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„Ten, kto sa smeje, žije.“    
David Meyers

Toto motto ma v posled-
nom čase oslovilo. V živote 
sa treba aj smiať a radovať 
sa z neho. Vieme, že je teraz 
ťažký život, ale treba si nájsť čas pre seba, 
pre svoje šťastie, svoju radosť... Platí to aj pre 
blížiace sa vianočné sviatky. Nemám rada 
naháňačky po obchodoch za darčekmi, ale 
spoločné rodinné pečenie koláčov a jedál, 
tiež tradičné vyzdobovanie stromčeka. 

Obdobie očakávania sa volá advent, 
obdobie tešenia sa a prípravy na vianočné 
sviatky. Toto obdobie mám veľmi rada, keď 
sa celá rodina zíde pri krásnom vianočnom 
stromčeku. Každá rodina dodržiava iné 
sviatočné zvyky a tradície - pre niekoho 
je neodmysliteľné krájanie jabĺčka, pre 
niekoho oblátky s medom, pre niekoho 
makové opekance... Každým rokom je ťaž-
šie vymyslieť pre svojich najbližších ten  
pravý darček. Pre niekoho má hodnotu 
materiálny darček, pre iných duchovné 
hodnoty, rodinná atmosféra, láska.. Očaká-
vanie by sa malo niesť v atmosfére, kde by 
ľudia mali byť na seba a druhých lepší, viac 
prejaviť lásku a cit. Potom tento odkaz niesť 
po celý rok a nielen cez Vianoce. Vianoce sú 
sviatkom lásky, lásky v rôznych podobách. 
Ako malá som niekedy rada písala „list Ježiš-
kovi“ s rôznymi prianiami. V pubertálnom 
veku som napísala posledný list. Prečo? 
Vtedy som pochopila, že človek k šťastiu 
nepotrebuje materiálne darčeky, ale niečo 
iné, čo nemá každý. Môj posledný list Ježiš-
kovi je doteraz nalepený doma na chodbe, 
každému pripomína, čo je v živote dôležité 
a ako ľahko môže o to najcennejšie prísť. 

Úsmev, ktorý si ľudia dávajú počas Via-
noc, a ktorý by si mali dávať aj v ostatné dni 
roka môže človeku pomôcť a povzbudiť. 
Preto ten, kto sa smeje, má veselší a šťast-
nejší život...  Vaša Janka
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V starej mytológii bol ostrov Rodos, ležiaci 
neďaleko tureckého pobrežia, ostrovom boha 
slnka Hélia. Po úspešnom ubránení sa invázii 
roku 304 pred n.l. obyvatelia Rodosu vybudo-
vali v hlavnom rodskom prístave Lindos obrov-
skú sochu Hélia ako výraz vďaky bohu za jeho 
pomoc. Nikto presne nevie, kde socha stála a 
ako vyzerala. 

Niektorí veria, že stála rozkročená pri vstupe 
do prístavu, takže lode preplávali popod jej 
nohy. Viac pravdepodobné však je, že socha 

stála na 
k r a j i 
m e s t a , 
obrátená 
tvárou k 
prístavu. 
S o c h u 
n a z v a l i 
kolosom 
pre jej 
obrovskú 
v e ľ k o s ť . 
D v í h a l a 
sa do 
výšky 37 
m, čiže 
dvadsať-
krát pre-
vyšovala 
v ý š k u 
človek a, 
a bolo ju možné vidieť od mora už zďaleka. 
Už 66 rokov po dokončení sa Kolos pri silnom 
zemetrasení rozbil a zrútil do mora.

Roku 279 pred n. l., po 20 rokoch práce, 
bol dokončený maják v Alexandrii a hneď bol 
vyhlásený za jeden z divov sveta. Bol to jeden z 
prvých veľkých majákov, ktoré boli kedy posta-
vené. Bol vybudovaný tak dôkladne, že stál 
vyše 1000 rokov a vydržal viacero zemetrasení. 

Maják dostal 
meno podľa 
ostrova faros, 
na ktorom stál. 
V mnohých 
jazykoch sveta 
dnes „pha-
ros“ znamená 
„maják“. Ostrov 
ležal pred prí-
stavom Alexan-
dria a s pevni-
nou bol spo-
jený hrádzou. 

D o b r ú 

predstavu o tom, ako maják vyzeral, máme zo 
zobrazení na rímskych minciach a z opisu spi-
sovateľov tých čias. faros sa dvíhal do výšky 
122 m a lode na mori ho mohli vidieť už z 
diaľky mnohých míľ. Roku 796 bol maják vážne 
poškodený pri zemetrasení a neskôr sa z jeho 
zvyškov postavila pevnosť.

Rodoský kolos

ZAUJÍMAVOSTI

Maják na ostrove Faros v Alexandrii
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Symbolika tradi9ných viano9ných 
zvykov
Vianoce sú i napriek uponáhľanej dobe príslovečnou oázou pokoja, kedy sa 
všetci snažíme nájsť si čas pre svojich najbližších a stráviť s nimi niekoľko 
prijemných chvíľ pri vianočnom stromčeku a štedrej večeri plnej najroz-
manitejší symbolov a zvykov. V tomto článku by sme radi poodhalili závoj 
tajomstiev aspoň niektorých z nich.

Stredobodom vianočných osláv v minulosti, 
rovnako ako dnes, bol Štedrý deň. V tradič-
nej kresťanskej rodine býva dodnes zvykom 
zachovávať celodenný pôst. Ten nemal byť 
obmedzený iba na jedlo a nápoje, ale i na iné 
telesné funkcie, majúc na zreteli duchovný cieľ. 
Hovorí sa, že kto sa na Štedrý deň vydrží postiť, 
uvidí večer zlaté prasiatko.

Celodenný pôst a slávnostná večera tiež 
symbolizuje jednotu rodiny, ktorá by sa mala 
pri spoločnom stole stretávať i po celý nastá-
vajúci rok. Štedrovečerná večera nielen na Slo-
vensku pozostáva z viacerých chodov.

Prvým chodom tradičnej štedrovečernej 
večere bývajú obyčajne oblátky s medom, 
prípadne aj strúčik cesnaku. Tento rituál má 
zabezpečiť každému zdravie. S medom súvisí 
aj zvyk urobiť všetkým malým dievčatkám krí-
žik na čelo, aby si ich okolie obľúbilo. Po pred-
jedle sa podáva niektorá z tradičných štedro-
večerných polievok z obilnín, húb, kapusty, 
strukovín alebo rýb. V katolíckych rodinách sa 
mäso mohlo jesť až po polnoci. V evanjelických 
obciach sa tento deň varievala kapustnica s 
klobásou a čerstvým, či údeným bravčovým 
mäsom.

Hlavným chodom večera býva tradične 
pečená ryba, považovaná za pôstne jedlo. Za 
povšimnutie stojí aj skutočnosť, že ryba bola 

prvým uni-
verzálnym 
z n a k o m 
kresťanov. 
Jej grécke 
p o m e n o -
vanie „Ich-
tis“ je totiž 
aj anagra-
mom naj-
s t a r š i e h o 
k r e s ť a n -
ského vie-
rovyznania 
- Iesous 
C h r i s t o s 
T h e o u 
H u i o s 
Soter (Ježiš, syn Boží Spasiteľ). Ryby, bez kto-
rých si väčšina ľudí nedokáže štedrovečerný 
stôl predstaviť, boli charakteristické najmä 
pre bohaté mestské obyvateľstvo. Na vidiek 
začali prenikať až začiatkom 20. storočia. Kosti 
z večere sa dávali na jeden tanier a zakopávali 
sa v ľanovom obrúsku pod jabloň.

Magická moc sa pripisovala vianočnému 
pečivu. Podľa zaužívanej tradície muselo byť 
obradové pečivo hotové ešte pred východom 
slnka. Po vymiesení cesta na vianočné pečivo 
a chlieb si gazdiná poutierala ruky o ovocné 
stromy, aby budúci rok dobre rodili. Často 
z upečeného pečiva hádzali i sliepkam, aby 
dobre znášali vajcia. Bývalo tiež zvykom piecť 
z vody a múky figúrky domácich a hospodár-
skych zvierat. Tie potom hospodár zavesil nad 
chliev, stajňu, kurník i psiu búdu, aby zvieratá 
v novom roku dobre prospievali. Táto obyčaj 
pretrváva do dnešnej doby v podobe vykrajo-
vaného pečiva rôznych tvarov, ktoré poznáme 
všetci.

Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so živými 
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zdieľať štedrovečernú večeru, preto sa pre nich 
tiež prestieralo. K tomuto zvyku sa tiež viazal 
zákaz zametania (aby sa nevymietli mŕtve duše 
z domu) a pradenia, navíjania a tkania (aby sa 
duchovia nepomstili na úrode ľanu). Na Štedrý 
večer nesmel nikto sedieť oproti dverám do 
ulice, aby on alebo niekto z rodiny nezomrel.

Pod štedrovečerným stolom býval položený 
železný predmet, spravidla sekera. Verilo sa, že 
ten, kto naň počas večere položí nohu, bude v 
budúcom roku šťastný. Všetky nohy stola bývali 
obopnuté hrubou reťazou, aby sa zabezpečila 
súdržnosť rodiny v budúcom roku. Na mno-
hých miestach Slovenska vešali nad stôl venček 
upletený zo slamy alebo dávali pod stôl snop 
slamy, aby sa zabezpečila dobrá úroda obilia v 
nasledujúcom roku.

Podľa ľudovej viery najvhodnejším dňom 
roka na predpovedanie budúcnosti bol práve 
Štedrý večer. Hneď po večeri bývalo zvykom 
rozkrojiť jabĺčko a podľa tvaru jadrovníka pred-
povedať prítomným ich osud. Ak mal jadrovník 
rozkrojeného jablka tvar hviezdy, očakávalo sa 
v rodine šťastie a majetok, ak mal tvar kríža, 
dala sa očakávať choroba, ba aj smrť. Nepekný 
jadrovník, červík, znamenali chorobu, nešťastie, 
zármutok. Dvanásť jadierok ako dvanásť mesia-
cov sa vložili do misky s vodou - koľko ich vyplá-
valo, toľko bude suchých mesiacov. Aby sme v 
budúcom roku nezablúdili - jabĺčko sa rozdelilo 
na toľko kusov, koľko bolo pri stole osôb.

Na škrupinky vlašských orechov sa prile-
pili sviečky a poslali sa po vode v umývadle, či 
lavóre. Komu poplávala loďka ďaleko, mal odísť 
do cudziny. Majiteľ škrupinky, ktorá sa držala 
pri kraji nádoby, mal zostať blízko domova. 
Komu loďka nabrala vodu a potopila sa, ten 
mal zomrieť. Po večeri ožíval ruch nielen v 
domácnostiach, ale aj na ulici pred domami. 

Pod oknami mládež spievala vianočné piesne 
a každého, kto prišiel spievať pod okná, toho 
domáci obdarovali. Okrem mládeže chodievali 
spievať najčastejšie obecní sluhovia, pastieri, 
ale najčastejšie Rómovia.

Zo štedrovečerného stola sa nemohlo nič 
vyhodiť, odkladali sa aj odrobinky, ktoré vraj 
pomáhali, keď ochorel dobytok. Myslelo sa aj 
na statok v maštaliach a chlievoch. V tento deň 
mu patril lepší pokrm. Zvieratá zas na oplátku 
rozprávali ľudskou rečou. Kto mal trpezlivosť 
a ostal okolo polnoci v maštali, mohol sa vraj 
všeličo dozvedieť.

Zdroj: http://www.mamicka.sk/ 
article-symbolika-vianocnych 

-sviatkov.html

Vianočný Betlehem
Pôvodcom betlehemskej tradície je sv. fran-

tišek z Assisi, ktorý v roku 1223 postavil  v Grec-
cio prvý betlehem. 

K nádhere vianočnej atmosféry patrí stava-
nie betlehemov s jasličkami, postavami Svä-
tej rodiny, troch mudrcov, pastierov, anjelov 
a zvieratiek v maštali. Jedná sa o vyobrazenie 
scény narodenia Ježiška v jasličkách na slame. 
Za zvyk pripraviť si betlehem - živý, vďačíme 
františkovi z Assisi, ktorý v roku 1223 spolu s 
priateľmi premenil jaskyňu na kaplnku a zin-
scenovali živý betlehem aj s oslíkmi. O polnoci 
spoločne slúžili sv. omšu a odtiaľto sa zvyk pri-
praviť betlehem dostal do kostolov a kláštorov. 
Až koncom 18. stor. sa betlehemy dostali do šir-
šej verejnosti už či v živej, drevenej a papierovej 
podobe. Keď sa však zaužíval zvyk pripraviť si 
doma vianočný stromček, upadal zvyk postaviť 
si živý domáci betlehem.

Zdroj: internet
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Vianočné sviatky sú oslavované v mnohých 
krajoch a krajinách. Aj keď zmysel je rovnaký, 
forma slávenia sviatkov sa líši. Deti sa tešia z 
darčekov všade rovnako, nech už im ich prinie-
sol Santa Claus, veľký Ukko, Pere Noel, monsieur 
Chaland, Christkind, trpaslík Nisse, dedo Mráz, či 
Ježiško. Všade sú to sviatky rodinné, radostné a 
plné očakávania. 

Fínsko 
V zemi tisícich jazier sú Vianoce oslavou 

vianočného stromčeka. Stromček, ktorý máva 
často značné rozmery, je celý biely, aby čo naj-
viac pripomínal zasnežené ihličnany v lese. Aj 
keď sú fíni presvedčení, že ich zem poskytuje 
po celý rok domov Santa Clausovi, vo väčšine 
fínskych rodín rozdeľuje dobrým deťom dar-
čeky veľký Ukko. Nosí dlhé biele fúzy, červený 
kabátik a čiapočku s rolníčkou. Neposlušné 
deti odnášajú jeho pomocníci piadimužíci do 
ľadového kráľovstva. 

Francúzsko 
fr a n cú z i 

slávia Via-
noce pre-
d ovš e tk ý m 
jedlom. Ako 
predkrm sa 
na sviatoč-
nom stole 
o b j a v u j ú 
ustrice, biele 
klobásy, sli-
máky a rybia 
p o l i e v k a . 
Hlavný chod 
je pečený 
moriak s 
gaštanovou 

omáčkou alebo lanýžovou pastou, paradaj-
kami a olivami, niekedy tiež hus alebo kura so 
zeleninovým šalátom. Nesmú tiež chýbať las-
túry upravené na rôzny spôsob, niekoľko dru-
hov syra, kaviár, údený losos a obaľované žabie 

stehienka. Z 
dezertov miluje 
sladké fran-
cúzsko trufle z 
čokolády a datlí. 
Zvláštnou špe-
cialitou sú bon-
bóny v pestro-
farebných oba-
loch, ktoré nie-
kedy obsahujú 
tiež predpoveď 
do budúcnosti. 

P o s l e d -
ným vianoč-
ným dňom je v zemi galského kohúta sviatok 
Troch kráľov, na ktorý sa tešia predovšetkým 
deti, pretože gazdinky pečú tradičnú tortu La 
Galette du Roi. Do pochúťky sa zapeká figúrka 
čierneho kráľa a ten, kto ju nájde, je menovaný 
kráľom oslavy. 

Holandsko 
V Holandsku sa skôr než Vianoce oslavuje 

tzv. Sinterklaas. Sinterklaas žije v Španielsku, 
no tri týždne pred svojimi narodeninami (5. 
decembra) sa parníkom dopraví do Holandska. 
Každý rok sa vyplaví v inom prístave; je to veľká 
udalosť, víta ho množstvo detí, hudba, vysiela 
to televízia... Okrem Sinterklaasa prídu s ním 
aj jeho pomocníci: Zwarte Pietovia (Čierni Pet-
rovia). Rodičia niekedy strašia deti tým, že keď 
budú zlé, tak ich Zwarte Piet zoberie so sebou 
do Španielska, no Zwarte Piet nie je zosob-
nenie zla, je to skôr pravá ruka Sinterklaasa. 
Každý Zwate Piet má nejakú úlohu, no predo-
všetkým sú zdrojom zábavy, pretože sú neši-
kovní, nahlúpli, netrpezliví a roztržití. 

Po príchode Sinterklaasa do Holandska si 
deti až do 5. decembra môžu dať každý večer 
topánku ku krbu. Pri krbe preto, lebo Zwarte 
Piet sa dostane dnu cez krb - preto má aj 
prívlastok čierny. Aby to nemali deti také jed-
noduché, musia zaspievať pesničky a nechať v 
topánke niečo (ako napr. mrkvu alebo jablko) 

Vianoce vo svete
Slovenské slovo Vianoce má zrejme súvislosť s nemeckým slovom 
Weihnachten (z germánskeho „inder wihen nahten“ - vo svätých 
nociach).

AKTUÁLNE
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pre Amerika. To je kôň Sin-
terklaasa. Ráno si nájdu v 
topánke sladkosť. Všetko 
to vrcholí 5. decembra, 
keď večer zazvoní zvonček 
a pred dverami stoja dar-
čeky. Každý dostane nie-
koľko darčekov, podobne 
ako u nás na Vianoce. 

Austrália 
Zatiaľ čo na Slovensku 

stavajú deti snehuliakov, guľujú sa a sánkujú, 
tie austrálske si užívajú pri vode svoje „letné“ 
prázdniny. Vianočné stromčeky majú Aus-

trálčania obvykle umelé, 
len tí najzanietenejší si v 
špecializovaných obcho-
doch kupujú živé ihličnaté 
stromčeky. Štedrovečerná 
hostina sa odohráva naj-
častejšie formou pikniku 
pod holým nebom s nevy-
hnutnými pestrofarebnými 
nafukovacími balónikmi. 
Podávajú sa studené oblo-
žené misy, ovocie a pijú sa 

osviežujúce ovocné šťavy, pivo alebo víno. 

Zdroj: internet

Ambulancia pre nepo9ujúcich  
vo Viedni
Návšteva zdravotníckeho zariadenia prináša nepočujúcemu človeku 
rôzne stresové situácie, ktoré nesúvisia priamo s vyšetrením, zdravotným 
stavom, ale s komunikáciou. 

Nepočujúci ľudia poprosia o pomoc pri 
komunikácii s lekárom príbuzného alebo 
tlmočníka posunkovej reči. Ale nie vždy sa to 
podarí. Rodina nemusí mať čas a tlmočníkov je 
stále veľmi málo. Sú aj také situácie, keď nepo-
čujúci pacient nechce, aby sa informácie o 
jeho zdravotnom stave, akútnych zdravotných 
problémoch, dozvedela tretia osoba, čiže má 
záujem, aby tieto informácie ostali lekárskym 
tajomstvom. 

Problémy s komunikáciou v zdravotníckych 
zaradeniach si uvedomovali aj v Kresťanskom 
centre nepočujúcich na Slovensku. Zamýšľali 
sa nad ich riešením. Po stretnutí s Milosrdnými 
bratmi v Bratislave sa dohodli na spolupráci. 
Začali spoločne uvažovať o vytvorení Ambu-
lancie prvého kontaktu pre sluchovo postih-
nutých vo fakultnej nemocnici s poliklinikou 
Milosrdní bratia na Nám. SNP 10 v Bratislave.

Vzorom pre Ambulanciu prvého kontaktu v 
Bratislave sú zdravotnícke aktivity doktora Jána 
fellingera. On je autor myšlienky a zakladateľ 
ambulancií pre nepočujúcich. Sám mal nepo-
čujúceho otca, takže komunikačné problémy 
nepočujúcich ľudí pozná veľmi dobre. Doktor 
fellinger našiel podporu pre svoje snaženie u 
Milosrdných bratov v Rakúsku. Spolu s nimi 
založili prvú ambulanciu pre nepočujúcich v 

Linzi, neskôr v Grazi a Viedni. Vyškolili pracov-
níkov, ktorí sluchovo postihnutým klientom 
poskytujú rôzne služby v oblasti zdravotníctva, 
predovšetkým pri komunikácii s personálom 
nemocníc. 
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Dňa 22.októbra 2008 sa vo Viedni stretli 
zástupcovia zdravotných centier v Rakúsku. 
Cieľom konferencie bola výmena skúseností 
a nadviazanie užšej spolupráce medzi jednot-
livými centrami. Na konferenciu boli pozvaní 
aj zástupcovia Kresťanského centra nepoču-
júcich na Slovensku a brat Richard z Nemoc-
nice Milosrdných bratov v Bratislave.

Konferenciu otvoril páter provinciál Ulrich 
fischer. Účastníkov konferencie, lekárov, ale 
aj zástupcov občianskych združení nepoču-
júcich v Rakúsku, privítal doktor Ján fellinger. 
Rokovanie prebiehalo v pracovných skupinách. 
Zástupcovia Slovenska sa zúčastnili rokovania 
v skupine, ktorá sa zaoberala témou prístupu 
k medicínskym službám pre nepočujúcich 
pacientov. V tejto skupine sa hovorilo o súčas-
nej situácii v ambulanciách pre nepočujúcich 
v Rakúsku, ďalej o úlohe tlmočníkov posunko-
vého jazyka v zdravotníctve, o pomoci nepo-
hyblivým nepočujúcim pacientom, zabezpe-
čení komunikácie s nimi, o zdravotných prob-
lémoch nepočujúcich, dokumentácii práce, 
ale aj o rehabilitačných a liečebných pobytoch 
nepočujúcich v kúpeľoch

Pred konferenciou si naši Slováci pozreli 
ambulanciu pre nepočujúcich vo Viedni. V 
ambulancii pracujú lekári a ďalší pracovníci, 
ktorí ovládajú posunkový jazyk. 

Keď príde pacient v Rakúsku do ambulancie 
pre nepočujúcich, povie v posunkovej reči čo 
potrebuje, čo ho trápi. Pracovník centra zariadi 
potrebné veci. Zabezpečí termín u praktického 
lekára, ktorý s pacientom komunikuje v posun-
kovom jazyku. Ak je potrebné ísť na odborné 
vyšetrenie, nepočujúceho sprevádza pracovník 
centra, ktorý mu všetky potrebné informácie 

sprostredkuje tiež v posunkovom jazyku. V 
centre pracuje aj nepočujúci pracovník Romeo 

Seifert, ktorý zabezpečuje sociálne poraden-
stvo. Romeo Seifert je prvý nepočujúci sociálny 
pracovník v ambulancii v Rakúsku. 

Pri zariaďovaní ambulancie pre nepočujúcich 
pracovníci ambulancie brali ohľad na špeci-
fické potreby nepočujúcich, prispôsobili osvet-
lenie, dali viac väčších okien, viac presklených 
stien, tiež je v ambulancii všetko mobilné, pre-
tože, keď nepočujúci sedia vedľa seba, nemôžu 
komunikovať a takto si môžu posunúť stoličky 
ako potrebujú. 

V ambulancii majú dve ošetrovne. V prvej sa 
robí EKG a špeciálne vyšetrenia. Všetky miest-
nosti sú navzájom poprepájané, takže doktor 
nemusí stále prechádzať popred pacientov. Tiež 
berú ohľad na to, že nepočujúci sú vizuálni. V 
ambulanciách majú veľa ilustrácií hlavy, srdca, 
obličiek, figurínu, na ktorej sa dá podrobne 
všetko ukázať. 

Myslíme si, že zriadenie a fungovanie Ambu-
lancie prvého kontaktu pre sluchovo postihnu-
tých v nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave 
bude pre nepočujúcich občanov významnou 
pomocou, riešením ich problémov práve v tejto 
oblasti.

Samotné zriadenie ambulancie nevyrieši však 
komunikačné problémy nepočujúcich v zdra-
votníckych zariadeniach. Budú potrebné ďalšie 
kroky, najmä zo strany štátnych inštitúcií. Veríme 
však, že takáto aktivita bude ďalším pozitívnym 
príkladom konkrétnej pomoci nepočujúcim 
ľuďom na Slovensku.

Iris Domancová
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Ambulancia prvého kontaktu  
v Bratislave
Pozor! Pozor! Na Slovensku už existuje Ambulancia prvého kontaktu. 

Čo to je? Je to projekt, ktorý vznikol v spo-
lupráci Kresťanského centra nepočujúcich na 
Slovensku, fakultnej nemocnice s poliklinikou 
Milosrdní Bratia a Hospitálskou rehoľou sv. 
Jána z Boha. 

O čo tu vlastne ide? Je to jednoduché. 
Chceme pomôcť sluchovo postihnutým pri 
komunikácii so zdravotným personálom. Kon-
krétne Ambulancia prvého kontaktu ponúka 
pomoc pri dohadovaní termínu s lekárom v 
Ambulancii prvého kontaktu, ktorá sa nachá-
dza na Kolárskej ulici z pravej strany fNsP 
Milosrdní Bratia cez SMS (0904/516275) alebo 
e-mail (kcns.apk@gmail.com), ďalej dopre-
vádzanie na jednotlivé vyšetrenia, tlmočníka 
pri komunikácii so zdravotným personálom 
(nemocnica, lekáreň), pomoc pri komunikácii 
v čase hospitalizácie vo fNsP Milosrdní Bratia, 
spoločné besedy s odbornými lekármi. 

Vzorom a podporou pre Ambulanciu prvého 
kontaktu bola nemocnica Milosrdných bratov 
v Rakúskom meste Linz, kde majú vybudovanú 
zdravotnú sieť pomoci pre nepočujúcich. 

Nakoľko na Slovensku sa tento projekt len 
rozbieha, nie sme ešte na takej úrovni ako v 
Rakúsku, ale robíme všetko pre to, aby sme 
pomohli sluchovo postihnutím, ktorí túto 
pomoc potrebujú a naďalej sa snažíme v tomto 

projekte pokračovať a stále ho zlepšovať. 
Sluchovo postihnutí v dôsledku svojho 

postihnutia nie sú vždy schopní si dohodnúť 
stretnutie s odbornými lekármi alebo si dohod-
núť potrebné odborné vyšetrenie na jednotli-
vých nemocničných oddeleniach. Nie vždy 

pacient rozumie, čo mu lekár 
hovorí. Vzniká komunikačná 
bariéra. 

Cieľom Ambulancie prvého 
kontaktu je odbúranie tejto 
komunikačnej bariéry medzi 
nepočujúcimi a zdravotným 
personálom tým, že bude k 
dispozícii tlmočník, ktorý sa 
pacientovi bude venovať vtedy, 
keď to bude potrebovať. 

Viac informácii získate 
na stránke www.kcns.sk, na 
adrese kcns.apk@gmail.com 
alebo tel. čísle: 0904/516275.

Tešíme sa na vás.
Valéria Vlasáková
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Tatranské stretnutie nepo9ujúcich 
– VIII. ro9ník
V dňoch 8. – 12. októbra 2008 sa konalo stretnutie nepočujúcich vo Vyso-
kých Tatrách. Mottom akcie bolo: „Hýb sa kostrou“. Ubytovaní sme boli v 
nádhernom prostredí penziónu Erika v Tatranskej Lesnej. Akcie sa zúčast-
nilo 35 osôb, z toho 9 osôb z Prahy. Podľa toho kto, ako, kedy prišiel, rozdelili 
sme sa na 2 skupiny.

Prvá skupina prišla v stredu večer a druhá vo 
štvrtok. 

A aký sme mali program? Skupiny boli roz-
delené podľa záujmu – vysokohorská turistika, 
rekreačná vychádzka, individuálny program 
(sauna, plávanie atď.). 9 turistov z Prahy bolo 
priradených k vysokohorskej turistike, ale tiež 
aj niektorí Slováci.

Štvrtok: Štyria sme sa po raňajkách vybrali 
na Štrbské pleso, kde sme čakali na príchod 
českých turistov. Hneď po vystúpení si odlo-
žili ruksaky (batohy) v úschovni, aby sa pridali 
k nám a vydali sme sa na ťažkú túru. Išli sme 
cez Mlynickú dolinu k vodopádu Skok na Bystré 
sedlo (2314 m.n.m), ďalej cez furkotskú dolinu 
na Štrbské pleso. Výškový rozdiel 976 m. Cel-
kový čas túry 8 hodín. 

Náročnosť túry bola stredne ťažká. Trasu 
zvládlo 12 osôb, jedna sa vrátila tou istou ces-
tou. Pražania si vyzdvihli ruksaky, spoločne sme 
sa vrátili na ubytovňu, kde sme si pochutnali na 
večeri už aj s druhou skupinou.

Piatok: Na druhý deň sme išli autobusom 
na Tatranské Matliare, vystúpili sme na zástavke 
Biela voda. A odtiaľ po trojhodinovej ceste sme 
dorazili k cieľu Chata pri Zelenom plese. Občer-
stvili sme sa a dosýta sa vynadívali na krásu 
Tatranských hôr - odmenou nám bol úchvatný 

pohľad na zasnežené končiare (štíty), čistučké 
zelené pleso. Pokračovali sme ďalej cez sedlo 
pod Svištovkou, kde sme vyšli na končiar Veľká 
Svištovka (2038 m.n.m.), ďalej na Skalnaté 
pleso, Zamkovského chata, Hrebienok, odtiaľ 
lanovkou do Starého Smokovca a pešo na uby-
tovňu. Túru absolvovali 20 turisti, z Chaty pri 
Zelenom plese sa siedmi vrátili. Výškový rozdiel 
1128 m. Čas túry 8 hodín, stredne ťažká tura.

Sobota: Po raňajkách sme išli jedenásti do 
Starého Smokovca, odtiaľ lanovkou na Hrebie-
nok, ďalej pešo ku Sliezskemu domu, kde sme 
sa občerstvili a pokračovali ďalej do Starého 
Smokovca až do Tatranskej Lesnej. Druhá sku-
pina mala iný program, niektorí išli do Tatran-
skej Lomnice, kde vyšli lanovkou na Skalnaté 
pleso, ďalší na Štrbské pleso a odtiaľ sa lanov-
kou vyviezli na Solisko. 

Tých, čo boleli nohy, mali rehabilitačný 
program (sauna, plávanie), voľná vychádzka. 
Po večeri sme sa rozlúčili s pražskými turistami, 
ktorí odchádzali v sobotu večer z Popradu vla-
kom do Prahy. A my sme sa ešte pobesedovali 
do neskorej noci.

Na záver, čo dodať? Počasie nám úžasne 
prialo na celé 3 dni. 

Ktoré túry boli zaujímavé? Ťažko povedať, 
lebo všetky mali svoje čaro.
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Nedeľa: A ani sme nenazdali, ako ten čas 
rýchlo prešiel a už tu bol deň lúčenia, no 
napriek tomu sme sa rozišli cestou domov s 
krásnymi zážitkami a spomienkami.

V mojom mene chcem poďakovať účastní-
kom za rešpektovanie organizačných pokynov 

a tiež chcem poďakovať personálu penziónu 
Erika za spríjemnenie pobytu ich službami.

Dušan Skokánek (organizátor) 
Foto: Václav Kostlán

Školský výlet do Bojníc
V jeden krásny októbrový deň sme sa vďaka Fondu Dr. Klauna zúčastnili na 
výlete v Bojniciach. Čakal nás deň prekvapení a zaujímavých zážitkov. Plní 
očakávaní sme nastúpili do autobusu. Cesta nám ubehla rýchlo a už už sme 
sa ocitli pred Bojnickým zámkom. 

Tu nás privítali milé sprievodkyne oblečené 
v rozprávkových šatách. S nimi sme absolvovali 
prehliadku Bojnického zámku a tiež nás spre-
vádzali počas celého dňa, aby sme nezablúdili. 
Prechádzali sme cez nádherné komnaty zámku 
a dozvedeli sme sa niečo o živote, ktorý sa odo-
hrával na zámku v minulosti. Vypočuli sme si 
zaujímavé príhody, povesti a legendy.

Postupne sme sa premiestnili na nádvorie, 
kde nás čakalo niečo veľmi zaujímavé. Bola to 
prednáška s názornými ukážkami od historic-
kých rytierov. Táto časť zaujala hlavne chlapcov. 
Tí s obdivom sledovali šikovnosť a ostražitosť 
rytierov v zbroji.

Po prednáške sme si pozreli krátky film o 
Bojnickom zámku 
a presunuli sa na 
ďalšie stanovištia. 
Za každým rohom 
nás čakalo nejaké 
prekvapenie. Pozreli 
sme si zoologickú 
záhradu, kde sme 
na vlastné oči mohli 
vidieť rôzne zvie-
ratká. Tie spoza 
klietky na nás zo 

záujmom pozerali a možno sa rovnako čudo-
vali ako aj mi. Pri každej ohrádke sme krútili hla-
vami nad rozmanitosťou našej prírody. Mnohí z 
nás niektoré zvieratká videli prvýkrát v živote. 
O to väčší zážitok sme z toho mali. 

V ZOO sme stretávali množstvo klaunov, 
ktorý nám spríjemňovali prehliadku. Mali 
mnoho zaujímavých vystúpení, ktorými poba-
vili nielen nás, ale aj naše pani učiteľky a vycho-
vávateľky.

Na konci dňa, každý z nás dostal milý darček, 
ktorému sme sa veľmi potešili. Tým hlavným 
darom, pre nás bol ale úsmev na našich tvárach 
a šťastie v našich srdciach. Veď Dr. Klaun lieči 
úsmevom.

Chceli by sme sa v mene 
všetkých žiakov našej školy 
poďakovať fondu DR. Klauna a 
všetkým dobrým ľuďom, ktorí 
pomohli pre nás zorganizovať 
tento nezabudnuteľný výlet. 
Len vďaka Vám sme prežili nád-
herný deň plný zážitkov a neza-
budnuteľných okamihov.

 Žiaci ZŠ pre sluchovo 
postihnutých a žiakov  

s chybami reči v Lučenci
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„Nepo9uv predsa neznamená 
nevnímav“
Nepočujúci, najmä deti, dňa �. 10. �00� o 1�:00hod mali možnosť v novej 
budove SND v Bratislave na vlastné oči vidieť rozprávkový príbeh o Popol-
várovi v podaní baletu SND. 

Ale čo bolo na tom najzaujímavejšie? Pod-
mienky boli prispôsobené im, teda nepočujú-
cim.

Ale ako? Nad javiskom bežali titulky a vpravo 
bolo veľké plátno, kde dvaja nepočujúci Sabina 
a Jozef posunkovali. Čiže nepočujúci neboli na 
rozdiel od počujúcich o nič ukrátení. Najmä deti 
z toho celého predstavenia mali veľký zážitok. 

Najviac sa mi páčilo ako prišli pekne vyob-
liekané deti z detského domova Maurícius z 
Kremnice. Verím, že predstavenie nielen im, ale 
aj všetkým deťom niečo prinieslo, veď sa stretli 
aj s inými nepočujúcimi deťmi. 

Ako a kto to celé vymyslel? Autorský tím v 
podaní Jána Ďurovčíka, Ľubomíra feldeka a 
Antona Popoviča, ktorí sa stretli a nechali sa 
inšpirovať, hlavne formou moderného muzi-
kálu. Popolvár je muzikál, kde sa spieva a tan-
cuje. 

Na záver ešte kúsok z Popolvára: 
„Ten, kto je sám, je Popolvár,
čo pod maskou si skrýva tvár –
no nám už spadla maska!
Kde dvaja sú, tam aj tá pec
sa stane trónom nakoniec
a tróni na nej láska!“

Janka Kokošková

Aj nám chutí život!
Dňa �. novembra sa na Michalskej ulici č. 1� v Bratislave uskutočnila ver-
nisáž a dražba diel pod názvom ...aj nám chutí život!

Toto stretnutie sa uskutočnilo vďaka pánovi 
Dušanovi Kríštekovi s priateľmi a fondu UŠKO 
n. f. Cieľom bolo predstaviť fotky, na ktorých 
boli deti zo Základnej školy internátnej pre slu-
chovo postihnutých žiakov, Drotárska cesta 48, 
Bratislava. Prítomní sa potom mohli zúčastniť 
dražby, ktorej výťažok bol poslaný deťom z tejto 
školy. Všetky diela boli originálmi určenými pre 
charitatívnu dražbu. Dražobné predmety boli 
dražené v hotovosti na účet fond UŠKO n. f. 
v zmysle programu vernisáže a charitatívnej 
dražby. Ďakujeme všetkým, ktorí touto formou 
pomohli sluchovo postihnutým deťom. Valéria Vlasáková
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Zo života nepo9ujúcich v Írsku
Nie dávno po tom, čo sme sa stretli s nepočujúcimi z celého sveta v Ríme, 
dohodlo KCNS v zastúpení kňazov: Roberta Colotku a Františka Bartoša 
stretnutie s nepočujúcimi z Írska v Dubline.

Tak nás 19.7.2008 v centre pre nepočujú-
cich milo privítal Gerard Tyrell, kňaz a ria-
diteľ organizácie National chaplaincy for 
Deaf people (ďalej len NCDP).

 
Po úvodnom privítaní sa rozbehla živá 

debata o aktivitách a plánoch, ktoré prebie-
hajú v budove. Tam sa okrem iného nachá-
dza aj Univerzita pre štúdium nepočujúcich a 
posunkového jazyka. „Túto školu navštevujem 
aj ja, už druhý rok a nie je to ľahké. Nepočujúci 
učitelia sú veľmi prísni,“ poznamenal s úsme-
vom Gerard Tyrell. 

V tej istej budove sa nachádza centrum 
sociálnych služieb, ktoré poskytuje poraden-
stvo v oblasti zamestnania a práce, rodiny a 
iných sociálnych oblastí. Organizácia NCDP 
úzko spolupracuje s týmto centrom a vo veľkej 
miere ho využívajú hlavne nepočujúci a ľudia 
z okolia. 

Na dolnom poschodí budovy sme našli bar 
s možnosťou občerstvenia. V tejto miestnosti 
sa nachádza na stene aj veľká plazmová obra-
zovka, na ktorej v čase našej návštevy púšťali 
známy film SHREK s titulkami. Vedľajšia miest-
nosť je divadelná, samozrejme aj so všetkým, 
čo k tomu patrí (pódium, zákulisie, sedačky), 
tanečná miestnosť, (nepočujúci majú založený 
svoj Írsky folklórny súbor, s ktorým chodia 

na rôzne súťaže a vystú-
penia), veľká kuchyňa. Z 
druhej strany je  kaplnka, 
kde mávajú nepočujúci v 
sobotu večer a v nedeľu 
ráno pravidelné sväté 
omše. Na prvom poschodí je už spomínaná 
Univerzita pre štúdium nepočujúcich a posun-
kovej reči. Vystúpili sme na prvé poschodie, 
kde majú okrem kancelárií veľkú biliardovú 
miestnosť a poličky s rôznymi pohármi a trofe-
jami, ktoré získali na rôznych športových pod-
ujatiach. Samozrejme, nechýbala tam miest-
nosť na bowling a šípky.  

Toto všetko dáva dojem, že miestni nepo-
čujúci žijú plnohodnotný život. Gerard T. nám s 
nadšením rozprával o ďalšom veľkom projekte 
na ktorom sa teraz intenzívne pracuje. 

„V budúcnosti by sme chceli vytvoriť, ako sme 
to my nazvali, DEAF VILLIAGE (dedinu nepočujú-
cich). Na mieste,  kde teraz stoji táto budova, by v 
budúcnosti mala stáť nová metro stanica.  Preto 
si musíme hľadať nové priestory. Rozhodli sme 
sa odkúpiť pozemok od jednej školy a tam vybu-
dovať viac budov pre rôzne organizácie nepo-
čujúcich. Tým vytvoríme mini mesto nepočujú-
cich - Deaf villiage.“ Pre túto myšlienku Gerard 
už oslovil viaceré organizácie a zatiaľ všetky 
súhlasili so spoluprácou.

Veľmi nás potešilo, keď sme sa mohli stret-
núť aj s našimi írskymi známymi, teda s účast-
níkmi stretnutia v Ríme so Svätým otcom 
Benediktom XVI. 

Chceme sa poďakovať írskym nepočujúcim 
i kňazovi Gerardovi za milé prijatie a prajeme 
im, aby sa im podarilo zrealizovať projekt 
„Deaf villiage“.

Ďalšie informácie o nepočujúcich v Írsku sa 
môžete dozvedieť na http://www.ncdp.ie. 

Ester Sztrancsíková
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Futsalový turnaj
Dňa 1�. 10. �00� bolo na Katolíckom gymnáziu Štefana Moyzesa v Ban-
skej Bystrici rušno. V telocvični sa totiž konal �. ročník turnaja vo futsale 
nepočujúcich, ktorý zorganizovalo už tradične KCNS. 

Dňa 18. 10. 2008 bolo na Katolíckom gym-
náziu Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici rušno. 
V telocvični sa totiž konal 4. ročník turnaja vo 
futsale nepočujúcich, ktorý zorganizovalo už 
tradične KCNS. 

Na turnaji sa stretli rôzne družstvá: Plast-
Mont Lučenec, žiaci zo špeciálnej základnej 
školy v Lučenci, ANEPS Banská Bystrica, Krem-
nica a ANEPS Žilina.

Chlapci predviedli pred zrakmi divákov 
svoje futbalové umenie: schopnosť narábať 
s loptou, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť. Sta-
točne bojovali o víťazstvo. Víťazom sa nakoniec 
stalo mužstvo ANEPS z Banskej Bystrice, ktoré 
obhájilo vlaňajší titul a za svoju snahu boli 
odmenení pohárom pre víťaza a tortou. Ďalšie 
miesta obsadili mužstvá Plast-Mont Lučenec, 
ANEPS Žilina a Kremnica. Najlepším hráčom 
stretnutia sa stal Dušan Kolčun zo Žiliny.

Pretože chlapci zo základnej školy v Lučenci 

nezískali žiadne ocenenie, víťazné mužstvo 
z Banskej Bystrice urobilo veľkorysý skutok a 
darovalo im svoju tortu.

Nakoniec sme si všetci pochutnali na výbor-
nom guľáši a rozlúčili sme sa v dobrej nálade a 
s úsmevom na perách.

Milí chlapci, tešíme sa na vás opäť nabudúce 

J.

Martina Janáčová

Trošku z poézie
Prinášame Vám zopár krásnych básni od 1�-ročnej nedoslýchavej autorky 
študujúcej v druhom ročníku gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. 

Jej meno je Mária Sečianska sama sa nám 
predstavuje takto: 

„Medzi moje záľuby vždy patrilo čítanie vše-
možných kníh, spanie, časom aj písanie básní, 

jazdenie na koni, kontakt so zvieratami, priate-
lia, Boh a spánok. Čo sa týka štúdia po skončení 
gymnázia, zatiaľ neviem. Ale určite pôjdem na 
nejakú vysokú školu. Aj keď teraz vôbec nemám 
potuchy na akú, ale mám na to ešte trochu času.“

STRETNUTIE  
 

Nechaj ma cestou vlastnou ísť,  
veď Ty aj tak nechceš odísť,  
zabudni na mňa, ži život svoj,  
neberiem Ti ho, keď je iba Tvoj.  
 

Odíde z očí, zíde aj z mysle,  
nechcem zabudnúť ani na míle.  
Vo svojom srdci živý plamienok nosím,  
pomaly zhasína, kričím: Nie, prosím!  
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Zachrániť túžim ten plamienok malý,  
strážim si ho, môj kľúčik zlatý.  
Hľadáš ho, zúfalstvo piješ,  
s mojím srdcom sa oň biješ.  
 

On odhalí to večné tajomstvo skryté,  
moje srdce padlo na zem zbité.  
Vzal si môj kľúčik drahý,  
šiel k dverám zvedavosťou premáhaný.  
 

Otvoril si do môjho vnútra vráta,  
toto je chvíľa, kde sa ťažko vzdáva.  
Myslel si, to čo vidíš, že sa ti zdá,  
ostal si nemo v úžase stáť.  
 

Neveril si, že to môže pravdou byť,  
nedovolil si mi pokojne žiť.  
Vošiel si tam a dotkol sa toho,  
to už bolo na mňa mnoho!  
 

Nechala som ťa tam, odišla som,  
zasadil si na mieste krásny strom.  
Po zabudnutí splynulo niečo v našej duši,  
odvtedy naše srdcia ako jedno búši.

Jasavá pieseň Bohu

Keď tu tak rád spievam chválu Bohu,
uver tomu, že Ťa nenechá zablúdiť
v tých temnotách.
Ak si stratený, 
svieti Ti nad hlavou jeho svetlo,
pod Jeho ochranou vždy sme.

Keď tu tak rád spievam chválu Bohu,
uver tomu, že ak padáš, vždy Ťa zachytí,
v Jeho rukách bezmocne ležať budeš,
On Ťa vždy rád poteší, naberieš nových síl. 
Už nechceš odísť, chceš tam zostať,
už Ťa nikdy nepustí.

Keď tu tak rád spievam chválu Bohu,
za Jeho sladkú nekonečnú lásku.
Za to, že je s nami, vždy, všade, stále
a stále nás ľúbi aj napriek tomu čo sme.
„Daj, Bože, nech každý
skúsi chuť Tvojej  lásky.“

Keď tu tak rád spievam chválu Bohu,
z vďaky nech k nebu stúpa tá pieseň jasavá. 
Len z lásky sa o nás stará,  
vždy všetko zlé odpustí.
Preto tak rád vzývam Jeho meno, 
a chceme  mu spievať piesne chvál,
pokiaľ nám to náš život dovolí.

IŠLA SOM DOMOV

Išla  som domov, vonku padá dážď...
Išla som domov,  
počúvajúc padajúce kvapky dažďa...
Išla som domov, s niekým,  
kto ma naozaj má rád....
Išla som domov, milujúc svojho Pána....
Išla som domov som zraneným srdcom...
Išla som domov, túžiac,  
aby sa čas vrátil....
Išla som domov, rozmýšľajúc,  
kam musím dnes ešte ísť...
Išla som domov  s jasnou mysľou, že musím 
všetko zvládnuť....
Išla som domov,  s túžbou pomôcť druhým.....
Išla som domov vediac, že Pán ma posilní....
Išla som domov s vedomím, že ma nenechá 
padnúť...
Išla som domov v hrejivých rukách  
svojho Pána....
Išla som domov  
prijímajúc Jeho lásku...
Išla som domov, uvažujúc  
čo On odo mňa ešte čaká....
Išla som domov, ochotná dať aj život,  
ak by to Pán chcel....
Išla som domov, smutná,  
no zároveň potešená...
Išla som domov, sama, no ešte s niekým...
Išla som domov, do domu Pána...
Išla som domov, no napokon som došla,  
tam kam som šla...
Spomínajúc na celý dnešný deň,  
celý smutný, stály,
Ktovie kedy skončí, ten žiaľ čo stále mám,  
ale viem, že keď Pán dá.
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  Proces zvýšenia kvality poskytovaných 
služieb pre sluchovo postihnutých v organizá-
ciách na Slovensku v dnešnej dobe znamená 
najmä získanie komunikačných zručností pre 
zamestnancov týchto organizácií vo všetkých 
formách posunkového jazyka v kombinácií so 
získaním znalostí v cudzom hovorenom res-
pektíve písanom jazyku. Potreba aktívne ovlá-
dať aspoň jeden cudzí jazyk po vstupe SR do 
EÚ rapídne narastá a potreba vedieť sa dorozu-
mieť na medzinárodnej úrovni medzi poču-
júcimi a nepočujúcimi je nespochybniteľná. 
Preto pokiaľ by samotní sluchovo postihnutí 
a počujúci zamestnanci organizácií pracujú-
cich na Slovensku pre sluchovo postihnutých 
by chceli osobne komunikovať so zahraničím, 
musia ovládať aspoň písaný/hovorený ang-
lický jazyk (AJ), ktorý je najviac frekventovaný 
a taktiež by mali byť znalí komunikovať v 
medzinárodnom posunkovom systéme (MPS). 
Ide o oblasť ďalšieho vzdelávania počujúcich 
a sluchovo postihnutých zamestnancov, ktorá 
je v slovenských podmienkach zabezpečo-
vaná minimálne. Na Slovensku nie je ani jeden 
počujúci expert na medzinárodné posunky. 
Medzinárodný posunkový systém je nová 
forma medzinárodnej komunikácie v rámci 
komunity nepočujúcimi v Európe, ktorú v SR 
z počujúcich tlmočníkov neovláda nik. MPS 
sa viaže na schopnosť komunikovať v AJ, čo je 
taktiež veľmi slabé miesto u počujúcich i nepo-
čujúcich zamestnancov organizácií na Sloven-
sku. Kombinácia slovenského PJ, hovoreného 
a písaného AJ a MPS je jediná možná cesta 
smerujúca k skvalitneniu služieb a zvyšovaniu 
kvalifikácie zamestnancov v oblasti medziná-
rodnej komunikácie so SP v intenciách Európ-
skej spolupráce. 

Preto v tomto období občianske združe-
nie EFFETA sa rozhodlo realizovať pre svojich 
zamestnancov a zamestnancov svojich partne-
rov projekt, so zameraním na zvyšovanie komu-
nikačnej kvalifikácie, pod názvom „Zvýšenie 
adaptability a profesionalizácie zamestnan-
cov v oblasti komunikačných zručností“. Cie-
ľom projektu je podpora ďalšieho vzdelávania 
a profesionalizácie služieb sluchovo postihnu-

tých a počujúcich 
zamestnancov v 
oblasti komuni-
kačných zručností 
a taktiež získanie 
vhodných komu-
nikačných zruč-
ností v rámci 
m e d z i n á ro d n e j 
spolupráce. Vyu-
žiteľnosť výsled-
kov projektu bude mať i priamy dopad na 
zabezpečovanie medzinárodnej komunikácie 
v rámci Zimných olympijských hier nepočujú-
cich v roku 2011. Hlavným nositeľom projektu 
je organizácia EffETA, ktorá v tomto projekte 
aktívne spolupracuje s organizáciami, ktorými 
sú Asociácia nepočujúcich Slovenska (ANEPS), 
Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepoču-
júcich Slovenska (ATLPRENES) a DSS Olichov.

Tento projekt je podporený v rámci ope-
račného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia spolufinancovaného z Európskeho 
sociálneho fondu. Projekt je zameraný na pod-
poru ďalšieho vzdelávania a profesionalizácie 
služieb sluchovo postihnutých (SP) a počujú-
cich zamestnancov v oblasti komunikačných 
zručností. Trvanie projektu je naplánované na  
2 roky so začiatkom v decembri tohto roku. 
Výška nenávratného finančného príspevku je 
3,211.203,30Sk. 

V rámci podpory projektu organizácia 
EffETA bude zabezpečovať pre počujúcich a 
sluchovo postihnutých zamestnancov spome-
nutých organizácií nasledovné aktivity: kurzy 
posunkového jazyka pre začiatočníkov a pokro-
čilých počujúcich zamestnancov EffETY a DSS 
Olichov, kurzy anglického jazyka pre sluchovo 
postihnutých a počujúcich zamestnancov 
EffETY a kurzy medzinárodných posunkov pre 
sluchovo postihnutých a počujúcich zamest-
nancov EffETY, ANEPS a ATLPRENES. Vo svo-
jich aktivitách vo vzdelávaní medzinárodného 
posunkového systému EffETA nadviaže na 
workshopy realizované už v minulosti v janu-
ári 2008 (EffETA) a v novembri 2008 (ANEPS) v 
aktívnej spolupráci s medzinárodným renomo-

Medzinárodná komunikácia 
bez bariér opäv v EFFETE

EFFETA, Stredisko  
sv. Františka  

Saleského Nitra
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vaným tlmočníkom z Holandska Gerdinandom 
Wagenaarom.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 
počujúcich a sluchovo postihnutých účastní-
kov v Nitrianskom kraji, konkrétne v mestách 
Nitra a Volkovce, v Banskobystrickom kraji, v 
mestách Zvolen, Veľký Krtíš a Lučenec, v Košic-
kom kraji v meste Košice a Prešovskom kraji, v 
meste Prešov. Na aktivitách projektu sa celkovo 
zúčastní 41 sluchovo postihnutých a počujú-
cich zamestnancov zo spomenutých organizá-
cií.

Kontaktné údaje na organizátora projektu: 
 Mobil: +421 905 161 326
 fax: +421 37 652 88 23

 Email: effeta@effeta.sk
 www: www.effeta.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Ope-
račného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia.“

 www.esf.gov.sk    www.sia.gov.sk    
 www.fsr.gov.sk

Skryté titulky sú významným prostriedkom 
na porozumenie televízneho vysielania pre 
osoby s postihnutím sluchu. Napriek tomu, že je 
už pomerne dlhý čas legislatívne nariadené pre 
verejnoprávnu televíziu skryté titulky vysielať, 
ich realizácia sa stretávala s mnohými problé-
mami, ktoré mali veľký vplyv na ich vysielanie. 
Týkalo sa to hlavne správnej výroby skrytých 
titulkov, ktoré donedávna boli veľmi nekvalitné 
a v podstate úplne sa míňali účinkom. 

Vzhľadom na tento fakt a vzhľadom na to, že 
je pretrvávajúci nedostatok zaškolených a kva-
litných titulkárov, vznikol v spolupráci KCNS 
v Banskej Bystrici a firmou Altop Service s.r.o., 
ktorá bola garantom, projekt na školenie pra-
covníkov pre výrobu skrytých titulkov. Tento 
projekt oslovil nadáciu Konto Orange, ktorá 
z väčšiny prispela finančným krytím nákladov 
na samotné školenie, ktoré sa uskutočnilo v d-
ňoch 8. – 11.9.2008 v peknom prostredí rekre-
ačného strediska Remäta pri Handlovej. 

Nemenej zaujímavá je aj skutočnosť, že 
značnú časť z ôsmich škole-
ných titulkárov tvoria osoby 
so zdravotným postinutím, 
pre ktorých je perspektíva 
uplatnenia v tomto obore 
veľká. Školenie bolo pod 
vedením dvoch hlavných 
odborníkov pre skryté 
titulky z Českej republiky, 
Mgr. Věry Strnadovej, ktorá 
je predsedníčkou Komisie 

pre skryté titulky ASNEP v ČR a RNDr. Raimun-
dom Koplíkom, ktorý je aj autorom softvéru na 
výrobu skrytých titulkov a spolu s Mgr. Věrou 
Strnadovou sú aj autormi koncepcie na ich 
výrobu. Zároveň sú aj výkonnými titulkármi. Zo 
slovenskej strany školenie viedli p. Anna Barta-
lová a p. Martin Šauša, výrobcovia slovenských 
skrytých titulkov. 

Školenie sa zameralo na oboznámenie sa 
s výrobou skrytých titulkov, ich samotnou 
realizáciou, tvorivosťou a koncepčnosťou pri 
výrobe, prekonávanie problémov a prekážok 
spojených s výrobou, a osvojovanie si zruč-
ností. Bol pripravený náročný program, ktorý 
využil do poslednej sekundy čas určený na ško-
lenie a dokonca sa v diskusiách pokračovalo 
aj  počas voľna. Vďaka tomu sú už vyškolení 
titulkári zapojení do výroby skrytých titulkov 
a tým zvyšujú ich kvalitu. Vzhľadom na celkový 
charakter práce bude potrebné, aby sa pokra-
čovalo v školeniach tvorcov skrytých titulkov 
a pravidelnom stretávaní sa už existujúcich 

titulkárov, na zdokonaľovaní 
si svojich zručností.

Poďakovanie patrí zvlášť:
Kontu Orange, Ester Stran-

csíkovej – autorke projektu 
a Robertovi Colotkovi (KCNS), 
Mgr. Věre Strnadovej a RNDr. 
Raimundovi Koplíkovi.

Martin Šauša
Foto: Martin Šauša

Školenie o skrytých titulkoch
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Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
január, február  2009

B. Bystrica: Katedrála sv. františka Xaverského – 25.1. a 22.2. 2009 o 14.00 hod.
Trenčín: Kostol Notre Dame – 18.1. a 15.2. 2009 o  16.00 hod.
Nitra: Kaplnka sv. františka Saleského – 11.1. a 8.2. 2009 o 16.00 hod.
Kremnica: Kostol sv. františka Asisského – 1x v mesačne 
Lučenec: v ZŠ pre SP, ul. K. Supa 48 – 1 x mesačne
Bratislava:  františkánsky kostol – 4. 1. a 1. 2.  2009 a každú nedeľu tlmočené do PJ 
 o 16.30 hod.
 Kostol sv. Cyrila a Metoda – detská omša – podľa dohody

Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

sa chce poďakovať za pomoc a podporu  
v roku 2008 každému, kto akýmkoľvek spôsobom  

prispel k živému chodu našej organizácie.

Tiež sa chceme poďakovať  
bývalej zodpovednej redaktorke časopisu Gaudium

Ester Sztrancsíkovej  
a želáme jej veľa úspechov v živote.

kolektív a členovia KCNS 

S r d e 9 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  
Janke Schneinerovej (26. 11. - 45 rokov)  
a Jánovi Bielikovi (25. 12. - 25 rokov).  
Prajeme veľa radosti, lásky, nádeje,  
Božieho požehnania a chvíľ strávených s tými najbližšími.

kolektív KCNS, členovia KCNS a priatelia

Oznamujeme Vám, že predplatné na rok 2009 časopisu Gaudium bude 6,- Є.
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