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Stanovy 

Spolku nepočujúcich pedagógov 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Názov občianskeho združenia je Spolok nepočujúcich pedagógov (ďalej len SNEPEDA). 

2. SNEPEDA je celoslovenská, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, ktorá 

združuje nepočujúcich pedagógov, lektorov, odborníkov a podporovateľov, ktorí chcú 

podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby v oblasti edukácie pre osoby  

s poruchou sluchu, v oblasti výskumu edukácie osôb s poruchou sluchu, v oblasti kultúry 

nepočujúcich, v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka, v oblasti 

tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich. 

3. Hlavným cieľom SNEPEDA je podporovať osoby s poruchou sluchu a počujúce osoby  

v oblasti edukácie pre osoby s poruchou sluchu, v oblasti výskumu edukácie osôb  

s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti výskumu a vývoja 

slovenského posunkového jazyka, v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu 

nepočujúcich.  

4. Sídlom SNEPEDA je Pluhová 48, 831 03 Bratislava - Nové Mesto. 

5. Občianske združenie využíva vlastnú okrúhlu pečiatku s označením Spolok nepočujúcich 

pedagógov, SNEPEDA. 

 

Článok II. 

Poslanie a činnosti SNEPEDA 

  

SNEPEDA plní svoje poslanie a činnosti najmä tým, že: 
a. zaoberá sa problematikou edukácie osôb s poruchou sluchu, výskumu edukácie osôb 

s poruchou sluchu, kultúry nepočujúcich, výskumu a vývoja slovenského 

posunkového jazyka, tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich, 

b. organizuje výchovno-vzdelávacie činnosti, kultúrne činnosti a pobyty doma  

a v zahraničí, 

c. uskutočňuje výskum edukácie osôb s poruchou sluchu a výskum a vývoj 

slovenského posunkového jazyka, 

d. vedie kurzy v oblasti posunkového jazyka a tlmočenia a prekladu pre komunitu 

nepočujúcich,   
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e. vydáva časopisy, knižné a elektronické publikácie, prekladové publikácie, 

f. zvyšuje informovanosť osôb s poruchou sluchu a počujúcich osôb v oblasti edukácie 

pre osoby s poruchou sluchu, v oblasti výskumu edukácie osôb s poruchou sluchu,  

v oblasti tlmočenia a prekladu pre komunitu nepočujúcich, v oblasti kultúry 

nepočujúcich a v oblasti výskumu a vývoja slovenského posunkového jazyka, 

g. realizuje a ochraňuje ľudské práva osôb s poruchou sluchu, 

h. podporuje rozvoj a zachovanie kultúry nepočujúcich a interkultúrny dialóg  

a porozumenie medzi menšinou osôb s poruchou sluchu a väčšinou počujúcich osôb, 

i. spolupracuje a nadväzuje partnerstvo s právnickými a fyzickými osobami. 

 

Článok III. 

Členstvo SNEPEDA 

 

1. Členom SNEPEDA sa môže stať každý nepočujúci pedagóg, lektor, odborník  

a podporovateľ, ktorý: 

a. ovláda slovenský posunkový jazyk 

b. má záujem podporovať výchovu a vzdelávanie osôb s poruchou sluchu a počujúce 

osoby v oblasti edukácie pre osoby s poruchou sluchu, v oblasti výskumu edukácie 

pre osoby s poruchou sluchu, v oblasti kultúry nepočujúcich, v oblasti výskumu  

a vývoja slovenského posunkového jazyka, v oblasti tlmočenia a prekladu  

pre komunitu nepočujúcich, 

c. súhlasí so stanovami SNEPEDA, 

d. má stratu sluchu najmenej 55 dB na lepšom uchu. 

2. Členstvo vzniká na základe prihlášky uchádzača, prejaveného súhlasu so stanovami 

a zaplatením členského.  

3. O prijatí za člena SNEPEDA rozhoduje Predsedníctvo SNEPEDA.  

4. Členstvo v SNEPEDA zaniká: 

a. písomným oznámením člena o vystúpení zo SNEPEDA, 

b. nezaplatením členského do konca marca aktuálneho roka,   

c. úmrtím, 

d. vylúčením,       

e. zánikom SNEPEDA. 

5. Ak člen napriek upozorneniu porušuje platné stanovy, alebo bez vážnych dôvodov neplní 

prijaté uznesenia, je zo SNEPEDA vylúčený. O jeho vylúčení rozhoduje Predsedníctvo. 
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Článok IV. 

Práva a povinnosti člena SNEPEDA 

   

1. Člen SNEPEDA má právo: 

a. podieľať sa na činnostiach SNEPEDA a byť informovaný o jej rozhodnutiach, 

výsledkoch a činnostiach, 

b. byť prítomný na zasadnutiach orgánov SNEPEDA,   

c. voliť a byť volený do orgánov SNEPEDA, 

d. podávať návrhy, pripomienky, klásť otázky týkajúce sa činností SNEPEDA a žiadať  

o stanovisko k nim. 

2. Člen SNEPEDA je povinný : 

a. dodržiavať stanovy SNEPEDA, riadiť sa nimi a plniť platné uznesenia a rozhodnutia 

orgánov SNEPEDA, 

b. zaplatiť členské príspevky v stanovenej výške najneskôr do konca marca aktuálneho 

roka, 

c. oznámiť zmenu emailovej adresy a čísla mobilu, 

d. chrániť a podporovať záujmy členov SNEPEDA podieľajúcich sa na činnostiach 

SNEPEDA. 

 

Článok V. 

Orgány SNEPEDA 

   

Orgány SNEPEDA tvoria: 
a. Valné zhromaždenie, 

b. Predsedníctvo, 

c. štatutárny zástupca, 

d. revízna komisia. 

 

Článok VI. 

Valné zhromaždenie   

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SNEPEDA.   

2. Valné zhromaždenie sa koná každé štyri roky. Zvoláva ho predseda SNEPEDA  

na základe rozhodnutia Predsedníctva. Zvolanie Valného zhromaždenia musí predseda 

oznámiť všetkým členom najneskôr mesiac pred jeho konaním.  



 

4 
 

3. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia SNEPEDA. Valné zhromaždenie je uznášania 

schopné, ak je na osobnom zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov SNEPEDA.  

4. Valné zhromaždenie: 

a. určuje úlohy a smery činnosti SNEPEDA, 

b. hodnotí rozhodnutia členov aj iných osôb a schvaľuje činnosti SNEPEDA, 

c. schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy SNEPEDA, 

d. volí a odvoláva členov Predsedníctva vrátane predsedu a člena revíznej komisie, 

e. schvaľuje výsledky a správu o hospodárení SNEPEDA od posledného Valného 

zhromaždenia, 

f. rozhoduje o zániku SNEPEDA, 

g. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie SNEPEDA. 

 

Článok VII. 
Predsedníctvo  

 

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom SNEPEDA, ktorý za svoju činnosť zodpovedá 

Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť SNEPEDA v období medzi zasadnutiami Valného 

zhromaždenia. Schádza sa podľa potreby najmenej jedenkrát ročne a to 

prostredníctvom osobného zasadnutia alebo elektronickej komunikácie. Zvoláva ho 

predseda, prípadne člen Predsedníctva. 

2. Predsedníctvo má najmenej troch členov: predsedu a najmenej dvoch členov, avšak 

celkový počet musí byť nepárny, ktorí sú Valným zhromaždením volení na štvorročné 

obdobie.  

3. V prípade potreby (závažného ochorenia, odstúpenia alebo z iného závažného dôvodu) 

je možné kooptovať chýbajúceho člena Predsedníctva ako náhradníka. 

4. Členom Predsedníctva sa môže stať ten člen, ktorý najmenej rok pôsobil v SNEPEDA.  

5. Členovia Predsedníctva sú povinní aktívne vykonávať funkcie v tomto orgáne,  

do ktorého boli členmi SNEPEDA zvolení. 

6. Predsedníctvo plní najmä tieto úlohy: 

a. vypracúva program svojich činností vyplývajúcich z uznesení Valného zhromaždenia, 

vedie a usmerňuje činnosť SNEPEDA, 

b. zabezpečuje realizáciu uznesení Valného zhromaždenia, nariaďuje rokovací, 

organizačný poriadok a potrebné pokyny, 

c. zostavuje a schvaľuje celkový návrh rozpočtu činností SNEPEDA, 

d. obhospodaruje majetok SNEPEDA, 

e. určuje výšku členských príspevkov, 

f. rozhoduje o prijatí a vylúčení členov. 
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7. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je na osobných zasadnutiach  

alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie prítomná nadpolovičná väčšina členov 

Predsedníctva. 

 

Článok VIII. 

Štatutárny zástupca 

 

1. Štatutárnym zástupcom občianskeho združenia je predseda. Predseda zastupuje  

a reprezentuje SNEPEDA navonok. Zvoláva a riadi zasadnutia Valného zhromaždenia 

a Predsedníctva. V prípade vážnych zdravotných alebo iných dôvodov ho zastupuje ním 

poverený člen Predsedníctva. 

2. Predsedom sa môže stať ten člen, ktorý má najmenej ročnú prax v rezorte školstva 

alebo kultúry a najmenej rok pôsobil v SNEPEDA.  

  

Článok IX. 

Revízna komisia 

 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom SNEPEDA, ktorý za svoju činnosť zodpovedá 

Valnému zhromaždeniu. 

2. Na zabezpečenie kontroly činností a hospodárenia SNEPEDA volí Valné zhromaždenie  

na obdobie štyroch rokov najmenej jednočlennú revíznu komisiu.  

3. Revízna komisia môže vykonávať revíziu činností každého orgánu SNEPEDA a kontrolu 

jej hospodárenia kedykoľvek, najmenej však raz za rok. 

4. Hlavným poslaním revíznej komisie je: 

a. zúčastniť sa na osobných zasadnutiach alebo prostredníctvom elektronickej 

komunikácie Valného zhromaždenia a možnosť Predsedníctva, 

b. sledovať dodržiavanie a uplatňovanie stanov a uznesení Valného zhromaždenia, 

c. kontrolovať dodržiavanie finančného hospodárenia s celým majetkom SNEPEDA, 

d. kontrolovať činnosť SNEPEDA a preverovať plnenie uznesení jej orgánov, 

upozorňovať Predsedníctvo na nedostatky, navrhovať riešenia,   

e. prerokovať návrhy a vybavovať sťažnosti členov týkajúce sa činností SNEPEDA. 

 

Článok X. 

Hospodárenie SNEPEDA   
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1. SNEPEDA na čele Predsedníctva obhospodaruje majetok, ktorého zdrojom sú dary, 

sponzorské príspevky, dotácie, granty, nenávratné príspevky, verejné zbierky, členské 

príspevky, výnosy z vlastnej činnosti, príjmy z podielu zaplatenej dane.  

2. Majetok SNEPEDA môže byť použitý len na dosahovanie jej cieľov a na zabezpečovanie 

jej činností na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia.  

 

Článok XI. 

Rokovanie orgánov SNEPEDA    

 

1. Rokovacími jazykmi orgánov SNEPEDA sú slovenský posunkový jazyk a písaná 

slovenčina.  

2. Pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak, orgány všetkých stupňov môžu prijať 

uznesenie, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. 

3. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

4. Hlasovanie a voľby môžu byť verejné alebo tajné. O spôsobe hlasovania alebo volieb 

rozhoduje orgán, ktorý hlasuje alebo volí. 

5. Pri rovnosti hlasov je potrebné opakovať hlasovanie až do jednoznačného rozhodnutia. 

Keď ani po opakovanom hlasovaní nie je rozhodnuté, rozhodne o výsledku predseda. 

 

Článok XII.  

 Zánik SNEPEDA 

   

1. SNEPEDA zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym 

združením. 

2. Ak SNEPEDA zanikne rozpustením, Valné zhromaždenie ustanoví likvidátora. 

3. Pri likvidácii SNEPEDA sa najprv uhradia všetky pohľadávky občianskeho združenia. 

Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na verejnoprospešné  a charitatívne 

účely. 

  

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia mimoriadnym Kongresom zo dňa  

28. februára 2016.  

2. Občianske združenie vzniklo 9. decembra 2003, kedy bolo zaregistrované  

na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

 


