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"Najradostnejšie je vedomie prežitého života" 
Cicero, Cato Starší 

 
 

                                 ŠTEVON 
 Uvedený latinský citát akoby šitý na regionálneho 
autora, nedoslýchavého poeta Štefana Naštického píšuceho pod pseudonymom Števon. Na svojom  
konte má dvadsaťštyri básnických zbierok. Prvá vyšla v roku 2006. Básnik, ako prejav uznania a vďaky za  
aktívnu činnosť a prínos v rozvoji miestnej kultúry, za aktívnu činnosť v Základnej organizácii Zväzu  
sluhovo postihnutých v Nových Zámkoch a za šírenie dobrého mena mesta Nové Zámky, pri príležitosti  
životného jubilea 80 rokov bol ocenený Cenou primátora mesta Nové Zámky za rok 2010. 
Zväz sluchovo postihnutých ho za aktívnu činnosť ocenil zlatou plaketou a titulom Osobnosť nedoslýchavého občana. 
 Narodil sa v Nitre (1930), kde prežil svoje detstvo, mladosť a aktívny vek. Pochádza z remeselnícko-živnosten- 
skej rodiny. Základnú a meštiacku školu vychodil vo svojom rodnom meste. Jeho túžbou bolo stať sa učiteľom.  
Prihlásil sa na Učiteľský ústav, ale výnosom Povereníctva školstva bol tento druh škôl zrušený. Nastúpil do učenia  
v rodinnom podniku, kde sa vyučil za medikovca – kotlára. Pre zdravotné ťažkosti (čiastočne prišiel o sluch)  
musel remeslo zanechať. Absolvoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Bratislave, pokračoval v Trnave. Týmto  
sa jeho túžba naplnila. Stal sa odborným učiteľom na Učňovskej škole Miestneho hospodárstva v Nitre,  
na ktorej pôsobil aj ako riaditeľ školy. Školu musel z kádrových dôvodov opustiť. Strojárenskú prácu vykonával  
vo viacerých podnikoch. Úspešne sa venoval zlepšeniu pracovných podmienok na pracovisku, za čo bol vyhodno- 
tený ako päťnásobný najlepší zlepšovateľ Západoslovenského kraja. Bol členom Krajského výboru ROH, kde  
mal na starosti ubytovanie a rekreáciu.  
    S manželkou žije v Nových Zámkoch od roku 1980. Má šesť deti a veľkú radosť z vnúčat. 
       Poézii a maľovaniu sa intenzívne začal venovať od svojho seniorského veku. Pre obe činnosti  
          čerpal námety zo života. Svoje básnické diela vydáva zväčša vo vlastnom náklade, v obmedzenom  
   množstve, pre potešenie bezprostredného okolia.  
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Autor o poézii: 
         Čo je poézia 
 
         Poézia je hlbina, ktorá má svoje víry a labirinty. 
         Poézia je súhra slov a myšlienok. 
         Poézia je poznanie a účasť na najkrajšej hre sveta. 
         Poézia je spolutvorca lásky. 
         Poézia ma naučila vážiť si slová. 
         Všetky svety patria tejto zemi. 
         K tomuto svetu okolo nás. 
         Všetky veci či vecičky sveta patria človeku. 
         Báseň je tlmočníkom medzi pozemským svetom a vesmírom. 
         Je plodom neurčitosti. 
         Chcem, aby moje verše boli pretkané láskou a pravdou. 
         Najprirodzenejšia láska je láska k človeku. 
         Láska je začiatok všetkých veľkých činov. 
         Nech každý žije svoj vlastný život  
         a nedá sa odradiť ničím a nikým, 
         keď je človek nešťastný, bolí ho aj smiech. 
         Podľa mňa poézia je čistá, je pre ľudí a tvorí svet lepším. 
         Ľudské osudy sú neraz riadené podivnou súhrou náhod. 
         Občas im však treba porozumieť a vycítiť, 
         čo sa nám snažia, ako vyššia moc povedať. 
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O tvorbe autora: 
          
"Autorovi očarili staré časy, veď v detstve sa stretával s drotárom, oknárom, obuvníkom, taktiež výšivkár- 
kou, ktorá svoj nádherne vyšitý kroj nosila stále, i keď bývala v meste, taktiež košikára. Cez prázdniny  
na dedine u babičky sa stretol s kováčom, mlynárom, pri potoku sledoval cigánov ako tvoria korytá, kujú  
klince." 
    Zaznamenal osobný priateľ Fero Tégláš (ku knihe Zabudnuté povolania, činnosti, remeslá. 200?).  

 

"V jeho ďalšej zbierke, ktorá práve vyšla, opäť presvedčila sila jednoduchej poézie človeka, ktorý píše z hĺbky  
duše, miluje svoj domov, históriu, ľudí, svoju rodnú zem. Z nej vyvrel pramienok poézie, ktorá sa mení rokmi  
na rieku. Rieku, ktorá pokojne plynie, rieku obklopenú čistou prírodou, rieku, v ktorej dominuje obraz ženy a  
matky, ale aj rieku, ktorá strháva, buráca a ukazuje svoju silu. Také sú verše nedoslýchavého básnika  
Štefana Naštického. Taká je jeho novovydaná básnická zbierka." 
    PaedDr. Mária Malperová, predsedníčka MO MS Nové Zámky (ku knihe Na hrade – pod hradom. 2013). 
 

"...dvadsiate druhé dielo neobsahuje iba pôvodnú tvorbu Števona, ale aj voľne preložené básne zahraničných auto- 
rov, ktoré autor vnútorne pochopil a zaujímavo prekladá čitateľom. V autorovej zbierke nájdeme rôzne spoločen- 
ské témy: úctu a lásku k matke, k rodine a Bohu, ale aj úctu k vlasti a padlým hrdinom. Nová zbierka autora  
prináša prekrásne básne plných prekvapení v umeleckom prednese, ktoré vypovedá zaujímavým umelec- 
kým – básnickým štýlom Števona v nasledujúcich básňach: Mamma, talianska pieseň je voľné preložená..."  
     PhDr. Ladislav Dráfi, umelec, pedagóg, publicista, organizátor (ku knihe Život je občas krutý. 2014). 
 

    "Milý čitateľ, ...Každá jeho zbierka je hodnotným umeleckým dielom a prináša  
   prekrásne básne vyjadrené jedinečným básnickým štýlom autora. však zbierka, ktorú držíš  
   vo svojich dlaniach je pre mňa výnimočná. Je to zbierka, ktorú musíš držať jemne ako motýlie  
   krídla, ako vzácnosť, ktorú musíš chrániť tak, ako mama chráni dieťa." 
           Mgr. Linda Boros – mamina ( ku knihe Mama. 2015). 
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Bibliografia tvorby autora: 
 
1. Števon, 2006. Zo života pre život : básne. Bratislava : SZSP. Vydané za podpory MSVaR. 
2. Števon, 2007. ...sám život : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané za podpora SZSP. 
3. Števon, 2007. ...taký je život... : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). 
4. Števon, 2008. ...najdrahším : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané ku dňu matiek. 
5. Števon, [2008]. Zabudnuté povolania – činnosti – remeslá : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom).  
6. Števon, 2009. Mamičky : zobraté básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané ku dňu matiek. 
7. Števon a kol., [2009]. Nahliadnite do sveta ticha [komunikačný návod] : hovorte tak, aby sme... Nové Zámky : ZSP. 
8. Števon, 2010. Mýty – vízie a legendy : zbierka básní. Nové Zámky (vlastným nákladom). 
9. Števon, 2010. Rodina : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané ku dňu matiek. 
10. Števon, 2010. Napísané životom : zbieka básní. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané k 80 r. životnému jubileu. 
11. Števon, 2011. Život pre život : zbierka básní. Nové Zámky (vlastným nákladom). 
12. Števon, 2011. Matka je briliant : zbierka básní. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané ku dňu matiek. 
13. Števon, 2011. Život : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Kniha je ilustrovaná obrazmi autora. 
14. Števon, 2012. Slovo o matke : zobraté básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané ku dňu matiek. 
15. Števon, 2012. Na tom našom dvore : básne pre deti. Nové Zámky (vlastným nákladom).  
16. Števon, 2012. Na hrade – pod hradom : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Venované Nitre. 
17. Števon, 2013. Život je už raz taký : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). 
18. Števon, 2013. Životné zákruty : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). 
19. Števon, 2013. Aj to je život : básne : sochy. Nové Zámky (vlastným nákladom). Venované mestu Nové Zámky. 
20. Števon, 2014. Taký jednoduchý život : básne : SNP. Nové Zámky (vlastným nákladom). Kniha dvadsiata – jubilejná. 
21. Števon, 2014. Básne a piesne o SNP : 70. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané k 70. výročiu SNP. 
22. Števon, 2014. Život je občas krutý : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). 
23. Števon, 2015. Mama : zobraté básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané ku dňu matiek.  
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Články v tlači: 
 
24. Sternová, Mária. Zo života pre život. In: Castrum Novum /S/ : Týždenník občanov mesta Nové Zámky. - ISSN 207/93. - Roč.16, č.39 
(2006), s.4. 
25. Nedoslýchavý poet z Nových Zámkov vydáva zbierku [R] / (-ma-). In: Naše novosti : Týždenník pre okresy Nové Zámky, Komárno a 
Levice. - ISSN 2448/2000. - Roč.15, č.37 (2006), s.10. Naštický Štefan píše pod pseudonymom Števon. 
26. Ballová, M. Medzinárodný týždeň nepočujúcich 21. - 26. september 2009 : Zväz sluchovo postihnutých, Základná organizácia 
nedoslýchavých v Nových Zámkoch / stranu pripravila: M. Ballová. In: Castrum Novum : týždenník občanov mesta Nové Zámky. - Roč. XIX, č. 
39 (2009), s. 6. Hlavný názov zastrešuje 6 osobitných názvov článkov na danú tému od toho istého autora. – Obsahuje informácie zo sveta 
sluchovo postihnutých. 
27. Básne krstili cukrom a jadierkami / [autor] (mb) ; foto: P. Szabó. In: Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky. - Roč. XX, 
č. 19 (2010), s. 2. 
28. Ocenenia mesta za rok 2010 : sa odovzdali 29. októbra v Dome kultúry na Hlavnom námestí. In: Castrum Novum : Týždenník občanov 
mesta Nové Zámky. - Roč. XX, č. 45 (2010), s. 1-2. Tóth - Balogh - Kubičková - Stern - Naštický - Ďurčo - Kršáková - Konček - Kemény  
29. Halászová, Gabriela. Pokrstili Števonov briliant. In: Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky : Az Érsekújvári 
polgárok hetilapja. - Roč. XXI, č. 20 (2011), s. 3. 
30. Čerháková, Dáša. Píše i maľuje o živote. In: Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky : Az Érsekújvári polgárok hetilapja. 
- Roč. XXI, č. 43 (2011), s. 3. 
31. Halászová, Gabriela. Činorodá organizácia nedoslýchavých. In: Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky : Az Érsekújvári 
polgárok hetilapja. - Roč. XXII, č. 16 (2012), s. 5. 
32. Slovo o matke / [autor] (mb). In: Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky : Az Érsekújvári polgárok hetilapja. - Roč. XXII, 
č. 21 (2012), s. 3. 
33. Na hrade - pod hradom / [autor] (mb). In: Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky : Az Érsekújvári polgárok hetilapja. - 
Roč. XXII, č.44 (2012), s. 5. Obsahuje informáciu o novej knihe Števona vl. menom Štefan Naštický, ktorá vyšla pod názvom Na hrade - pod 
hradom a obsahuje zbierku básní, ktoré venuje histórii Nitry, svojho rodného mesta. 
34. Aj to je život : básne : sochy / [autor] (mb). In: Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky : Az Érsekújvári polgárok 
hetilapja. - Roč. XXIII, č. 10 (2013), s. 4. Obsahuje informáciu o novej knihe Števona vl. menom Štefan Naštický, ktorá vyšla pod názvom Aj 
to je život. Básne. Sochy a obsahuje zbierku básní, do ktorých autor vložil svoje životné poznatky a potulky. Prvá časť opisuje sochy v meste 
Nové Zámky a druhá časť je venovaná oddychovým témam. 
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Špeciálne tlačoviny 
 
35. 15. máj vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 20. septembra 1993 za MEDZINÁRODNÝ DEŇ RODINY : pozvánka. In: 
Castrum Novum : Týždenník občanov mesta Nové Zámky. - Roč. XX, č. 17 (2010), s. 2. Obsahuje program 
celospoločenského podujatia Dňa rodiny v meste Nové Zámky. Súčasťou bude krst knihy Števon Rodina v Knižnici A. 
bernoláka v Nových Zámkoch. 
36. ŠTEVON: RODINA [pozvánka] : krst básnickej zbierky : 15. mája 2010 o 11.00 hod. : Knižnica A. Bernoláka v Nových 
Zámkoch. - [1. vyd.]. - Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, 2010. - 1 s. : čierno-biela. 
Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch (Nové Zámky, Slovensko). Úsek bibliografie a regionalistiky 
Nové Zámky (Slovensko). Mestský úrad 
KRST básnickej zbierky ŠTEVON: RODINA  
37. Výstava obrazov Števona a prác ostatných členov únie z novozámockého regiónu [pozvánka] : vernisáž výstavy 3. 
októbra 2011 o 17.00 hod. : trvanie výstavy: 3. október - 11. november 2011 : spoločenská sála Knižnice A. Bernoláka v 
Nových Zámkoch. - 1. vyd. - Nové Zámky : Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, 2011. - 1 s. : fareb. Knižnica A. 
Bernoláka v Nových Zámkoch (Nové Zámky, Slovensko). Úsek bibliografie a Regionalistiky a Slovenská únia sluchovo 
postihnutých-nedoslýchavých. Základná organizácia. Nové Zámky, Slovensko. 
 
 
 

Použitá literatúra: 
1. Števon, [2008]. Zabudnuté povolania – činnosti – remeslá : básne. Nové Zámky (vlastným nákladom).  
2. Števon, 2012. Na hrade – pod hradom. Nové Zámky (vlastným nákladom). Venované rodnému mestu autora. 
3. Števon, 2014. Život je občas krutý. Nové Zámky (vlastným nákladom). 
4. Števon, 2015. Mama : zobraté básne. Nové Zámky (vlastným nákladom). Vydané ku dňu matiek.  
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