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Po dlhom čase sa Vám 
znovu prihováram. Napadla 
mi otázka: „Aké ročné obdo-
bie máš najradšej?“ Ja by 
som na takú otázku odpo-
vedala jednoducho: „No 
predsa leto mám najradšej!“ 
Dôvody sú jasné! Môžem 
chodiť v tričku, kraťasoch a 
sukniach. Na nohy si dám 
ľahučké, tenké topánočky, 
prípadne aj žabky. Nemusím byť naobliekaná 
a obutá, aby som nezamrzla. V lete môžem ísť 
von, na kúpalisko, na turistiku a in-line korčule. 
Takéto moje obľúbené činnosti nemôžem 
robiť, keď je sneh. Pre študentov je leto raj. 
Prečo? Predsa sa nemusia učiť J A pre nich je 
september ešte ďalekoooo... 

Leto je vlastne jedno z ročných období 
nasledujúce po jari. Astronomicky začína let-
ným slnovratom (okolo 21. júna na Severnej 
pologuli a 21. decembra na Južnej pologuli) 
a končí jesennou rovnodennosťou (okolo 23. 
septembra na Severnej pologuli a 23. marca  
na Južnej pologuli). 

Čo môže dospelý robiť v lete? No predsa 
ísť konečne na svoju vysnívanú dovolenku. 
Niekto si vyberie svoje milované hory, alebo 
nekonečnú pláž pri mori. Iný sa vyberie spo-
znávať mestá a ich históriu. Ľudia si konečne 
môžu splniť cestovateľské sny, na ktoré šetrili 
celý rok. Alebo sa konečne môžu venovať svo-
jim letným koníčkom – záhradke, zvieratkám, 
letným športom... 

A čo s deťmi? Je možnosť ich „odložiť“ ku 
babke. Alebo aj prežiť nádherný tábor s per-
fektným programom a zážitkami. Deti milujú 
rôzne prekvapenia, zábavu, množstvo hier a 
romantické dobrodružstvá. Pre nepočujúce 
deti KCNS ponúka Biblický tábor, o ktorom 
budeme písať v nasledujúcom vydaní časopisu 
Gaudium. 

A určite je najkrajšie trávenie letných dní 
dospelých s deťmi, či spolu s priateľmi a kama-
rátmi  pri spoločných činnostiach a radostiach.

Všetkým od najmenších po najväčších pra-
jem krásne a nezabudnuteľné leto! 

Budem sa tešiť na vaše príspevky o letných 
zážitkoch. Nepočujúci, nebojte sa a posielajte 
nám svoje zážitky!

Vaša Janka
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Najprv sa nazývalo flaviovský amfiteáter 
podľa dynastie, z ktorej pochádzali obaja jeho 
stavitelia. Až neskôr sa vžil názov Koloseum, 
znamenajúci „obrovský“, čím sa myslia, buď 
obrovské rozmery samotného amfiteátra alebo 
rozmery obrovskej sochy Nera, ktorá pri amfite-
átri v minulosti stála.

V súčasnosti sa z Kolosea zachovali iba ruiny, 
poškodenie zapríčinili zemetrasenia a rozkrá-
danie materiálu. Koloseum bolo označované 
ako ikona starovekého Ríma a rímskej archi-
tektúry. Neskôr malo veľa využití ako bývanie, 
dielňa, pevnosť a svätyňa.

Rozkaz na jeho vybudovanie dal cisár 
Vespasianus roku 72, dokončili ho za cisára Tita 
roku 80. Ďalšie vylepšenia boli uskutočnené 
počas vlády Dominicána. Na stavbe pracovali 
prevažne Židia zajatí a prevezení z Judei po 
potlačení židovského povstania a zničení Jeru-
zalema.

Pôvodne slúžilo na rôzne hry a zápasy. Roku 
404 po Kr. boli gladiátorské zápasy zakázané, 
takže sa už nekonali, v 6. storočí sa skončili aj 
zápasy s divými zvieratami. V 13. storočí bola 
budova premenená na pevnosť. Od 15. sto-
ročí slúžila budova ako kameňolom - kamene 
z Kolosea sa použili na výstavbu Palazzo Vene-
zia, Palazzo della Cancelleria a Baziliky Sv. Petra. 

Pápež Benedikt XIV. v 18. storočí ťažbu kameňa 
ukončil tak, že budovu zasvätil kresťanským 
mučeníkom, ktorí tu údajne zahynuli.

Koloseum je 48 m vysoké s obvodom vyše 
pol kilometra a osi jeho elipsovitého pôdorysu 
merajú 188m a 156 m. Malo 80 vchodov a záro-
veň východov. Postavili ho zo sivoružových 
travertínových kvádrov spojených železnými 
skoba mi a základy zapustili do hĺbky 9 met-
rov. Pod arénou sa skrýval systém podzemných 
chodieb so šachtami a výťahmi pre divé zvie-
ratá. Pôvodne bolo celé obložené mramorom a 
na vonkajšej strane malo na druhom a treťom 
poschodí 80 arkád ozdobených sochami, jeho 
horný kraj lemovali takisto sochy.

Pôvodne malo kapacitu 45 000 až 50 000 
divákov. Diváci sedeli alebo stáli na štyroch 
terasách. Najurodzenejší sedeli v predných 
radoch, boli tam lóže pre cisársku rodinu a šesť 
miest pre uctievané rímske kňažky - panny 
vestálky. Za sedadlami a pod nimi sa nachá-
dzali schodiská a chodby.

K budove Kolosea sa viaže slávne proroctvo, 
ktoré v 8. stor. vyslovil Beda Venerabilis: „Kým 
stojí Koloseum, bude stáť Rím. Keď padne Kolo-
seum, padne Rím. A keď padne Rím, padne aj 
svet.“

Koloseum sú ruiny veľkého amfiteátra 
v strede Ríma. V súčasnosti je to archi-
tektonická dominanta Ríma. Kolo-
seum stojí na mieste umelého jazera 
v záhrade Nerovho Zlatého domu na 
konci Forum Romanum. Pôvodne slú-
žilo ako amfiteáter a bola to najväčšia 
budova v Rímskej ríši.

Koloseum

ZAUjÍMAVOstI
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Listy sv. Pavla
 Rok sv. Pavla sa nám pomaličky blíži ku koncu. V jeho závere by sme vám chceli 
predstaviť tvorbu samotného Pavla – posolstvo, ktoré zanechal vo svojich lis-
toch.

Prvý list Solúnčanom
List bol napísaný v 

meste Korint niekedy okolo 
roku 50 - 51 po Kr. Preto je 
vôbec najstarším zo spi-
sov Nového zákona. Pavol 
chce listom upevniť tých, 
ktorí uverili v Krista pri 
jeho ohlasovaní v Solúne, 
aby pokračovali v ceste, na 
ktorú vykročili. Pavol pripo-
mína spôsob akým prijali 
vieru. Ukazuje, že ich viera 
pochádza od Boha, ktorý 
ich povolal. Boh dokončí 
dielo, ktoré začal napriek 
skúškam, ktoré musia pod-
stúpiť.

Druhý list Solúnčanom
List bol napísaný v Korinte, pravdepodobne 

len niekoľko mesiacov po prvom liste. Reaguje 
predovšetkým na nesprávne pochopenie Ježi-
šovho druhého príchodu. Opisuje Pánov deň, 
čas jeho príchodu a udalosti, ktoré ho budú 
predchádzať. Napráva nesprávne učenie, ktoré 
preniklo do solúnskeho spoločenstva kres-
ťanov.  Aj v tomto liste Pavol pokorne prosí o 
modlitbu, aby sa Božie slovo šírilo po celom 
svete.

Prvý list Korinťanom
List je najdlhším spomedzi listov, ktoré Pavol 

napísal cirkvám, ktoré on sám založil. Patrí 
medzi štvoricu hlavných Pavlových listov spolu 
s Listom Galaťanom, Rimanom a Prvým listom 
Solúnčanom. Pavol ho napísal v Efeze okolo 
roku 54 po Kr. List je krásnym svedectvom Pav-
lovej otcovskej starostlivosti o kresťanské spo-
ločenstvá, ktoré založil. Počas svojho pobytu v 
Efeze sa Pavlovi dostali do uší nezhody a prob-
lémy v korintskej cirkvi, na ktoré sa rozhodol 
reagovať. 

List nemá jednu tému, ale dotýka sa rozlič-
ných otázok. Hovorí, napríklad o rozdeleniach 
medzi kresťanmi; o manželstve; o pannách; o 

mäse obetovanom modlám; o eucharistii; o 
daroch Ducha; o zbierke do Jeruzalemu atď. 

V tomto liste sa nachádza aj známy hymnus 
na lásku – láska ako vrchol všetkého, čo máme 
od Boha a všetkého, čo nás vedie k spáse.

Druhý list Korinťanom
Dôležitým a aktuálnym aj pre dnešnú dobu 

v tomto liste je vysvetlenie dôvodu zbierky pre 
chudobných jeruzalemskej komunity veria-
cich. Pavol ponúka hlbokú motiváciu založenú 
na tajomstve Kristovho vtelenia. Ak má kresťan 
účasť na božskom - nadprirodzenom živote, 
musí mať účasť aj na tom ľudskom - pozem-
skom živote, ktorý prijal Kristus. Ako pozemské 
pôsobenie Krista nebolo usmerňované čiast-
kovou zištnou dobrotou, ale nezištnou všetko 
zahŕňajúcou dobrotou, podobne má aj kresťan 
žiť svoj vzťah s bratmi a sestrami nie ako príle-
žitostné jednorazové prejavy dobroty, ale ako 
neustálu otvorenosť voči druhým.

List Galaťanom
List je dôležitý nielen pre náuku, ale aj pre 

Pavlove bohaté autobiografické údaje. Čita-
teľa v liste upúta Pavlova horlivosť za Kristovo 
evanjelium a veľmi otvorený štýl. Vyplýva to z 
obvinenia, ktorým musí čeliť. Niektorí totiž tvr-
dili, že Pavol je menej než ostatní apoštoli, kto-
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rých Ježiš priamo vybral a žili bezprostredne s 
Majstrom a že Pavlovo učenie je v protiklade s 
učením skutočných apoštolov. 

Pavol sa s v ňom okrem iného venuje aj 
dnes veľmi aktuálnej téme slobody. Kristus 
nás oslobodil, aby sme boli Božími synmi a aby 
sme mali účasť na prisľúbeniach. Pre Pavla naj-
vyšším znakom slobody je láska. Ide teda o slo-
bodu, ktorá nachádza svoju realizáciu v láske. 
Nejde o abstraktný cit, ale o konkrétny prejav 
služby blížnym.

List Filipanom
Pavol mal osobitný vzťah ku komunite vo 

filipách, ktorú založil na druhej misijnej ceste. 
Kým bol v Solúne, prijal finančnú pomoc od 
filipanov a nebolo to jediný raz. 

Hlavnou časťou listu je nádherný hymnus, 
ktorý je oslavou Krista. Kristus sa počas svojej 
pozemskej existencie zriekol svojej hodnosti 
pred ľuďmi. Nenárokoval si na svoju rovnosť s 
Bohom. Vrcholným spôsobom sa to prejavilo 
na kríži. K tejto pokore nabáda Pavol aj filipa-
nov.

List Rimanom
List je významný z toho dôvodu, že pred-

stavuje syntézu Pavlovej teológie. Ide o jediný 
list napísaný komunite, ktorú Pavol osobne 
nepoznal. Hlavnou témou listu je téma spra-
vodlivosti a ospravedlnenia. Podľa židovského 
chápania spravodlivým človekom bol ten, kto 
žil podľa Božieho zákona. Pavol však prišiel s 
radikálnym pohľadom na túto ľudskú spra-

vodlivosť. Podľa Pavla nikto nie je spravodlivý. 
Človek nie je v stave sám seba urobiť spravod-
livým, preto spravodlivosť nemôže pochádzať 
zo zákona. Ak teda niekto naďalej hľadá na 
tejto ceste ospravedlnenie, ocitol sa v slepej 
uličke. Viera je jediným spôsobom, ktorý vedie 
k ospravedlneniu. 

List Filemonovi
Je najkratším Pavlovým listom. Má iba 335 

slov. Pavol v ňom vyzýva svojho priateľa file-
mona, aby prijal otroka Onezima. Pavol napísal 
list vo väzení v Ríme niekedy okolo roku 62 po 
Kr. Obsah odhaľuje Pavlovu dobrotu a pozor-
nosť pre potreby druhého človeka, dokonca aj 
cit pre humor. 

List Kolosanom
List spolu s Listom filipanom, Efezanom a 

filemonovi sa označujú názvom „listy z väze-
nia“. List je známy predovšetkým vďaka hymnu 

o Kristovi. Kristus je 
obrazom neviditeľného 
Boha, lebo skutočný 
charakter Boha sa doko-
nalým spôsobom zja-
vuje v Ježišovi Kristovi. 
V ňom sa neviditeľné 
veci stávajú viditeľnými. 
Kristus je obrazom 
Boha, lebo má podiel 
na rovnakej Božej neko-
nečnosti. 

List Efezanom
Pavol napísal tento 

list v rímskom väzení 
niekedy okolo roku 62 
po Kr. 

Kresťanské manžel-
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stvo je pozvané napodobniť vzťah Krista so 
svojou Cirkvou. Hovorí, že „muž je hlavou ženy“, 
nechce spochybniť rovnosť medzi mužom 
a ženou, veď obaja boli stvorení „na obraz a 
podobu Boha“, ale chce poukázať na rozdielne 
úlohy, ktoré na seba prijímajú manžel a man-
želka v manželskom spojení. Muž má vidieť a 
chápať svoju úlohu so zreteľom na spásu man-
želky. Kristus miluje svoju Cirkev a to má byť 
vzorom pre manželov.

Pastorálne listy
Týmto názvom je označený Prvý a Druhý list 

Timotejovi a List Títovi. Práve z dôvodu, že obsa-
hujú veľa pokynov ohľadom pastorácie (sta-
rostlivosti), dostali pomenovanie „Pastorálne 
listy.“ Pastorálne listy spájali Pavlovu osobu 

(minulosť) s prítomnou situáciou a napomá-
hali zachovať v komunitách pravosť Kristovho 
evanjelia, ktoré Apoštol ohlasoval.

Prvý list Timotejovi
Timotej pochádzal z Lystry. Pridal sa k Pav-

lovi na jeho druhej misijnej ceste. Podľa samot-
ného listu sa Timotej stal predstaveným veria-
cich v Efeze. Podľa tradície zomrel mučeníckou 
smrťou.

Charakteristikou listu je, že podáva normy 
správania jednotlivým skupinám – biskupom, 
diakonom, ženám, vdovám, kňazom.

Druhý list Timotejovi
Ako v prípade prvého, aj v tomto liste 

nájdeme predovšetkým povzbudenia. List je 
písaný veľmi osobným a 
dôverným štýlom vo forme 
duchovného testamentu 
apoštola Pavla. Učeník 
Ježiša Krista musí očakávať 
aj príchod utrpenia a pre-
nasledovania, ale ani vtedy 
nesmie prestať hlásať Božie 
slovo.

List Títovi
Skutky apoštolov Títa 

vôbec neuvádzajú. V Pav-
lových listoch je uvedený 
13-krát. Pavol spomína, že 
ho sprevádzal na koncil 
do Jeruzalema. Pochádzal 
pravdepodobne z Antiochie 
v Sýrii.

Podľa samotného listu 
bol Títus poverený vedením 
kresťanského spoločen-
stva na ostrove Kréta. Títus 
je vyzvaný, aby usporiadal 
komunitu a po mestách 
ustanovil starších. Autor 
podáva normy správania 
jednotlivým skupinám: bis-
kup, starci, mladé ženy, mla-
díci, otroci... Výzva je tu pre-
dovšetkým pre tých, ktorým 
bola zverená zodpovednosť 
viesť Boží ľud. 

Zdroj: svatypavol.
weebly.com
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Slovo kalendár je odvodené od starolatin-
ského slova Calendae, čo znamená v starorím-
skom kalendári prvý deň v mesiaci.  Dnes má 
používanie slova kalendár širší zmysel. Kalen-
dár popisuje vlastne základné rytmy odpozo-
rované v prírode človekom. Základnými pre 
kalendár sú 3 astronomické jednotky: deň, 
mesiac a rok.

Podľa gregoriánskeho kalendáru sa riadime 
cca pol storočia. Vývoj a história kalendárov 
bola veľmi dlhá. Zoznam voľných dní t.j Dni 
pracovného voľna a Štátne sviatky a Prázdniny.

Kalendáre rozdeľujeme hlavne podľa toho, 
od ktorej základnej časovej astronomickej jed-
notky sú odvodené. Sú to kalendáre: lunárne 
(mesačné), solárne (slnečné) alebo kombi-
nované lunisolárne. Pre mesačný kalendár je 
určujúcou jednotkou synodický mesiac - obdo-
bie viazané na obeh Mesiaca okolo Zeme. 
Jeden lunárny rok o 12 mesiacoch (striedavo 
po 29 a 30 dňoch), má 354 dní. Rozdiel medzi 
dobou obehu Zeme okolo Slnka je približne 
11,25 dňa. Slnečný kalendár je viazaný na obeh 
Zeme okolo Slnka - tropický rok. Lunisolárne 
kalendáre majú dve určujúce jednotky - syno-
dický mesiac i tropický rok.

Nami používaný gregoriánsky kalendár 
vznikol z rímskeho, ktorý prešiel niekoľkými 
etapami vývoja. Podľa rímskej, historicky 
nepodloženej tradície, prvý rímsky kalendár 

pochádzal od prvého kráľa a zakladateľa Ríma 
- od Romula. Zdá sa však, že pôvodný kalendár 
má starší pôvod a pochádza zo severotalian-
skych, poľnohospodárstvom sa zaoberajúcich 
kmeňov. 

Kritici gregoriánkeho kalendára argumen-
tujú tým, že má mesiace nerovnakej dĺžky, žia-
den z nich nie je presne 1/12 roka, počet týž-
dňov v štvrťrokoch a polrokoch nie je rovnaký a 
že dátumy nepripadnú v rokoch na ten istý deň. 
Preto sa vyskytli mnohé návrhy na vytvorenie 
praktickejšieho a hlavne fixného kalendára. No 
zatiaľ žiaden, pravdepodobne z dôvodov neo-
choty meniť zaužívané ekonomické, nábožen-
ské a spoločenské aktivity, nebol prijatý.

Jednotlivé národy majú rozličné metódy 
i na datovanie svojich dejín. Niektoré rátajú 
roky od začiatku stvorenia sveta: Židia ho kladú 
do roku 3761 pr. n. l., tvorcovia alexandrijskej 
chronológie na 25. mája 5492 pr. n. l. Rimania 
rátali letopočet od založenia Ríma (rok 753 pr. 
n. l.). Partovia, Bitýnci a Seleukovia vychádzali 
z nástupu svojho prvého vládcu na trón, Egyp-
ťania začínali pri každej zmene dynastie nový 
letopočet.

Zdroj: internet

Typy kalendárov
Ľudia sa od samotného počiatku svojej existencie zaoberali meraním plynúceho 
času a zvyčajne nebeské telesá, ako slnko, mesiac, planéty a hviezdy, boli pou-
žívané na tento účel. Postupne si každý národ vytvoril kalendár a my poznáme 
rôzne typy: lunárny, juliánsky, grogoriánsky, či islamský kalendár.

ZAUjÍMAVOstI
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Bolo to vo štvrtok 14. mája, keď sme sa lúčili 
s tohtoročnými maturantmi a oni s nami. Už 
ôsmy raz sa totiž v SOŠ pre žiakov so slucho-
vým postihnutím na Koceľovej ulici konalo 
podujatie s tradičným názvom VŠETCI BAVIA 
VŠETKÝCH, na ktorom si maturanti, ostatní žiaci 
školy a aj pozvaní hostia  vzájomne pripravili 
príjemné predpoludnie  tesne pred tým, ako 
maturanti odišli na akademický týždeň.

Program pripravila a moderovala štvorica 
sluchovo postihnutých žiakov – páry Peter 
Vašíček (3. ME) a Adriana Panáčková (4. K), 
Martin Macala (2.UP) a Sabína Dvulitová (3. 
PG). Privítali hostí zo základných škôl z Hrd-
ličkovej, Drotárskej, Kulíškovej, Vlastenec-
kého námestia, Nevädzovej a Karpatskej, 
pani Holíkovú z Krajského školského úradu, 
pána Distlera, ktorý je členom školskej rady a 
bývalú riaditeľku našej školy – pani Hrašnovú, 
zástupcov médií: Luciu Drevickú z petržal-
ských novín, Petru Znášikovú z agentúry TASR, 
televízie STV1 z programu Slovensko dnes.

Moderátorské páry rázne a pútavo informo-
vali o našich doterajších aktivitách a úspechoch 
zo súťaží – školskej kaderníckej a medziškolskej 
knihárskej. Učiteľka informatiky a elektroniky, 
Ing. Marta Magyaricsová, informovala žiakoch 
o výsledkoch súťaže z informatiky a víťazom 
zagratulovala a odovzdala užitočné ďarčeky. 

Mgr. Jozef Rigo, ktorý vedie divadelný 
súbor nepočujúcich žiakov DIKO, informoval 
o úspechoch tohto súboru. DIKO nedávno 
získal s miniatúrou Láska na koncerte, s Vla-
dimírom Hedervárim a Lenkou Cmerovou v 

hlavných úlohách, postup do celoslovenského 
súťažného kola „Divadlo a deti“ v Rimavskej 
Sobote, ktoré sa uskutoční 4. a 5. júna. Aby 
DIKO všetkých o zaslúžených oceneniach pre-
svedčilo, vystúpili jeho členovia s hip-hopo-
vou etudou z triptychu o láske LÁSKA VO 
VÍRE RAPU (Brigita Malíková, Zoltán Király a 
Michaela Danielová) a s tanečnou kreáciou a 
spevom v posunkovom jazyku VYROBENÝ 
PRE MŇA (Nikola Kozáková, Sabína Dvulitová, 
Katka Nováková a Romana Belajová) na motívy 
pesničiek skupiny Desmod. Vyvrcholením celej 
akcie bolo vystúpenie maturantov s humornou 
pantomímou ATLETIKA ŽIVOTA, ktoré zožalo 
úžasný aplauz. 

Nasledovala obľúbená časť programu 
– beseda s hosťami. V tomto roku sa organizá-
tori zamerali na kultúru a umenie. Do besedy 
boli pozvaní umelci – známy mím a organizátor 
benefičného koncertu „Počuť srdcom“ v rámci 
festivalu ZUČ – Vladimír Kulíšek z Trenčína a 
tanečníci zo skupiny STRED zo Zvolena. ,,Stre-
dáci“, ktorí „brejkovali“ tak perfektne, že sme 
onemeli od úžasu. Školský časopis AMPLIÓN a 
jeho redaktori získali počas besedy zaujímavý 
„materiál“ do ďalšieho čísla.

Posledná časť programu sa pre nežičlivé 
počasie konala v telocvični. Naši žiaci a žiaci 
z pozvaných základných škôl  si merali šikov-
nosť v športových disciplínach zameraných 
predovšetkým na zábavu.  Hádzali granátom 
na cieľ, žonglovali s loptou, triafali do plecho-
viek, hádzali šípky, hrali hula-hop. Za vyhrané 
žetóny si mohli v školskom bazári, otvorenom 
špeciálne pre toto popoludnie, kúpiť zaujímavé 
drobnosti. 

Všetci bavia všetkých
po �-krát v SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Brati-
slave.
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V tento deň skutočne všetci zabavili 
všetkých. Od žiakov základných škôl až po 
odchádzajúcich maturantov, ktorých je v tomto 
školskom roku trinásť v štyroch nadstavbových 
študijných odboroch (umelecko-remeselné 
práce, vlasová kozmetika, mechanik-elektronik 
a odevníctvo). 

Po tejto akcii pokračovala v školskom inter-
náte pri SOŠ rozlúčka maturantov formou 
zábavy a diskotéky pod tradičným názvom 
Majáles, ktorá trvala do neskorého večera.

Text a foto: Mgr. Jozef Rigo

Jazyková úprava:  
Mgr. Diana Janíčková

V SOŠ pre žiakov so slucho-
vým postihnutím na Koceľovej 
ulici sa každý rok koná školská 
kadernícka súťaž pod heslom 
,,Ukáž, čo vieš“. Tento rok sa 
uskutočnila 23. – 24. marca. 

Osemnásť žiakov súťažilo 
podľa ročníkov v dámskej 
a pánskej kategórii, pričom 
mali vytvoriť účesy podľa 
určených kritérií. Žiaci tvorili 
účesy podľa vlastnej fantá-
zie a šikovnosti. Účesy boli 
vytvorené z kratších i dlhších 
vlasov s dôrazom na módnosť 
denného účesu, kreatívnosť 
farebných odtieňov. Víťazmi, 

ktorí získali diplom, sa stali tí 
najlepší a najšikovnejší. 

Víťazi dámskej kategórie 
(Spoločenský účes, Módny 
dámsky strih s ľubovoľnou 
úpravou): 

1. miesto: 
Hana Ondrej-
čeková (1. K), 
Veronika Pre-
kopová (2. K), 
Alenka Dobi-
ášová (3. K), 
Klaudia Jus-
ková (4. K);

2.  miesto: 

Romana Belajová (1. K), Ingrida 
Kutašovičová (2. K), Katarína 
Nováková (3. K), Barbora Miki-
tová (4. K);

3. miesto: Henrich Vnen-
čák (1. K), Katarína Nováková 
(3. K), Petra Valachová (4. K).

Víťazi pánskej kategórie 
(Módny strih s úpravou, Mana-
žérsky účes so strihom a ľubo-
voľnou úpravou):

1. miesto: Matúš Polcz (2. 
K), Petra Sventeková (3. K), 
Klaudia Jusková (4. K);

2. miesto: Ingrida Kutašo-
vičová (2. K), Katarína Nová-
ková (3. K), Petra Valachová 
(4. K)

3. miesto: Veronika Preko-
pová (2. K), Michaela Danie-
lová (3. K), Veronika Holéczy-
ová (4. K).

Víťazom ešte raz gratulu-
jeme a veríme, že z nich budú 
každým rokom lepší kader-
níci.

Text: Diana Janíčková, 
Ružena Hurtuková,  

SOŠ pre ŠZP, Koceľova 26, 
Bratislava

Foto: Peter Havlíček

Súvaž v ú9esovej tvorbe
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MISS Nepo9ujúca SR 2009
Miss Nepočujúca SR �00� sa konala dňa �. apríla �00�  v divadle J.G. Tajovského 
vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnilo 1� dievčat z celého Slovenska. Hlavným organi-
zátorom bola Asociácia nepočujúcich Slovenska ( ANEPS ), ďalej KC ANEPS Zvo-
len a agentúra OF COURSE s.r.o. 

Súťaž o titul Miss Nepočujúca 
SR pre rok 2009 už po druhýkrát 
moderoval známy moderátor 
Michal Hudák, ktorý na začiatku 
divákov v hľadisku privítal v posun-
kovom jazyku. Zaslúžil si za to veľký 
potlesk. Jeho slová a  piesne Tomáša 
Bezdedu tlmočili do posunkového 
jazyka tlmočníci Róbert Šarina a 
Ľubica Šarinová. 

Dievčatá na súťaži predviedli 
nielen svoju prirodzenú krásu, ale 
i šikovnosť. Program bol  veľmi 
bohatý. Diváci videli módnu pre-
hliadku, promenádu  v plavkách, 
voľný program dievčat, v ktorom 
dievčatá tancovali, „spievali“ v 
posunkovom jazyku a hrali pantomímu. Nako-
niec dievčatá svoj pôvab a krásu  predviedli v 
nádherných svadobných šatách. 

V programe vystúpila a predstavila sa aj 

známa tanečná skupina Laci Strike&Street 
Dance Academy a tanečnica brušných tan-
cov Marta Bedriová. Záver celovečerného 
programu bol veľmi napínavý. Všetci s očaká-
vaním sledovali vyhlasovanie výsledkov, ktoré 
vám prinášame. 

MISS Nepočujúca SR  pre rok 2009 sa stala 
21 ročná Zuzana Zliechovcová zo Žarnovice, 
študentka VŠ v Nitre , ktorá zároveň získala titul  
MISS SYMPATIA 2009, ktorú prideľovali diváci. 
Korunku Miss Nepočujúca SR jej odovzdala 
posledná Miss Nepočujúca SR 2008 Sabina 
Dvulitová z Bratislavy. 

Ďalej VICE MISS 2009 aj MISS INFONEP 
pre rok 2009 sa stala Petra Kasášová, 18 ročná, 
z Rastislavíc - Nových Zámkov,  študentka SOU 
v Bratislave.

2. VICE MISS 2009 pre rok 2009 sa stala 
Ivana Kľačanská, 16 ročná, z Trenčína, štu-
dentka SOU pre žiakov so sluchovým postihnu-
tím v Bratislave.

MISS GOSH 2009 pre rok 2009 sa stala  
Veronika Prekopová, 17 ročná, z Pruského, 
študentka SOU pre žiakov so sluchovým postih-
nutím v Bratislave.

Dievčatám želáme veľa úspechov v osob-
nom i pracovnom živote, najmä pri plnení svo-
jich snov.

redakcia
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17. ro9ník festivalu záujmovo–umeleckej 
9innosti sluchovo postihnutých detí a mládeže
Už po sedemnásty krát sa v divadle Aréna konal festival záujmovo – umeleckej 
činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže. V dňoch �. – 10. mája mali deti 
možnosť predviesť svoj talent a schopnosti vo výtvarnom umení, v oblasti diva-
dla, pantomímy a tanca.

Už po sedemnásty krát sa v divadle Aréna 
konal festival záujmovo – umeleckej činnosti 
sluchovo postihnutých detí a mládeže. V dňoch 
7. – 10. mája mali deti možnosť predviesť svoj 
talent a schopnosti vo výtvarnom umení, v 
oblasti divadla, pantomímy a tanca.

Na začiatku organizovania festivalu záujmo-
vej umeleckej činnosti sluchovo postihnutých 
detí a mládeže bol Slovenský zväz sluchovo 
postihnutých. Neoddeliteľnou súčasťou festi-
valu sa stál aj benefičný koncert Počuť srdcom. 
Od roku 2004 organizovanie festivalu prevzala 
nadácia s rovnakým názvom. V súčasnosti sa 
vďaka spolupráci so Základnou školou pre slu-

chovo postihnutých žiakov na Drotárskej ceste 
v Bratislave opäť stretli žiaci z celého Sloven-
ska. 

Aj tento rok medzi účastníkov festivalu pat-
rili: Základná škola internátna pre žiakov so 
sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v 
Bratislave, Základná škola internátna pre slu-
chovo postihnutých z Lučenca, Základná škola 
internátna pre sluchovo postihnutých Gejzu 
Slaninky z Bratislavy, Spojená internátna škola 
Pavla Sabadoša z Prešova, Základná škola inter-
nátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu 
z Kremnice, spojená špeciálna škola internátna 
Jána Vojtaššáka z Levoče, Stredná odborná 
škola a odborné učilište pre žiakov so slucho-
vým postihnutím na Koceľovej ulici z Bratislavy 

a Stredná odborná škola, stredná priemyselná 
škola, odborné učilište a gymnázium pre žia-
kov so sluchovým postihnutím z Kremnice.

Odborné poroty na festivale pôsobili v 
tomto zložení. Prvú porotu v kategórii výtvar-
ného umenia tvorili: Katarína Podlucká – pred-
sedkyňa poroty, Dagmar Hilbertová a Martin 
Iman. Porotu v kategórii tanca, divadla a pan-
tomímy tvorili predseda a mím Vlado Kulíšek, 
Zuzana Harenčárová, františek Půlpán a Pavol 
Bruchala. Mali veľmi ťažkú úlohu a to, rozhod-
núť, ktoré vystúpenie je najlepšie. 

V kategórii výtvarné umenie v kategórii 
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mladších žiakov sa na 1. mieste umiestnila 
Jarná záhrada od Dávida Hamburga. 2. miesto 
obsadila Džungľa od 4. A. zo Základnej školy 
internátnej pre žiakov so sluchovým postih-

nutím, na Drotárskej ceste v Bratislave. Tretie 
miesto patrí Viktorke Horváthovej za kresbu s 
názvom Na školskom dvore.

V kategórii starších žiakov prvé miesto obsa-
dil Tomáš ferenz a jeho Ohrozenie. Na druhom 
mieste sa umiestnila kresba Na našom dvore 
od Matúša Baňasa. Tretie patrí rovnako skve-
lému Viktorovi Hamburgovi a jeho Levoči. 

Na prvom mieste v kategórii mládež sa 
umiestnila Žena na mesiaci od Lenky Cmero-
vej, ktorá zároveň získala aj hlavnú cenu. Druhé 
miesto obsadil Zoltán Király a jeho Čarovný 
svet. Jana Kolesárová obsadila tretie miesto so 
svojou kresbou s názvom Pozdvihni svoje oči.

Z oblasti divadla v kategórii mladších žia-
kov získalo si prvé dve miesta podelili základné 
školy pre žiakov so sluchovým postihnutím 
v Bratislave. Prvé miesto získalo vystúpenie 
Tajomstvo knihy detí základnej školy na Drotár-

skej ulici. Druhé miesto patrí deťom zo základ-
nej školy z Hrdličkovej za Zmiznuté rukavičky.

V pantomíme prvé miesto obsadilo prvé 

miesto V parku. Toto vystúpenie nám ukázali 
deti z Lučenca. Druhé miesto putuje do Pre-
šova za vystúpenie O zlatej rybke.

V kategórii tanca čestné uznanie získali deti 
zo Základnej škole pre žiakov so sluchovým 
postihnutím v Lučenci za Detskú lásku, ktorým 
patrila aj hlavná cena. Druhé čestné uznanie si 
odniesli deti zo Základnej školy internátnej pre 
žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Sla-
ninky v Bratislave za tanec s názvom Aj dávno 
sa deti hrali. Za umelecký výkon bola ocenená 
Soňa Gáfriková.

V kategórii starších žiakov v oblasti divadla 
prvé miesto získala Lesná súťaž detí z Kremnice. 

Zbohom neplačte, tak sa volalo vystúpenie detí 
z Drotárskej, ktoré získalo druhé miesto.

V pantomíme si prvé miesto odniesli deti z 
Lučenca za Roztopašnú lienku a jej dvaja kama-
ráti, ktorým patrí aj hlavná cena. Levoča pred-
viedla svoje vystúpenie Ach, tá láska, za ktoré 
jej patrí druhé miesto. Tretie obsadili Machri 
na folklórnom festivale od detí z Hrdličkovej v 
Bratislave.

Prvé miesto v kategórii tanca patrí Základ-
nej škole internátnej Pavla Sabadoša z Prešova 
za Deafs hip hop. Druhé a tretie miesto putuje 
do Kremnice. Na druhom skončil Tanec kvetov 
a na treťom tanec Tak to cítim ja. 

V kategórii rôzne sa na prvom mieste 
umiestnilo vystúpenie Dážď a na druhom Bub-
linka. Obidve predviedli detí zo základnej školy 
na Drotárskej. Tretie miesto obsadili deti z Pre-
šova za vystúpenie Vráť mi tie hviezdy. V pan-
tomíme získal Prešov aj čestné uznanie za hru 
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Spoluorganizátormi celého podujatia bola 
aj tento rok Nadácia Vlada Kulíška Počuť srd-
com a Základná škola internátna pre žiakov so 
sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v 
Bratislave. Celý koncert sa konal pod záštitou 
manželky prezidenta SR Ing. Silvie Gašparovi-
čovej. 

Tento rok prijali pozvanie populárna česká 
speváčka Iveta Bartošová, známy moderátor 
Pavel Bruchala, freestyle futbalista Michal 
Rimovský, profesionálna žonglérska show 
Duo Aratron Aspis, majster Slovenska kúzel-
ník Melies a break dance skupina New Wave 
Crew zo Sabinova. V programe sa predstavili aj 
súbory nepočujúcich detí z Levoče a Lučenca, 
ktoré nám predviedli, čo sa naučili z panto-
mímy a tanca. Celým programom už tradične 
sprevádzal mím Vlado Kulíšek.

Celý koncert sa niesol v radostnom duchu a 
deti počas koncertu spolupracovali s mímom, 
keď vyberal kráľa a kráľovnú. Podujatie, ktoré si 
všetci radi pozrú každý rok. Je to úžasný ume-
lecký zážitok.

redakcia

Benefi9ný koncert Po9uv srdcom
Dňa �. mája sa uskutočnil v divadle Aréna už 1�. ročník benefičného koncertu 
Počuť srdcom. Koncert je spojený s festivalom záujmovo umeleckej činnosti detí 
so sluchovým postihnutím. 

Tri ježibaby. Čestné uznanie v kategórii tanca 
patrí deťom zo základnej školy na Hrdličkovej. 
Za umelecký výkon bol odmenený Jakub Hra-
diský.

V kategórii mládež v oblasti tanca prvé 
miesto obsadil tanec Radosť a druhé Disko, 
ktoré predviedli deti zo SOŠI v Kremnici. Tre-
tie miesto patrilo SOŠ pre ŽSP na Koceľovej v 
Bratislave za Cheerleaders. Tejto škole patrí aj 
čestné uznanie za pantomímu Atletika života, 
za ktorú im porota pridelila aj hlavnú cenu. Ďal-
šie čestné uznanie si odniesli deti z Kremnice 
za pantomímu Ako sa Kubko a Maťko s med-
veďom skamarátili. SOŠ pre ŽSP na Koceľovej 
si odniesla ešte aj dve čestné uznania za Jarné 
upratovanie a Vyrobený pre mňa. Za umelecký 
výkon bol odmenený Vladimír Hedervári.

Celkové poradie škôl bolo nasledovné:
1. SOŠ pre ŽSP Koceľová 26, Bratislava
2. Základná škola pre žiakov so sluchovým 

postihnutím internátna, Karola Supa 48, Luče-
nec

3. SŠŠIJV Kláštorská 24/a 054 01 Levoča
4. Základná škola internátna pre žiakov so 

sluch. post., Materská škola internátna pre deti 
so sluch. post., Drotárska cesta 48, 811 04 Bra-
tislava

5. Základná škola internátna Pavla Saba-
doša, Duklianska 2, 080 76 Prešov

6. SOŠI Kutnohorská 675/20 Kremnica
7. Základná škola internátna pre sluchovo 

postihnutých Viliama Gaňu ,ČSA 183/1, 967 32 
Kremnica

8. Základná škola pre žiakov so sluchovým 
postihnutím Gejzu Slaninku – internátna, Hrd-
ličkova 17, 833 20 Bratislava

9. Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, 
Duklianska 2, 080 76 Prešov

Všetkým víťazom gratulujeme. Bolo to jedno 
z tých krásnych podujatí, kde deti mohli ukázať 
svoj talent. Už sa tešíme na budúci rok.

redakcia
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Stretnutie po 10 rokoch
Ad revidendum �00�

Uplynula už dlhá doba, čo sme 
vyšli zo školských lavíc. Celých desať 
rokov. Preto sme sa všetci s nadše-
ním stretli a šli sme si pozrieť aj našu 
starú školu a trochu zaspomínať. 

V dňoch 26.3.-28.3. sme sa uby-
tovali v hlavnej budove OÁZA v 
Lúčkach  pri Kremnici. Pekne nás 
privítala pani koordinátorka KCNS v 
Banskej Bystrici Kristína Mundoková 
a pán správca františek Bartoš. My 
bývalé krajčírky, stolári, stolári – ope-
rátor, ale i z odevnej priemyslovky 
sme sa s radosťou zvítali. Veľa z nás 
sa dlho nevidela s ostatnými, preto 
náš rozhovor plynul do neskorej 
noci. Za ten dlhý čas, čo uplynul sme 
si mali povedať veľa noviniek. Boli sme zvedaví, 
no najmä šťastní, že sa vidíme.

V piatok 27.3. sme sa ráno pekne a slušne 
obliekli a  vyrazili autom do Kremnice. Kúpili 
sme kvety pre pani riaditeľku Výberčiovú, 

každú triednu učiteľku a išli sme teda do našej 
školy, v ktorej sme sa kedysi študovali. Žiaľ, pani 
riaditeľka sa nemohla dostaviť, prišla len pani 
učiteľka Cinkaničová, ktorá nás sprevádzala po 
celej škole. Patrí jej naša srdečná vďaka. 

Najprv sme si zavítali do zborovne a v roz-
hovore s učiteľkami a učiteľmi sme zistili, čo sa 
všetko v škole zmenilo. Každý z nás prezradil 
niečo o sebe, kde pracuje, či je vydatá alebo 
ženatý a či má deti. Bola tam príjemná atmo-
sféra. Všetci sme si pozreli aj naše bývalé praco-
viská – naše dielne. Nazreli sme aj do suterénu, 

kde kedysi bolo uložené uhlie. V súčasnosti 
tu vznikla počítačová trieda. Bolo veľmi zau-
jímavé sledovať, čo všetko sa zmenilo a čo je 
nové. Nezabudli sme ani prejsť internátom v 
sprievode pani vychovávateľky Gajdošíkovej. 
S vedúcou internátu pani Schwarzovou sme sa 
chvíľu zarozprávali. 

Potom sme sa išli naobedovať do rybárskej 
reštaurácie. Poobede sme sa túlali po meste, 
pozreli sme si hlavne zmeny za tých posled-
ných desať rokov, čo sme tu neboli. Na konci 
dňa sme sa vrátili do chaty a bavili sme sa v 
dobrej nálade do noci. Nasledujúci deň sme sa 
už museli rozlúčiť, no v srdci nám zostali pekné 
spomienky na školu, na učiteľov a na spolužia-
kov.  Svetlana Hodasová
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Narcismi proti rakovine
Aj tento rok žiaci zo SOŠ pre žiakov so SP na Koceľovej v Bratislave pomáhali pri-
pínaním narcisov na odev darcov a rozdávaním letákov v boji proti rakovine. 

Deň narcisov sa konal v piatok 17. apríla. 
Dvanásť našich žiakov, rozdelených do skupi-
niek a vedených učiteľmi (p. Rigo, p. Janíčková, 
p. Vladovičová a p. Martincová), sa pohybovalo 
na určených stanovištiach. Každá skupinka 
po skončení zbierky zaniesla pokladničku do 
pobočky Ligy proti rakovine, kde spolu s dvoma 
pracovníčkami spočítala peniaze. Ako všetci 
dobrovoľníci, aj my sme za svoju humánnu čin-
nosť boli odmenení fľaškou minerálky a voľnou 
vstupenkou na dostihy. A potešila nás najmä 

celková suma, ktorú sa nám podarilo počas 
pár hodín na Vajnorskej a jej okolí a na Cukro-
vej ulici a v okolí Cukrovej od darcov vyzbierať 
– predstavuje 1441,48 €. 

Ďakujem všetkým žiakom z našej školy, ktorí 
sa na zbierke dobrovoľne zúčastnili, a ktorí aj 
napriek nie práve najpríjemnejšiemu počasiu s 
úsmevom a trpezlivosťou oslovovali okoloidú-
cich o poskytnutie finančného príspevku.

Text: Diana Janíčková
Foto: Diana Janíčková, Jozef Rigo

Spomienka na Ve]kú noc
Je peknou tradíciou Nepočujúcich zo stredného Slovenska, stretnúť sa  na Veľký 
Piatok v priestoroch KCNS v Banskej Bystrici. 

Aj tento rok sme sa 10.4.2009 stretli v Die-
céznom centre Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici 
a slávili sme obrady Veľkého piatku, ktoré nám 
priblížil otec Robert Colotka. 

Po obradoch sme si rozdelili všetky zastave-
nia krížovej cesty v posunkovom jazyku, ktoré 
nám pripravil náš bohoslovec Duško, aby sme 
sa mohli naplno zapojiť do hlbšieho prežíva-
nia Veľkonočných sviatkov a pripomenúť si ich 
zmysel. 

Keď sme vyšli na vrch, čakalo nás prekvape-
nie. Kaplnka, ktorá bola minulý rok uzavretá, 
lebo sa opravovala  je už celá zrekonštruo-
vaná, a my sme sa mohli pozrieť do jej vnútra a 
pomodliť sa pri kríži.

Počas celej Krížovej cesty bolo krásne poča-
sie, a všetci sme sa tešili , že sme mohli sláviť 

Veľký piatok duchovne, ale i ľudsky, v spoločen-
stve sa stretnúť a porozprávať.

redakcia
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Koniec základnej školy  
– ako bolo, a kam Balej?
Keď skončia deviataci základnú školu, rozhodujú sa, čo budú študovať ďalej. No 
zároveň spomínajú aj na celé štúdium. Je to ukončenie jednej etapy a pokračo-
vanie ďalej. A rovnako to bolo aj na Základnej škole internátnej pre žiakov so 
sluchovým postihnutím Viliama Gaňu v Kremnici.

 Deviataci na tejto škole 
mali odpovedať na hodinách 
náboženstva na tieto otázky:

Kam pôjdeš po skončení 
základnej školy? 

Aký zážitok bol pre teba 
počas školy najkrajší?

Čo vieš o svätom, ktorého 
obrázok si si vybral a zvolil?

Prinášame Vám ich odpo-
vede:

Michal, 17 r.: Michal po 
skončení základnej školy 
pôjde na umeleckú školu SUV 
v Kremnici. Za svoj najkrajší 
zážitok považuje cyklistický 
výlet na Skalku. Spomedzi 
svätých si vybral sv. Matúša, 

ktorý je patrónom bankárov, colníkov a účtov-
níkov.

Ondrej, 16 r.: Ondrej sa chystá na SOŠ v Prie-
vidzi – odbor záhradník. 
Pekne spomína a dobré 
zážitky má z cyklistic-
kého výletu. Zvolil si 
sv. františka, ktorý bol 
ochrancom prírody.

Barbora, 16 r.: Jej 
snom je vyštudovať 
odbor kaderníčka v Bra-
tislave. Pre za celé štú-
dium na školu najviac 
znamenal pocit, že keď 
prišla na školu v šiestej 
triede našla si kama-
rátky. Najradšej však 
spomína svoju najlepšiu 
kamarátku Barborku.

Paťo, 16 r.: Paťo sa po 
základnej škole chystá 
vyštudovať odbor stolár 
v Kremnici. Svoju kama-
rátku Marcelku považuje 

za to najkrajšie, čo ho na škole sprevádzalo. 
Lucia, 15 r.: Lucka pôjde 

po skončení prázdnin na 
gymnázium v Kremnici. Naj-
viac sa jej páčil výlet v Kra-
kowe. Vybrala si sv. Mikuláša, 
ktorý pomáhal chudobným. 

Dominik, 16 r.: Rovnako 
ako z Paťa, aj z Dominika sa 
stane stolár. Za najkrajší záži-
tok považuje výlet do Krakowa, kde bolo super. 

Vybral si sv. Dominika Saviu, 
ktorý počas svojho života 
pomáhal ľuďom.

Július, 16 r.: Július sa 
chystá na strednú odbornú 
školu. Vybral si sv. Margitu, o 

ktorej je známe, že je rehoľníčkou Zjavenia Bož-
ského srdca Ježišovho.

Marcela, 16 r.: Marcela v septembri nastúpi 
na gymnázium v Kremnici. Najradšej spomína 
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na divadlo, ktoré hrali s novými kamarátmi. 
Vybrala si sv. Martina, ktorý je 
patrónom hotelierov, krajčí-
rov a vojakov. 

Ľubomír, 16 r.: Z Ľubo-
míra sa na strednej odbor-
nej škole v Bratislave stane 
elektromechanik. Zvolil si sv. 
Vojtecha, ktorý bol biskupom 
a mučeníkom, ale aj misioná-

rom v Uhorsku a Poľsku.
Barbora, 17 r.: Barbora 

v Kremnici vyštuduje odbor 
kuchár.

 Všetkým deviatakov pra-
jeme úspešné vyštudovanie 
ich odboru, ako aj pekné 
prázdniny.

redakcia

Prvé sväté prijímanie v Bratislave
Každý deň v sebe ukrýva niečo krásne. Keď si to všimneme, uvidíme krásu celého 
nášho života. Jeden deň bol však pre niektoré deti ešte krajší. Dňa �. júna čakalo 
päť detí s očakávaním v srdci na svoj veľký deň. 

Na prvý piatok po sviatku Zoslania Ducha 
Svätého sa u bratislavských redemptoristov 
konala milá slávnosť. V hlavných úlohách boli 
prvoprijímajúce nepočujúce detičky a samo-
zrejme Pán Ježiš. V tento deň do srdiečka po 
prvý krát prijali Ježiška Aďka, Mária, Claire, 
Monika a Matúš. Deti navštevujú Základnú 
školu pre žiakov so sluchovým postihnutím na 
Drotárskej ulici v Bratislave. Boli krásni a s Ježi-
šom v srdci ešte krajší. Slávnostnú 
svätú omšu celebroval otec fran-
tišek Bartoš. Prípravu detí na túto 
sviatosť mala na starosti katechétka 
Miriam z KCNS v Bratislave. Veno-
vala sa deťom počas celého roka, 
pričom im venovala všetko svoje 
úsilie a lásku, viedla ich k láske k 
Bohu, za čo jej patrí nesmierne 
veľké ďakujem. Všetko bolo pekne 
nachystané, v srdiečkach detí po 
svätej spovedi upratané. Nechýbali 
pesničky v doprovode gitaristky 
Peťky, ktoré si deti počas svätej 

omše posunkovali. Na záver slávnosti 
nasledovalo poďakovanie detí rodi-
čom. Každé odnieslo svojím rodičom 
ružičku. Ďakovalo sa aj všetkým tým, 
ktorí prispeli k tomu, aby týchto päť 
detí mohlo prijať Pána Ježiša. Potom 
ešte deti dostali na pamiatku spo-
mienkové listy, aby nezabudli nikdy 
na to, aký vzácny dar cez otca fran-
tiška v tento deň prijali. Po požehnaní 
nasledovalo menšie agapé a fotogra-
fovanie sa detí so svojimi najbližšími. 
Hoci nás tam nebolo veľa, bolo cítiť 

radosť detí z Ježiška, radosť rodičov z ich detí a 
všetci spolu sme sa 

tešili z toho, že Pán Ježiš bol blízko nás. On 
sa vtedy isto tešil s nami J

 Najväčšiu radosť v živote pociťujeme z 
jednoduchých vecí. Z maličkostí, ktoré do 
šedi života prinášajú farbu. Vďaka za malič-
kosti, ktoré robia život veľkolepým.

Zuzka & Renáta
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História šípok
História vzniku šípok ako športu je dosť 

nejasná. Určite sa nedá povedať, kto prvý vrhol 
krátky ostrúhaný predmet na nejaký cieľ. Isto 

však vznik šípok možno spojiť s vrhaním ošte-
pov a používaním lukov. Niekomu možno pre-
kážala vzdialenosť a veľkosť priestoru, ktorý 

A tak sa koncom mája uskutočnil výlet do 
Viedne. Ráno po príchode o 9:00 hod. bola 
omša v kapucínskom kostole, kde mávajú 
omšu nepočujúci. Zúčastnilo sa dvadsaťšesť 
nepočujúcich z Bratislavy. Omšu slúžil kňaz v 

nemeckom jazyku, ktorej priebeh do 
slovenčiny nám prekladala Miriam a 
do posunkového jazyka tlmočil brat 
félix. 

 Po skončení omše nás rakúski 
priatelia pozvali do cukrárne na kávu 
a zákusok. Zároveň sme sa, aj keď 
neovládame nemecký jazyk, pomo-
cou posunkového jazyka poznávali a 
zaujímali sme sa o ich život. Dohodli 
sme sa, že nás prídu o rok navštíviť. 

 Po príjemnej besede sme navštívili 
hrobky panovníkov z čias Rakúsko – 

Uhorska pri kapucínskom kostole. Naša známa 
nám poukazovala miesta vo Viedni, prezreli 
sme si Hoffburg, prekrásne vysadený park so 
šípovými ružami. Pozreli sme si stred mesta, 
ako aj Stephansdom (najväčšia katedrála vo 

Viedni). 
 Bolo krásne 

slnečné počasie, aj 
keď jeden deň na 
návštevu Viedne 
nestačil, vrátili sme 
sa domov obohatení 
o nové zážitky. Záro-
veň touto cestou 
chceme poďakovať 
františkovi Bartošovi 
za skvelú myšlienku, 
a bratovi félixovi a 
Miriam za uskutoč-
nenie výletu.

Mária Šarlayová

Stretnutie s nepo9ujúcimi vo Viedni
 Minulý rok pri spoločnom posedení v klube u milosrdných sme plánovali poduja-
tia, ktoré uskutočníme počas roka a jednou z nich bol aj nápad navštíviť Viedeň, 
ktorý sa uskutočnil ��. mája �00�. 
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Piaty ro9ník šípkového turnaja
 Už tradične, ako sa stalo zvykom, sa 1�. mája konal v Trenčíne šípkový turnaj, na 
ktorom sa všetci zišli po svätej omši. Táto neopakovateľná športová akcia prilá-
kala aj tento rok priaznivcov a nadšencov tohto športu.

Zišiel sa veľký počet ľudí a hádzanie šípok 
nabralo ten správny spád. Súťaživý duch drie-
mal v každom prítomnom, ale aj tu boli víťazi. 
V mužskej kategórii už po tretí krát za sebou 
vyhral Dubina Milan. Je to výnimočné prven-
stvo, za čo mu patrí aj veľké uznanie. Celkovo 
sa turnaj niesol vo víťaznej línii manželov Dubi-
novcov, ktorí získali prvenstvo v obidvoch kate-
góriách. Tu vám prinášame výsledky:

Kategória mužov:
 1. miesto: Dubina Milan
 2. miesto: fígeľ Juraj
 3. miesto: Menšík Rasťo
Kategória žien:
 1. miesto: Dubinová Ingrid
 2. miesto: Kobzová Viera
 3. miesto: Krilieková Anna
 Víťazom ich skvelý výkon bude pripomínať 

diplom a trofej, ktorú si odniesli. Všetkým gra-
tulujeme a ostatným ďakujeme za účasť. Veď 
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. A toto 
krásne stretnutie nám prinieslo veľa pekných 
spomienok.  kolektív KCNS

musel mať na vrhnutie oštepu. Tak skrátil oštep, 
zmenšil terč a vzdialenosť od terča a šípky boli 
na svete. 

Najväčší rozvoj zaznamenávajú šípky v Ang-
licku, odkiaľ sa aj dostávajú do celého sveta. 
Hra sa v 19. storočí viac menej štandardizuje - 
stáva sa presným hádzaním strely na určitý terč. 
Šípka je väčšinou 10cm 
dlhý valček z dreva zakon-
čený na jednej strane 
ostrým kovovým hrotom 
a na druhej pierkami - 
letkami. V roku 1898 boli 
v Amerike patentované 
zložiteľné letky, celo-
kovové telo šípky bolo 
patentované v Anglicku 
v roku 1906. Podobne sú 
štandardizované aj veľ-
kosť terča, vzdialenosť od 
terča, atď.

Hráči sa postupne začali združovať do klu-
bov a organizácií. V roku 1954 vznikla NDA 
(National Darts Association of Great Britain), 
ktorá od roku 1957 organizuje Národné maj-
strovstvá Anglicka. V roku 1973 vzniká BDO 
(British Dart Organization), organizujúca od 

roku 1978 Embassy World Professional Cham-
pionships, najväčší šípkarský turnaj. V roku 
1976 na podnet BDO vznikla WDf (World Darts 
federation). Členom bolo 15 štátov a úlohou 
federácie bolo a ešte stále je rozvíjať šípkarský 
šport na medzinárodnej úrovni. V USA vzniká v 
roku 1976 ADO (American Darts Organization), 

dnes združujúca 300 klu-
bov 50 štátov.Na Sloven-
sku pôsobí od mája 1997 
Asociácia šípkarských 
klubov - Slovensko (teraz 
SLOVENSKÁ ŠÍPKARSKÁ 
fEDERÁCIA), člen Euro-
pean Dart Union a World 
Darts fedaration.

Šípky možno hrať v 
každom veku a nie sú 
priestorovo, ani finančne 
príliš náročné, preto ich 
môže hrať ktokoľvek a 

prakticky kdekoľvek – doma, v kancelárii, v 
klube, v pohostinstve a pod. Slušnú hráčsku 
úroveň možno dosiahnuť rýchlo a vďaka jed-
noduchým pravidlám a rôznym typom hier 
môžu byť šípky strhujúcou zábavou.

Zdroj: internet
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Informatické okienko
Prečo práve informatické okienko? Často 

okolo nás stretávame označenie skratkou IT- 
informačné technológie a preto ten názov v 
Gaudiu Informatické okienko.. V poslednom 
čase skoro každý má doma notebook, alebo 
počítač. Preto treba kráčať s dobou. Takisto sa 
budem tešiť, keď nepočujúci budú posielať 
nejaké zaujímavé otázky, aj svoje zážitky s počí-

tačom a notebookom na e-mail do redakcie 
redakcia.gaudium@gmail.com. Z toho dôvodu 
som zaviedol toto okienko, kde Vás budem 
informovať o novinkách ohľadom počítačov a 
internetu.

V tomto čísle sa budeme venovať inter-
netu. Pripojenie k internetu je rôzne. Doma cez 
kábel, modem, alebo wifi. V súčasnosti sa každý 
snaží byť na internete. Heslom je byť „vždy pri-
pojený“. 

V poslednom čase s notebookom sa dá isť 
do kaviarne a cez wifi sa pripojiť na internet. 
Pomerne čerstvým prírastkom je Wifiportal 
(www.wifiportal.sk). Okrem článkov s bez-
drôtovou tematikou môžete nájsť aj užitočný 
zoznam (mapu hotspotov). Je to rozdelené na 
kategórie podľa miest a zariadení (bar, hotel, 
letisko, námestie atď.). Dozvieme sa o každom 
mieste adresu a rýchlosť pripojenia. A tiež, či je 
pripojenie bezplatné alebo platené. Portál sa 
rozbehol len nedávno, preto Vás o tom infor-
mujeme. Je fajn, keď človek príde do kaviarne 
na čaj a pritom sa pripojí na internet, nie?

Viac ako 1000 miestami s pripojením zdarma 
sa chváli Free WiFi Hotspot (http://hotspot.
airdump.cz), ktorý navzdory českej doméne 
hosťuje aj slovenské a zahraničné hotspoty. 
Dôraz je kladený na české kaviarne, ale ponúka 
aj slovenské mestá, mestské časti a obce. Jed-
noduchý, ale prehľadný dizajn vás oboznámi 
s adresou, SSID, typom siete a rýchlosťou. Ku 
každému záznamu je možné pridať hodnote-
nie a komentár. 

Ak cestujete do zahraničia a chcete sa 
presvedčiť, či sa vám oplatí zobrať so sebou 
notebook. Pozrite sa na web Hotspot-locati-
ons (www.hotspot-locations.com). Prehľadná 
stránka s dobrým vyhľadávaním podľa krajín, 
miest a typov vás podľa vašich požiadaviek pri-
vedie ku vyhovujúcemu zoznamu. Nechýbajú v 
ňom ani slovenské a české prístupové miesta 
s internetom. Pri vyhľadávaní je možné zaškrt-
núť voľbu Only free hotspots (iba bezplatné 
hotspoty). Prepojenie s mapovým portálom 
Map24 zabezpečí zobrazenie daného miesta 
na mape, spolu s najbližšími hotspotmi v okolí.

Prajem Vám príjemné a rýchle hľadanie 
kaviarní a miest, kde je k dispozícii internet. 

Radko Petrík  
zdroj: www.pcspace.sk
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Osemsmerovka
Manžel kričí na manželku. 
- Prosím ťa, podaj mi tie golfové 

ponožky!
- Aké? Veď ty také nemáš a ani nehráš 

golf.- Ale mám. Tie s (TAJNIČKA – 22 pís-
men)

ANANÁS,  ANÍZE, ASTMA, BARAN, BELOBA, 
BLATO, BROKÁT, DEDINKA, fABRIKA, fIALKA, 
fEKÁLIE, GAZELA, GONDOLA, HARfA, 
HLIADKA,  CHODBA, ISTOTA, JELENE, KALfAS, 
KLAPKA, KLASy, KMENE, KOKOS, KOMPA,

KORAL, LEKNÁ, LIENKA, LOGARITMUS, 
MANIAK, MASKA, MATRACE, MIESTO, MODEL, 
MOTOR, MOTOREST, NÁMETy, NÁNOS, 

NÁZORy, NEPODAROK, NEVESTA, OMASTA, 
OPRAVÁR, OSNOVA, OSOBNOSť, OTLA-
ČOK, OTVORy, PLATNE, POKLONA, POKORA, 
POKROKy, POLOHy, POMERy, PORAST, POR-
TÁL, POSTUP, PRANIER, PREMET, RABATy, 
REBRO, RIAVA, ROČNÍKy, ROGALO, ROZ-
MER, SAMOTA, SALAMANDRA, SKLADAČKA, 
SOBOTA, SPOTREBA, STAROBA, STONKA, 
STRAVA, SÚKNO, SVOKOR, ŠťASTIE, TETKA, 
TETOVANIA, TOPOLE, TRAfIKA, TRETRy, 
TyRAN, VIDLICA, VIOLA, VRABEC, VÝKRESy, 
VÝNOS, ZÁPLATA, ZÁŠKRT, ŽIARA,GRAMOT-
NOSť, HyPERBOLA.

Zdroj: www.lustenie.napady.net
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Pre deti
Ahoj deti!

Blížia sa nám prázdniny, na ktoré sa určite veľmi tešíte. Skôr než vyrazíte na prázdniny 
k starým rodičom, do letných táborov alebo za svojimi kamarátmi, pripravili sme pre vás 
niekoľko strán na rozptýlenie. Prajeme vám pekné prázdniny a načerpanie síl do nového 
školského roka.  redakcia

NA VOľNé chVÍle
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Múdry sudca
(indická rozprávka)

Najbohatšiemu človeku v meste sa cez noc 
stratilo z domu celé vrece peňazí. Šiel preto 
k sudcovi, pokľakol si a hovorí: „Pane dnes v 
noci ma niekto okradol a vzal mi všetky moje 
peniaze. Pretože mám veľa sluhov, neviem, kto-

rého z nich mám 
prepustiť.“ 

Sudca mu 
o d p o v e d a l : 
„Nech prídu 
všetci tvoji slu-
hovia zajtra 
ráno ku mne do 
paláca. Ja už prí-
dem na to, ktorý 
z nich je zlodej.“

Ráno sa celé 
s l u ž o b n í c t v o 

stretlo so sudcom, ktorý im hovorí: „Dám vám 
každému palicu. Budete ju opatrovať ako oko v 
hlave a ráno mi ju prinesiete späť. Pamätajte si 
ale: tomu, kto peniaze ukradol, vyrastie palice 
cez noc o palec!“ (palec = stará miera, ktorá má 
asi 2,54 cm.)

Zlodej sa zľakol. Premýšľal ako by sudcu 
oklamal. Rozmýšľal a rozmýšľal, až vymyslel 
plán: Skrátim palicu presne o jeden palec. Ona 
mi do rána vyrastie a bude rovnako dlhá ako 
všetky ostatné. Ako si to vymyslel, tak aj urobil. 
Vzal nôž a svoju palicu skrátil.

Ráno prišli všetci obvinení k sudcovi. Ich 
palice boli rovnako dlhé, len jeden ju mal o 
palec kratšiu. „Tento ukradol peniaze!“ zvolal 
sudca a rozkázal, aby uvrhli zlodeja do väzenia.

Zdroj: internet

NA VOľNé chVÍle

Na záver vám posielame prianie. Ak pospájate balóniky a doplníte písmena, zistíte, čo 
vám chceme povedať. S chuťou do lúštenia.

redakcia
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Spolupráca
Muž so ženou vliekli po schodoch ťažkú 

skriňu. Videl ich švagor.
„Pomôžem vám,“ a chytil skriňu z jednej 

strany. 
Po niekoľkých minútach, keď nemohli so 

skriňou pohnúť ani o centimeter, rozhodli sa, 
že si na chvíľu odpočinú. „To je poriadna drina 
ťahať hore takú ťažkú skriňu!“ povedal švagor. 

Manžel s manželkou sa dali do smiechu.
„My ju chceme zniesť dole!“

Priatelia si nepozerajú do očí. Pozerajú jed-
ným smerom. 

Snúbenci sa pýtali: „Čo máme robiť, aby nám 
naša láska vydržala?“

Učiteľ odpovedal: „Majte spolu radi rôzne 
veci.“

NA VOľNé chVÍle

V ďalekej východnej krajine 
žili raz dve veľmi pekné sestry.

Jedna sa vydala za sultána, 
druhá za kupca. Časom sultá-
nová manželka stále chudla, 
slabla a zosmutnievala. Ses-
tra, ktorá žila s kupcom blízko 
kráľovského paláca, zo dňa na 
deň opeknievala. 

Sultán pozval kupca do 
svojho paláca a spýtal sa ho: 
„Ako je to možne?“

„To je jednoduché, živím 

svoju ženu jazykom.“ 
Sultán vydal rozkaz pripra-

viť metráky baraních, ťavích a 
kanáričích jazykov na diétu pre 
svoju ženu. Ale nič sa nestalo. 
Žena bola stále bledšia a 
zádumčivejšia. Rozzúrený sul-
tán sa rozhodol, že ju vymení. 
Kráľovnú poslal kupcovi a vzal 
si za ženu jej sestru.

V kráľovskom paláci kup-
cova žena ako kráľovná rýchlo 
vädla a starla. No sestra v 

kupcovom dome za 
krátky čas rozkvitla a 
opeknela.

Tajomstvo? Kupec 
sa každý večer so svo-
jou ženou zhováral, 
rozprávali si príhody a 
spievali si. 

Všetci musíme 
pochopiť, že láska sa 
začína v rodine. Každý 
deň si musíme uve-
domovať aj to, že naj-
väčšie utrpenia majú 
korene tiež v rodine. 

Nemáme kedy 

pozrieť si do očí, vymeniť si 
pozdrav, podeliť sa o radosť 
a ešte menej byť tým, čo od 
nás očakávajú naše deti, čo 
od manželky očakáva manžel 
a manželka od manžela. A tak 
deň čo deň patríme menej 
svojim rodinám a naše vzá-
jomné kontakty viac slabnú.

Jedna osobná spomienka: 
„Prednedávnom prišla ku mne 
veľká skupina zo Spojených štá-
tov. Žiadali ma: „Povedzte nám 
niečo užitočné.“ 

Povedala som im: „Usmie-
vajte sa na seba navzájom.“ 
Myslím, že som im to pove-
dala s prehnanou vážnosťou. 
Jeden z nich sa ma spýtal: „Ste 
vydatá?“

Odpovedala som mu: „ Áno, 
a niekedy je pre mňa ťažké 
usmiať sa na Ježiša, lebo je 
veľmi náročný.“

Myslím, že láska sa začína v 
rodine.  (Matka Tereza) 

Bruno Ferrero: Príbehy 
pre potešenie duše

Diéta na krásu
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OZNAMy

S r d e 9 n e   b l a h o ž e l á m e !
*  *  *

Život je ako plavba loďou. Nech na tejto lodi stretnete  
ešte veľa dobrých priateľov, s ktorými prežijete dobrodružnú 
plavbu plnú smiechu a radosti, prekvapení, nádeje a lásky 
praje

kolektív KCNS
Narodeniny:                                                                        
Júl: 7.7. Cmarová Janka, 9.7. Berák Marián, 17.7. Vrecko Vincent, 25.7. Beseda Peter
August: 8.8. Stefanov Trifon, 9.8.  Jurík Ľuboslav, 30.8. Bobocká Zdenka
September: 7.9.  Mokrý Ľuboš, 9.9.  Smutná Štefánia, 10.9. Vojtkovská Mária, 18.9. doc. PharmDr. 

Beňo Pavol, Csc., 21.9. Ďurech Ľuboš, 24.9. Revúcka Anna, 27.9. Bartošík Rudolf, 29.9. Ľupták Jozef, 
29.9. Sulík Igor

Meniny:
Júl: 13.7. Gašparová Margita, Stefanova Margita, 14.7. Benda Kamil, 22.7. Dukovičová Magda-

léna, 24. 7. Tonka Vladimír, 26.7. Revúcka Anna, Pazmányová Anna, Benčová Anna
August: 15.8.  Kakarová Marcela, 21. 8. Cmarová Janka, Juríková Janka, Kokošková Janka, Ľup-

táková Janka, Schreinerová Janka, 26.8. Kyseľ Samuel
September: 12.9.  Kišová Mária, Mezeyová Mária, Vrecková Mária, Bekeová Mária, Vojtkovská 

Mária, Šarlayová Mária, 20.9.  Jurík Ľuboslav, 23.9. Bobocká Zdenka, 24. 9. Baláž Ľuboš, Ďurech 
Ľuboš, Mokrý Ľuboš

Narodenie dievava
Do redakcie prišli oznámenia o narodení dieťaťa: 

4. 5. 2009  Filip Kľačan
23. 5. 2009  Timotej Furčák
4. 6. 2009  Jakub Feč

Nesmelým bozkom začína rozprávka,  
končí sa úsmevom malého dieťatka.

To nie je rozprávka, to je už život sám, nech veľa šťastia  
prinesie i vám. Veľa Božieho požehnania pre vás i pre vaše dieťa 

praje      kolektív KCNS Filip Kľačan

Sviatosv krstu

Dňa 21. 3. bol v kaplnke sv. Michala v 
Košiciach pokrstený Matúš Tóth. Srdečne 
blahoželáme a prajeme, nech každý deň je 
dňom objavovania nekonečného milosrden-
stva a lásky Pánovej.

kolektív KCNS
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Kalendár sv. omší v posunkovom jazyku
júl, august, september 2009

B. Bystrica: Katedrála sv. františka Xaverského – 13. 9., 20. 9., 27. 9. 2009 o 14.00 
hod.
27. 9. 2009 – Púť nepočujúcich na Staré hory –  11.00 omša, po omši opekačka
Trenčín: Kostol Notre Dame – 20. 9. a 27. 9. 2009 o 16.00 hod.
Nitra: Kaplnka sv. františka Saleského – 13. 9., 20.9. a 27.9. 2009 o 16.00 hod.
Bratislava: františkánsky kostol – 13. 9., 20.9. a 27. 9. 2009 a každú nedeľu tlmo-
čené do PJ o 16.30 hod. 

Sviatosv manželstva
Dňa 23. 5. 2009 si povedali svoje „ÁNO“ a uzavreli sviatosť 

manželstva Monika Tomášová  a Peter Kapolka.
Šťastné manželstvo – to je láska, ktorú si vzájomne dávate, je 

to porozumenie a pocit dôvery, na ktorý sa môžete spoľahnúť, je 
to radosť a šťastie zo spoločných úspechov... Je to puto, ktoré Vás 
spája v dobrom i v zlom a učí Vás dávať. Nech vaše spoločné kroky 
životom sú požehnané láskou, radosťou, porozumením a hlavne 
krásnymi chvíľami.  kolektív KCNS

Sviatosv keazstva
Dňa 13. júna 2009 o 15:30 hod. prijme sviatosť kňaz-

stva v Katedrále Jána Krstiteľa v Trnave Peter Gula. Svoju 
primičnú omšu bude slúžiť 20. 6. 2009 o 10:30 vo Veľkých 
Kostoľanoch.

Dňa 27. júna 2009 o 11:00 hodine vo farskom Kostole 
sv. Martina v Novej Vsi nad Váhom prijme sviatosť kňaz-
stva Felix Mária Zdenko 
Žiška OFM. Primičnú 
omšu bude sláviť 28. 
Júna 2009 o 11:00 hod. 

v Kočovciach. 
Na tejto novej etape života Vám prajeme nech Boh 

požehná Vašu misiu a Duch Svätý nech vedie Vaše kroky k 
tým, čo to najviac potrebujú.

kolektív KCNS

OSPRAVEDLNENIE
V mene celej redakcie by sme sa chceli ospravedlniť všetkým naším čitateľom, ak im nebol 

dodaný časopis Gaudium 2/2009. Nastali problémy s doručovaním, ktoré už riešime, ale v prí-
pade ďalších problémov sa obráťte priamo na KCNS alebo na redakcia.gaudium@gmail.com. 
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.  redakcia
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Šípkový  
turnaj

Krížová 
cesta

Viedee


