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SLOVO NA ÚVOD 
 

Vážení priatelia, 
 

kým rok 2006 bol obdobím realizovaní projektov a aktivít, ktorými SNEPEDA prispela                
k zvýšeniu profesionálnej úrovne našich členov, aby sme dokázali efektívne napĺňať naše 
poslanie a čo najlepšie slúžiť našej cieľovej skupine – nepočujúcim deťom a mládeži, rok 
2007 bol obdobím pokračovania niektorých rozbehnutých projektov a po Valnom 
zhromaždení v júni sa uskutočnila štrukturálna zmena nového predsedníctva.  
 

V druhej polovici roka preto členovia predsedníctva na čele s predsedom p. Birkom 
začali hľadať nové možnosti cesty k dosiahnutiu cieľov SNEPEDA. Boli to náročné mesiace, 
kedy sa predsedníctvo snažilo spoločne zostaviť víziu pri napĺňaní cieľov SNEPEDA. Vďaka 
novej vízii sa nám začalo načrtávať nové smerovanie spoločnej práce.  
 

Našim cieľom je snažiť čo najlepšie slúžiť nepočujúcim deťom a mládeži a hľadať 
spôsoby ako naplniť ich výchovno-vzdelávacie potreby čo najkvalitnejšie. Zhrnutím našich 
činností sa však naše plány a predsavzatia nekončia. Budúcnosti čelíme ešte mnohými 
plánmi, ktoré sa nám v minulom roku nepodarili a vďaka nove j vízii chceme aktívne 
prispieť k zmenám v oblastiach, kde vnímame nenaplnené potreby. Dúfame, že s Vašou 
pomocou a podporou môžeme rátať aj v ďalších rokoch. 

 

Za naše aktivity a úspešné projekty v minulom roku by sme sa chceli 
poďakovať všetkým našim členom a tým, ktorí nás podporovali a pomáhali nám 
tieto činnosti realizovať.  
 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII 
 

Názov      Spolok nepočujúcich pedagógov – SNEPEDA 

Právny štatút    Neziskové občianske združenie 

Sídlo      Osloboditeľov 13, 984 01 Lučenec 

Mobilný telefón – predseda  0903 029 317 (sms) 

Email      snepeda@szm.sk 

Web      www.snepeda.szm.sk 

Bankové spojenie   341120772/0900 SLSP a.s. Lučenec 

IČO      37950801      

DIČ a dátum registrácie u MV  2021969543, 09. 12. 2003 
 
 

Nepočujúci pedagógovia nepočujúcim deťom. Takto by sa dalo charakterizovať 
hlavné zameranie práce organizácie SNEPEDA. Občianske združenie SNEPEDA riadi len tím 
nepočujúcich a nedoslýchavých pedagógov, odborníkov a študentov, ktorí dôverne pozná 
problematiku edukácie sluchovo postihnutých a i napriek tomu, že tejto práci venujú mnoho 
času vo svojom povolaní, dobrovoľne venujú čas aj aktivitám v organizácii. Členovia 
Spolku, ktorých je 26, sú z rôznych pracovísk a miest na Slovensku, ako napríklad: 
Združenie organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutým v SR, Špeciálno-
pedagogický ústav v Bratislave; Pedagogická fakulta Univerzity Komenského                            
v Bratislave; Špeciálne Základné školy pre sluchovo postihnutých v Bratislave, v Kremnici,             
v Lučenci, v Levoči a v Prešove. 
 



 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 

Predsedníctvo  
 

V júni 2007 sa konalo Valné zhromaždenie SNEPEDA a zmenilo sa personálne 
obsadenie predsedníctva vzhľadom k zmenám v stanovách, pôsobia v nej:  

 

Predseda    Mgr. Peter Birka 

Členovia predsedníctva  Mgr. Katarína Jalčová, Jaroslav Cehlárik, Mgr. Beáta Lipovská,  
Mgr. Roman Vojtechovský (dočasne do konca roka 2007) 

 

Ku konci roka Mgr. Roman Vojtechovský odstúpil z funkcie predsedníctva z dôvodu 
študijnej povinnosti. Do tejto funkcie členstva predsedníctva vymenuje Zasadnutie 
predsedníctva SNEPEDA zvolením jedného z člena SNEPEDA.  
 

Členovia  
 

Počet členov SNEPEDA sa ku dňu 31. 12. 2007 znížil zo 27 členov na 26 členov.                        
Zo členstva vystúpil jeden člen. SNEPEDA tak registruje 26 členov sluchovo postihnutých 
pedagógov, odborníkov a študentov odboru špeciálnej pedagogiky. 
 
 

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE V ROKU 2007 
 

Naše občianske združenie SNEPEDA vykonávalo činnosť na základe aktivít členov. 
Boli rozbehnuté niektoré projekty. Takisto sme začali podrobnejšie analyzovať vnútorné                   
aj vonkajšie vplyvy na rôzne situácie a vďaka metódy SWOT sme si vedomí ako čo najlepšie 
využiť klady a minimalizovať zápory. Toto všetko sme robili pre nepočujúce a nedoslýchavé 
deti a mládež, ktorí sú našou dôležitou skupinou, aby sme sa začali zaoberať najpálčivejším 
problémom v edukácii, ktoré sú potrebné riešiť.  

 

Naša činnosť pre nepočujúce a nedoslýchavé deti a mládež smeruje nielen za tým, 
aby mali pestré programy, ale hlavne, aby sa im plnili práva podľa dohovoru OSN. Stanovili 
sme si teda ten najťažší a najdlhší cieľ, aby sme týmto plnili svoje poslanie -všestranne 
podporovať práva sluchovo postihnutých detí a mládeže. 

 

Aktivity, ktoré sa v roku 2007 uskutočnili: 
 

1. Exkurzia inštitúcií, organizácií a škôl pre sluchovo postihnutých v Prahe 
 

Členovia Snepedy dostali príležitosť vidieť činnosť a prácu inštitúcií v susednom 
Česku. Exkurzia v Prahe sa uskutočnila dňa 4.–8. marca 2007 a boli na nej 7 prihlásených 
exkurzistov. Navštívili sme známe centrum Pevnost, kde sa vyučuje posunkový jazyk. 
Sprevádzali nás nepočujúci lektori Radka Nováková a Petr Vysuček, ktorí nás zároveň 
oboznámili s kultúrou nepočujúcich a ich lingvistike posunkového jazyka. Taktiež sme mohli 
sledovať priebeh výučby kurzu posunkovej reči, ktorý prebieha v 3 rôznych moduloch. Boli 
to pre nás veľmi dobré ukážky z praxe výučby posunkového jazyka, ktorý na Slovensku 
funguje inak, neefektívnym systémom.  

 

Ďalšími zástavkami našej exkurzie boli: 

● občianske združenie Česká komora tlmočníkov posunkového jazyka, kde 
samozrejmosťou tlmočníkov je dodržiavanie etického kódexu, zamestnávanie aj 
nepočujúcich tlmočníkov, ktorí majú svoju špecifickú oblasť práce; 



 

 

● Divadlo Nablízko, kde sa konalo predstavenie nielen pre deti s názvom Záhrada a toto 
predstavenie bolo odlišné v tom, že zároveň aj hrali, preto z toho môžu mať zážitok 
počujúci aj nepočujúci na rovnakej úrovni; 

● Filozofická fakulta Karlovej univerzity, kde nás oboznámili s odborom Čeština                                   
v komunikácii nepočujúcich, kde študent má možnosť vybrať z 3 špecializácií: 
pedagogická, odborná (lingvistická) a tlmočnícka; 

● učebňa Mediatéky jazykového centra v tejto fakulte, kde prebiehajú výučby anglického 
jazyka pre nepočujúcich poslucháčov a sú tam uložené rôzne knihy, časopisy, CD a DVD                     
zo sveta nepočujúcich v angličtine; 

● občianske združenie Centrum sprostredkovania tlmočníkov pre nepočujúcich, kde majú 
nepočujúci prístup k rôznym službám; 

● občianske združenie Federácia rodičov a priateľov sluchovo postihnutých (FRPSP), ktorá 
háji záujmy sluchovo postihnutých detí a ich rodičov; 

● občianske združenie Agentúra profesného poradenstva pre nepočujúcich (APPN), ktorá 
aktívne pôsobí na trh práce sluchovo postihnutých, ich integráciu do sveta počujúcich 
ako aj zvyšuje dostupnosť a kvalitu sociálnych služieb; 

● redakčná rada Český gong; 
● Stredná zdravotnícka škola pre sluchovo postihnutých v Radliciach, kde sa sluchovo 

postihnutí učia za zubných laborantov. 
 

Táto exkurzia sa uskutočnila v spolupráci s organizáciou Myslím-rozvoj myslenia 
nielen pre sluchovo postihnutých a vďaka Združeniu organizácií detí a mládeži so sluchovým 
postihnutím v Slovenske j republike. Z tejto exkurzie sme sa dozvedeli veľmi veľa cenných 
informácií, ktoré by nám mohli pomôcť do našej ďalšej práce. 
 

2. Odborné semináre 
 

Realizovanie odborných seminárov za účelom zvyšovania informovanosti                                   
a povedomia verejnosti o vzdelávaní sluchovo postihnutých a s ním súvisiace témy by malo 
byť neoddeliteľnou súčasťou v odborných kruhoch.  

 

Ďalší, v poradí už štvrtý seminár s názvom „Je školská integrácia prospešná?“ 
usporiadala Snepeda v spolupráci s MPSVaR a ZŠI pre SP Gejzu Slaninku v Bratislave dňa                 
27. apríla 2007. Na seminári sa zúčastnilo 30 účastníkov, rodičov a surdopedických 
pedagógov. Konkrétnym výsledkom seminárov bolo lepšie chápanie tejto problematiky.  

 

Jeden seminár s názvom „Život n/Nepočujúcich“ pokračoval v Prešove dňa 
16.2.2007. Tento seminár bol orientovaný na kľúčovú tému o spôsobe života, kultúre                         
a definícii pojmov n/Nepočujúcich, ako aj šírenia životných skúseností nepočujúcich                             
a Nepočujúcich, ktorí na seminári aktívne vystupovali.  

 

Z uskutočnených seminárov boli vydané tieto zborníky: 

● Žiaci a študenti so sluchovým postihnutím v školskej integrácii, 
● Život n/Nepočujúcich a osôb s s kochleárnym implantátom, 
● Dramatická výchova a Sign Writting ako prostriedky vo výchovno-vzdelávacom procese, 
● Pedagóg so sluchovým postihnutím vo výchovno-vzdelávacom procese. 
 

Uskutočnené odborné semináre:  
● dňa 16. 2. 2007 pokračovanie seminára „Ako sa žije n/Nepočujúcim?“ v ZŠI                            

pre sluchovo postihnutých v Prešove, 
● dňa 27. 4. 2007 „Je školská integrácia prospešná?“ v ZŠI pre sluchovo postihnutých 

Gejzu Slaninku na Hrdličkovej ulici v Bratislave. 



 

 

 

Semináre budú naďalej pokračovať s rôznymi tematickými okruhmi, zamerané                          
na aktuálne problémy špeciálneho školstva pre sluchovo postihnutých. 
 

3. Škola zážitkových hier 
 

Škola zážitkových hier je bohaté podujatie zložené z rôznych aktivít, ktoré 
usporiadala SNEPEDA v spolupráci s MPSVaR a ZŠI pre SP Gejzu Slaninku v Bratislave. 
Súčasťou tejto jednej veľkej aktivity boli: 

● seminár „Dramatická výchova a čo ďalej...,  
● návšteva divadla a návšteva Televízneho klubu nepočujúcich, 
● tábor zážitkových hier, 
● školenie zážitkovou hrou – vzdelávací kurz – uskutočnil sa aj vďaka podpore Nadácii 

Kontoorange. Po tomto kurze v novembri lektori Holubová, Gálová, Lipovská a Baláž 
vyučovali žiakov s poruchou sluchu Sign Writting na základných školách pre SP                           
v Bratislave – Hrdličkova a Drotárska, v Prešove a v Lučenci, pre Kremničanov bol 
pripravený tento kurz v Lúčkach. 

 

V dňoch 21. – 22. júna sa konala dvojdňová aktivita v Bratislave. V rámci neho boli 
tri programy: seminár „Dramatická výchova a čo ďalej...“, návšteva štúdia Televízneho 
klubu nepočujúcich a návšteva divadla. Zúčastnilo sa na ich 40 nepočujúcich detí                                
s pedagógmi z Prešova, Kremnice, Nitry a z Bratislavy – z Drotárskej a Hrdličovej školy.  
 

Seminár bol pripravený so cieľom získať nové skúsenosti, vymieňať si informácie                           
o svojej pedagogickej a odbornej práci z dramatickej výchovy. V rámci programu boli                        
aj krátke divadelné ukážky žiakov. Súčasťou celého programu bola a j prehliadka detí                        
v budove STV, kde ich čakal televízny štáb TKN a deti mali možnosť dozvedieť sa všetko 
okolo práci v štúdiu. Ďalším programom bola aj návšteva divadla Štúdio 12, kde divadlo 
Tiché iskry pripravilo deťom workshop a divadelnú inscenáciu. Z tohto programu deti 
odchádzali plní dojmov a zážitkov. 
 

4. Účasť na Kongrese Svetovej federácie nepočujúcich v Madride (Španielsko) 
 

Vďaka podpore Združeniu organizácií detí a mládeže so sluchovým postihnutím                          
v Slovenskej republike dňa 16. – 22. júla 2007 dostali 4 naši členovia prvý raz šancu 
zúčastniť sa významného kongresu SFN v Španielsku, ktoré sa konajú raz za 4 roky.                         
Na kongrese bolo približne 2 000 nepočujúcich účastníkov zo celého sveta. V rámci 
programu boli rôzne prednášky na témy: 

• ľudské práva, lingvistické práva a kultúra, 
• posunkový jazyk, 
• edukácia, 
• technológia a dostupnosť, 
• duševné zdravie, 
• medicína, biotechnológia, bioetika, 
• rozvojové krajiny, 
• nepočujúci imigranti, 
• nepočujúci podnikatelia, 
• nepočujúca mládež, 
• nepočujúce ženy, 
• nepočujúce staršie osoby, 
• hluchoslepé osoby, 
• CODA (počujúce deti nepočujúcich rodičov), 



 

 

• tlmočníci posunkového jazyka. 
 

Tento kongres dal všetkým nepochybne veľmi veľa. Po kongrese plánuje Snepeda 
vytvoriť pracovnú skupinu, na ktorej by riešila smerovanie práce Snepedy. 
 

5. Tábor zážitkových hier 
 

Tábor zážitkových hier bol prvý tábor, kedy ho zorganizovala SNEPEDA v spolupráci                   
s MPSVaR SR. Konal sa 4. – 11. augusta 2007 v Kokave nad Rimavicou a zúčastnilo sa ho 
18 detí a 5 vedúcich. Celý táborový program sa niesol v znamení zážitkových hier. Deti 
získali rôzne zážitky a páčilo sa im hlavne to, že vedúci, okrem tlmočníčky, boli nepočujúci.  
 

6. Vzdelávací kurz “Sign Writting” 
 

Dňa 13. – 14. októbra 2007 SNEPEDA uskutočnila vzdelávací kurz „Sign Writting“                    
(v preklade tzv. posunkopis) v Základne j škole pre SP Gejzu Slaninku v Bratislave. 
Prihlásilo sa na ňom 28 kurzistov. Kurz viedol český lektor Ján Fikejs, ktorý sa problematike 
Sign Writtingu venuje v Česku. Celý kurz priniesol nové poznatky v oblasti komunikácie 
sluchovo postihnutých prostredníctvom Sign Writtingu. 
 
 

SLOVO NA ZÁVER... 
 

Na záver sa teda už len žiada povedať “Život meriame skutkami a nie slovami.” Naše 
aktivity v oblasti vzdelávania budú pokračovaním našich primárnych cieľov a odrazom 
nášho snaženia. 
 
 

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2007 
 
 

Počiatočný stav účtu k 31. 12. 2006: 31 329,56 Sk 

Počiatočný stav pokladne k 31. 12. 2006: 968,10 Sk 
 

Vklady spolu na účet: 562 805,10 Sk 

Vklady spolu do pokladne: 171 366 Sk 
 

Výbery spolu z účtu: 519 226,70 Sk 

Výbery spolu z pokladne: 169 179 Sk 
 

Konečný stav účtu k 31. 12. 2007: 74 907,96 Sk 

Konečný stav pokladne k 31. 12. 2007: 3 155 Sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pokladňa Príjmy Výdavky 

Príjem hotovosti z bankového účtu do pokladne 143 200,00 Sk  

Príjem – úhrada dokladov + doplatky  7 676,00 Sk  

Zisky za účastnícke poplatky 14 600,00 Sk  

Zisky za kúpu zborníkov  4 290,00 Sk  

Členské 1 600,00 Sk  

Výdavky na komunikačné náklady  2 796,00 Sk 

Dary   8 708,50 Sk 

Kúpa kancelárskych a iných potrieb a výdavky  
na kopírovanie 

  

7 777,00 Sk 

Výdavky na letáky  2 860,00 Sk 

Výdavky k dokumentom  1 831,00 Sk 

Výdavky na občerstvenie a nápoje  13 141,00 Sk 

Výdavky na technologické prostriedky  63 905,00 Sk 

Výdavky na cestovné  7 405,50 Sk 

Výdavky na plátno  14 386,00 Sk 

Výdavky vecných nákladov na činnosti  2 377,50 Sk 

Výdavky za prenájom a ubytovanie  17 200,00 Sk 

Ostatné výdavky na tábor  1 893,00 Sk 

Tvorenie nového účtu  5 000,00 Sk 

Darovanie sumy - honoráre (darovacie zmluvy)  19 900,00 Sk 

Súčet 171 366 Sk 169 179 Sk 
 

Účet Príjmy Výdavky 

Nadácia Kontoorange 58 192,00 Sk  

MPSVR SR 250 000,00 Sk  

2 % z dane 157 886,00 Sk  

Hlavné mesto SR Bratislava  13 500,00 Sk  

Dary (Eximbanka, Kokoška) 60 000,00 Sk  

Členské 2 900,00 Sk  

Účastnícke poplatky 7 165,00 Sk  

Zisky za zborníky + poštovné 3 672,00 Sk  

Vrátenie peňazí 9 300,00 Sk  

Úrok 190,10 Sk  

Darovanie sumy – honoráre (darovacie zmluvy)  137 400,00 Sk 

Úhrada za občerstvenie a nápoje  2 780,50 Sk 

Úhrada za priestory a za techniku  18 000,00 Sk 

Výber hotovosti z účtu do pokladne  143 200,00 Sk 

Registrácia domény + úhrada  715,00 Sk 

Vyrovnanie peňazí  14 387,00 Sk 

Úhrada za pobyt   93 040,00 Sk 

Úhrada za technologické prostriedky  24 978,00 Sk 

Úhrada za vecných nákladov na činnosti  17 853,20 Sk  
Úhrada za cestovné  14 121,00 Sk 

Úhrada za zborníky  46 604,00 Sk 

Úhrada za časopis a príručku  2 456,00 Sk 

Úhrada za tieto veci – kancelárske náklady, lieky 
a dobytie karty Easy 

  

2 618,00 Sk 

Bankové poplatky + daň  1 074,00 Sk 

Súčet 562 805,10 Sk 519 226,70 Sk 

 
 



 

 

Ď A K U J E M E ! 
 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom za ich osobnú 
podporu a prejav sympatie. Svojou podporou nám pomáha ju plniť ciele a poslanie 

občianskeho združenia vytváraním finančného a materiálneho zázemia pre naše aktivity. 
 

Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA 
Pobočka: ZŠI pre SP Gejzu Slaninku, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37 

Sídlo: Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava 
www.snepeda.sk 
snepeda@szm.sk 

 
 

Zostavili: Katarína Jalčová a Roman Vojtechovský 


