne ďakujeme, pani predsedníčke Ľubi-
ci Šarinovej z Asociácie nepočujúcich 
Slovenska, ktorá poskytla finančný 
príspevok na tento výlet a pánovi 
Samuelovi Haisterovi, predsedovi ZO 
Rady rodičov, ktorý nám pomohol 
finančné prostriedky získať. Ešte raz 
srdečne ďakujeme.

Žiaci ZŠI pre SP v Lučenci

Školský výlet v Tatrách
S  prichádzajúcimi  letnými  prázdninami  sa  v  dňoch  ��.  a  ��.  mája  �008  žiaci 
Základnej  školy  internátnej  pre  sluchovo  postihnutých  v  Lučenci  zúčastnili  na 
poznávacom školskom výlete v Tatrách.

Pod končiarmi Vysokých Tatier

Múzeum slovenskej dediny v Prybiline

ZÁŽITKY Zo ŠKoLsKÝCH LAvíC



„Som na 
ňu tak pyšný, 
že to neviem 
ani vysloviť,“ 
hovorí Dave 
so slzami v 
očiach. „Ona 
nie je handike-
povaná, je len 
nepočujúca a 
to je rozdiel!“ 
Takýto odváž-
ny duch je vo 
všetkom, čo 
robí. Vo Wis-

consine v škole pre Nepočujúcich v 
Delavane bola členkou 6-členného 
tímu, ktorý skončil na treťom mieste v 
štátnej súťaži v simulovanom súdnom 
spore, kde prevalcovali aj počujúce 
súťažné tímy. Pre školu to bol najpa-
mätnejší moment v jej 156- ročnej his-
tórii.

Výnimočne nadaná a bystrá štu-
dentka Sara Collins získala štipendium 
na Wisconsinskú univerzitu v Madiso-
ne, ale nakoniec šla na svoju vysníva-
nú školu - Gallaudetovu univerzitu do 
Washingtonu D.C. Slávnostne ju ukon-

čila ako premiantka (= študent, s vy-
nikajúcim prospechom) ročníka 2008. 
Okrem anglickej a americkej posun-
kovej reči ovláda ešte španielsku a 
taliansku. Po škole by chcela pracovať 
ako informačná analytička pre fBI. Už 
si aj podala prihlášku, ale zatiaľ bude 
pracovať pre konzultačnú firmu vo 
Washingtone. Rovnako uvažuje nad 
možnosťou štúdia práva.

Sara (22), ktorej sestra Katie práve 
končí North High School, si cení She-
boyganskú miestnu školu, ktorá ju 
„odštartovala“ do života. Keď mala 
dva roky, bola súčasťou projektu na 
základnej škole Jamesa Medisona, 
ktorú navštevovali nepočujúce deti 
z celej oblasti. Tento projekt bol však 
zastavený a vyučovanie malých detí 
prebieha doma, najímaním si učiteľov 
od štátu alebo kraja. Ale Dave aj Sara 
zhodne tvrdia, že bez tohto projektu, 
by sa Sarin život a životy mnohých 
nepočujúcich detí možno uberali 
úplne iným smerom. 

„To že sa Sara stala premiantkou roč-
níka je pre ňu obrovská pocta a úspech 
a najviac sú za týmto úspechom práve 

Je Nepočujúca a chystá  
sa na kariéru v FBI
Pre Davea Collinsa to bol sviatok, keď si uvedomil, že jeho dcéra, ktorá 
si  vyžaduje  špeciálnu  starostlivosť,  je  sama  o  sebe  špeciálna.  Vtedy 
ešte  �-ročná  Sara,  sa  v  aleji  Farnsworthskej  školy  urputne  snažila 
„ovládnuť“  jazdu  na  bicykli,  čo  pre  dieťa,  ktoré  je  nepočujúce  a  má 
problém  s  rovnováhou  znamená  naozaj  „tuhý“  boj.  Mala  odreniny  a 
škrabance  po  celom  tele.  „Prosil  som  ju,  aby  prestala,  ale  ona  nie,  “ 
vraví otec, ktorý odhadol jej počet pádov na 1�00. Nakoniec sa jej to 
však podarilo a šľapala o dušu, čo dávalo tušiť otcovi a aj všetkým tým, 
ktorí si mysleli, že s takým postihnutím sa v živote ďaleko nedostane, 
že sa asi mýlia.

4. ročník 
šípkového 
turnaja
Športový deň je pre nás, nepočujú-
cich, veľkým sviatkom. Dňa 18.5.2008 
sa vybrala výprava KCNS do Trenčína, 
kde sa konal po svätej omši šípkový 
turnaj. 

Zišiel sa veľký počet ľudí, prevažne 
z Trenčianskeho kraja. Teší nás, že o takéto 
akcie je čoraz väčší záujem. Slovám, ale aj 
hádzaniu šípok nebolo konca. Vytvorilo sa 
veľa dvojíc a každá mala takmer vždy 1:1, 
čo naťahovalo čas, ale nakoniec vzišli títo 
víťazi. 
Ženské družstvo
1. miesto: Ingrid Dubinová
2. miesto: Adriana Biela 
3. miesto: Alena Beláková

Mužské družstvo
1. miesto: Milan Dubina
2. miesto: Rasťo Menšík 
3. miesto: Juraj fígeľ

Víťazi si odniesli diplom a trofej, ktorá 
im bude pripomínať ich skvelý výkon. 
Ďakujeme spoluorganizátorom klubu CN 
Trenčín za úspešné usporiadanie tohto 4. 
ročníka a tešíme sa na ďalší ročník.

Kolektív KCNS
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2. výstava a 
súťaž fotografií 
občanov sluchovo 
postihnutých zo 
Slovenska a Čiech
Dňa  �.  júna  o  1�.�0  hod.  sa  uskutoč-
nila vernisáž �. súťažnej výstavy foto-
grafií sluchovo postihnutých občanov 
zo Slovenska a Čiech.

Na úvod predniesol Michal Hefty prí-
hovor, po ktorom nasledovalo krátke pred-
stavenie Zuzany Daubnerovej a Ivice 
Tichej. Prítomný bol aj Stanislav Lubina a 
tých, ktorí nestihli krst jeho knihy Svetová 
zbierka prstovej abecedy v Trenčíne, oboz-
námil s týmto jedinečným dielom. Svoju 
tvorbu fotografií prírody svojím kolegom 
fotografom – amatérom predstavil formou 
prezentácie milovník hôr, známy fotograf 
Peter Sirota, rodák z Liptova. Čestným 
hosťom akcie bola herečka Jana Hubin-
ská, ktorej pripadla aj úloha vyhlásiť víťa-
zov súťaže. 

Výstava potrvá do 20. 6. 2008 a záu-
jemcovia majú možnosť si ju prezrieť v 
pracovnom čase od 7.00 do 18.00 hod. 
na Ekonomickej univerzite v Bratislave, 
Konvetná 1.

redakcia
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Pozrite si tieto hodinky. Môžeme ich 
pokojne nazvať aj „vibrinky“, pretože sú 
špeciálne navrhnuté pre nepočujúcich. 
Chránia ich pred možným hroziacim 
nebezpečenstvom ako napríklad pred 
idúcim autom, bicyklom, či rýchlo sa rútia-
cim chodcom. Majú funkciu nahrádzajúci 
sluch: reagujú na zvuky prichádzajúce 

zozadu a zároveň informujú o vzdialenos-
ti a pozícií zdroja zvuku, pričom spôsob 
vibrácie je prispôsobený pôvodu pohybu 
alebo zvuku. Hodinky sú tiež naprogra-
mované, aby reagovali na určité frázy ako 
napr. „Prepáčte ...“ Takisto reagujú v prípa-
de mena osoby, ktorá nosí „vibrinky“ a čo 
je najdôležitejšie reagujú na trúbenie auta. 
Určite uľahčia nepočujúcim orientovať sa 
omnoho ľahšie v rôznych situáciách. 

Dva prstence si nositeľ navlečie na 
zápästie. Tie, ak zaregistrujú pohyb prípad-
ne zvuk, vyšlú signál do hodiniek, ktoré 
začnú vibrovať, a tým upozornia svojho 
nositeľa na nebezpečenstvo. Aj keď na 
obrázku je zatiaľ len ich návrh, dúfajme, že 
sa ich čoskoro dočkáme aj v skutočnosti. 
Cena hodiniek ešte nie je známa. 

zdroj: http://asia.cnet.com/crave/2008/06/05/
vibrating-bracelet-for-the-deaf/

Dublinský elektronický umelecký festi-
val hľadá írskych elektronických hudobní-
kov, aby prispeli na 32 piesňové CD, ktoré 
bude tvoriť časť ich marketingovej kam-
pane. festival sa bude konať jeden víkend 
v októbri v hlavnom meste Írska spolu so 
zahraničnými hudobníkmi.

Na tento rok organizátori pripravujú 
CD z festivalu, na ktorom budú najlepší 
hudobníci z Írska venujúci sa elektronic-
kej hudbe. Toto CD bude voľne dostupné 
a rozdané na obede pre médiá v septem-
bri. Niektoré skladby sa budú dať stiahnuť 
aj z internetu zo stránky http://www.deafi-
reland.com/. Pieseň nesmie mať viac ako 4 
minúty a každý sa môže podieľať iba jed-
nou piesňou. Avšak publikovanie pod pse-

u d o n y m o m 
(= umelecké 
meno, iné 
meno ako 
vlastné) je 
povolené. Pes-
ničky môžete 
poslať poštou 
alebo dať na 
s t i a h n u t i e 
cez internet. 
Uzávierka je 
14 júla 2008. 
Poštová adre-
sa je: DEAF 
Music 2008, 
68 Dame Street, Dublin 2. 

Vibrujúce náramkové hodinky varujú 
nepočujúcich pred nebezpečenstvom

Dublinský elektronický umelecký 
festival Nepočujúcich

tri roky strávené na Medisonovej škole. 
Väčšina nepočujúcich dokáže čítať 
na úrovni štvrtého ročníka a to práve 
kvôli nízkej úrovni vzdelania, ktorá sa 
im dostane. Ak sa nezačne už hneď od 
začiatku, nepočujúci sú potom odsta-
vení na druhú koľaj,“ hovorí Dave. „Nie 
všetky deti sú však rovnaké, nie všet-
kým vyhovuje rovnaký spôsob vzde-
lávania. Niekedy im môže aj ublížiť. 
Jedno je však isté, s učením treba začať 
už od malička. Inak sa problémy postu-
pom času začnú ukazovať a nabaľovať.“ 
Nápor na rodiny s nepočujúcimi deťmi 
je obrovský. Je to akoby ste sa učili 
cudzí jazyk a hneď ho aj učili svoje deti. 
V rodine Collinsovcov, Katie, ktorá je 
o 5 rokov mladšia od Sary, plánuje, že 
sa stane tlmočníčkou posunkovej reči, 
lebo ako hovorí jej otec, ukazovať vede-
la skôr, ako hovoriť. „U nás sa ukazovalo 
celý čas, ešte aj keď som nadával nad 
nefungujúcim televízorom. Na začiat-
ku sa musíte prinútiť, potom to už ide 
samé.“

Vďaka Sare sa Dave (43) stal zástan-
com vzdelávania pre nepočujúcich 
prostredníctvom miestnej asociácie. 
Organizácia, ktorej je prezidentom, 
udelila viac než 40 000 dolárov na šti-
pendiá za posledných 10 rokov.

Vďaka technologickému pokroku si 
Sara myslí, že za 50-100 rokov už strata 
sluchu nebude vôbec problém. „Stra-
ta sluchu bude iba stav, ako keď 
má niekto modré alebo hnedé oči. 
Vďaka pokroku už viac nebude bari-
érou.“ A jej otec, hoci je iného názoru, 
jej neodporuje. Vie, že by sa mýlil. Veď 
je to práve Sara, ktorá ho naučila, že 
v živote robiť chyby nie je zlé. Zlé by 
bolo prestať sa ďalej pokúšať. „Zmeni-
la ma z dúfajúceho na veriaceho.“

zdroj: internet

Fínska opera „Lov kráľa Karla“ je prvá 
opera na svete v posunkovej reči.

Je to opera akú nie veľa ľudí pozná. 
Všetky hviezdy predstavenia sú totižto 
nepočujúci. Celé ich hranie spočíva v 
posunkoch a presvedčivom, niekedy 
až prehnanom, výraze v tvári. Roman-
tické libreto (= text, slovesný podklad 
opery) o ambíciách, láske a vynorení 
sa fínskeho národa, sa točí okolo mla-
dého švédskeho kráľa, ktorý je rovna-
ko aj vládcom fínska. Ten je práve na 
poľovačke na Alandských ostrovoch, 
keď členovia jeho sprievodu si robia 
plány ako ho zosadiť z trónu. Pôvod-
ná hra je v troch dejstvách, ale táto 
„posunkovacia“ verzia bola skrátená 
na jedno dejstvo a trvá približne hodi-
nu. 

zdroj: http://www.javno.tv/index.
php?id=3283ic819904d

Opera 
v posunkovej  
reči
Kým  sa  „posunkuje“  opera  ešte  nes-
končila.
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Prečo drkoceme zubami keď nám je 
zima?

Telo si zvyčajne udržia-
va stabilnú telesnú teplotu 
zhruba 37 oC. Pri tejto tep-
lote bunky v tele pracujú 
optimálne. Ak sa telesná 
teplota výrazne zmení, pocíti ju oblasť 
centrálnej nervovej sústavy, ktorá sa 
nazýva hypotalamus. Keď je teplota 
prinízka, mozgové centrum zalarmuje 
telo, aby sa začalo zohrievať. Nastupuje 
chvenie, rýchly pohyb svalstva, aby sa 
vyrábalo teplo. Drkotanie zubami pred-
stavuje lokálne (= miestne) chvenie.

Je teplé mlieko uspávací prostrie-
dok?

Mlieko ako 
uspávací pros-
triedok doteraz 
nik vedecky 
n e p r e s k ú m a l 
je však jedno-
duchšou alter-
natívou ako 
uspávacie lieky 
alebo pitie do 
nemoty (= do 
bez vedomia) . 

Niekoľko teórií vysvetľuje, prečo to 
môže fungovať. Mlieko obsahuje tryp-
tofan - látku, ktorá nás uspí po večeri. 
Teplé mlieko môže zvýšiť telesnú tep-
lotu, pri ktorej sa ľahšie zaspáva. Mlie-
ko obsahuje aj melatonín, ktorý je pri-
rodzeným uspávacím prostriedkom. 
Anglická firma Night Time Milk dokon-
ca predáva mlieko kráv dojených v no-
ci, keď je hladina melatonínu vyššia. To, 

že mlieko sa propaguje ako uspávací 
prostriedok dokazuje, že dnes sú ľudia 
ochotní kúpiť naozaj čokoľvek.

Sú ľaváci múdrejší než praváci?
V odbor-

nej literatúre 
nájdeme veľa 
štúdií o vply-
ve praváctva 
a ľaváctva na 
ústnu hygie-

nu, depresiu, imunitu, schizofréniu, 
vysoký vek, jazyk, astmu, alergie a zra-
nenia. Zoznam pokračuje, ale výsledky 
nijakého výskumu nie sú celkom pre-
svedčivé. Vo všeobecnosti pravá strana 
mozgu prijíma signály z ľavej polovice 
tela a riadi ju a platí to aj opačne. Preto 
sa o pravákoch hovorí, že majú domi-
nantnú ľavú hemisféru a ľaváci pravú 
hemisféru. Je známe, že každá hemis-
féra má iné funkcie. Pravá riadi videnie 
a priestorové zručnosti, zatiaľ čo ľavá 
riadi jazyk a reč. Lenže ani toto nepla-
tí vždy. Neuropsychológovia testovali 
intel igen-
ciu ľavákov 
a pravákov, 
no nezistili 
významné 
rozdiely. U 
mužov je 
pravdepo-
d o b n o s ť 
ľaváctva 1 a pol až dvakrát vyššia ako 
u žien. Pre zaujímavosť Deň ľavákov je 
13. Augusta. 

Zdroj: internet

Pár zaujímavostí
A ešte pár zaujímavostí, nad ktorými sa môžete zamyslieť a predsa nepoz-
náte dôveryhodnú odpoveď. Trošku sa aj zabavíte, ale aj nájdete odpo-
veď čo vás už dávnejšie zaujímalo. Príjemné čítanie. 

S r d e č n e   b l a h o ž e l á m e !
Oslávencom, ktorí oslávia svoje narodeniny a meniny

želáme veľa zdravia, radosti, pokoja, lásky a Božieho požehnania na každý deň.
*  *  *

Blahoželáme k životným jubileám  - Ľubošovi Mokrému (7.9.) - 35 rokov
 -  Ľubošovi Ďurechovi (21.9.) – 40 rokov
 - Emílii Sztrancsíkovej (6.10.) – 65 rokov
 - Štefanovi Sztrancsíkovi (30.10.) – 65 rokov
 - Petrovi Drugdovi (22.10.) – 35 rokov

Život je ako plavba loďou. Nech na tejto lodi stretnete ešte veľa dobrých priateľov, s kto-
rými prežijete dobrodružnú plavbu plnú smiechu a radosti, prekvapení, nádeje a lásky praje
 kolektív KCNS, členovia KCNS a priatelia

Do redakcie Gaudium prišlo blahoželanie:

Oslávencovi Antonovi Kolárčikovi, ktorý dňa 13. júna 2008 oslávil svoje 
životné jubileum - 60 rokov a zároveň aj svoje meniny, želáme veľa zdravia, 
šťastia, radosti, pokoja, lásky a Božieho požehnania na každý deň.

Prajú manželka Anna, syn Anton, nevesta Karin,  
vnuk Kristián, vnučka Diana, syn Marcel a členovia CN ANEPS v Prešove. 

Srdečne blahoželanie pre Emíliu Sztrancsíkovú a Štefana 
Sztrancsíka, ktorí oslávia svoje 65. narodeniny. Pevné zdravie, veľa 
lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starostí a vždy dobrú 
náladu zo srdca praje celá rodina. 

Sviatosť krstu
Dňa 24.5.2008 v katedrálnom chráme svätého Františka Xaverského v Banskej Bys-

trici boli pokrstení a prijali Prvé sväté prijímanie Tatiana Straňáková a Mário Furčák. 
Srdečne blahoželáme a prajeme nech každý deň je dňom objavovania nekonečného milosr-
denstva a lásky Pánovej.  Kolektív KCNS 

Sviatosť manželstva
Dňa 14.6.2008 si povedali svoje „ÁNO“ a uzavreli sviatosť man-

želstva Anastázia Čápová a Jozef Ontkoc v rímskokatolíckom 
kostole v Snine.

Dňa 14.6.2008 si povedali svoje „ÁNO“ a uzavreli sviatosť man-
želstva Zuzana Miklošová a Marian Berák v rímskokatolíckom 
kostole v Adamovských Kochanovciach.

Nech Vaše spoločné kroky životom sú požehnané láskou, rados-
ťou, porozumením a hlavne krásnymi chvíľami. Kolektív KCNS

Posvätný rád diakonátu
Dňa 28. júna 2008 v Chráme sv. Jozefa v Prešove

príjme posvätný rád diakonátu Felix Mária Zdenko Žiška OFM.
Na tejto novej etape života prajeme nech Boh požehná Tvoju misiu 

a Duch Svätý nech vedie Tvoje kroky k tým, čo to najviac potrebujú. 
Kolektív KCNS
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Dar múdrosti - sviatosť kresťanskej dospelosti

Sviatosť krstu

1. sväté prijímanie v Lučenci

Sviatosť krstu
Dňa 15.6.2008 bola pokrstená Linda Toráčová v kostole sv. Márie Mag-

dalény v Lovčiciach – Trubín. Prajeme veľa lásky a požehnania od Pána. 

Prvé sväté prijímanie
Dňa 15.6.2008 prijali Prvé sväté prijímanie Lukáš Kyselica, 

Michal Bartoš, Iveta Chrenková v kostole Notre Dame v Trenčíne. 
Naším mladým priateľom prajeme, aby vo svojom živote vždy kráčali 
spolu s Ježišom a svedčili tak o jeho láske. 

Narodenie dieťatka
Už som tu. Volám sa Marek Maťovčík. Vážim 4 230 kg a meriam 57 cm. 

Narodil som sa dňa 13.6.2008 v Banskej Bystrici. 
Šťastným rodičom Eleonóre a Julovi blahoželáme k novonarodenému 

dieťatku a Marek Tebe prajeme, aby si bol zdravý a bol radosťou pre rodičov, 
starých rodičov a celú rodinku.  Kolektív KCNS a priatelia. 

Blahoželanie k promócii
Dňa 16. mája 2008 na Gallaudetovej univerzite bola promovaná

Silvia Herdická
Škola je už minulosťou a Teba láka svet,

tak využi vedomosti a smelo vykroč vpred.
 Kolektív KCNS a priatelia

Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
V mesiaci júl a august sväté omše v posunkovom jazyku nebudú.

September, október, november 2008
B. Bystrica: Katedrála sv. františka Xaverského – 26.10. a 30.11.2008 o 14.00 hod.
 
Dňa 28. 9. 2008 o 13.00 hod. bude sv. omša na Starých Horách (pri Banskej Bystrici)

Trenčín: Kostol Notre Dame – 21.9. a 19.10. a 16.11.2008o 16.00 hod.
Nitra: Kaplnka sv. františka Saleského –  každú nedeľu o 16.00 hod.
Kremnica: Kostol sv. františka Asisského – od sept. každá streda o 16.00 hod.
Lučenec: v ZŠ pre SP, ul. K. Supa 48 – od sept. 1 x mesačne
Bratislava:  františkánsky kostol –  7.9. a 5.10. a 2.11.2008 o 16.30 hod. – ostatné 

omše sú tlmočené
 Kostol milosrdných bratov: podľa dohody
 Kostol sv. Cyrila a Metoda: detská omša – podľa dohody

oZNAMY


