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SLOVO NA ÚVOD 
 
Vážení priatelia, 
 

v roku 2008 sa zrealizovalo menej projektov a aktivít ako v roku 2007. Bol to rok, 
keď sme s väčšou intenzitou hľadali zmysluplné ciele pre napĺňanie vízie ohľadom výchovy 
a vzdelávania detí a mládeže so sluchovým postihnutím. Straší nás divoká integrácia, 
ktorá prebieha v základných školách bežného typu, kde sú umiestňované deti                                    
so sluchovým postihnutím. Mnoho síl sme venovali pripomienkovaniu školského zákona aj 
na pôde parlamentu, práve z tohto dôvodu, aby sme zabranili divokej integrácií. Žiaľ, 
nakoniec sa schválila verzia, ktorá divokú integráciu schvaľuje. Naša vynaložená energia 
sa nenaplnila do takej miery, aby sme dokázali efektívne napĺňať naše poslanie a čo 
najlepšie slúžiť našej cieľovej skupine – nepočujúcim deťom a mládeži. Rok 2008 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 Snepedy. Boli to náročné mesiace, kedy sa predsedníctvo snažilo 
spoločne zostaviť víziu pri napĺňaní cieľov Snepedy. 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 novej 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    Občianske združenie 
Sídlo      Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava 
Email      snepeda@szm.sk 
Web      www.snepeda.sk 
Bankové spojenie   0632008473/0900 SLSP, a.s. Bratislava  
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 tím 
nepočujúcich a nedoslýchavých pedagógov, odborníkov a študentov, ktorí dôverne pozná 
problematiku edukácie sluchovo postihnutých. Tejto práci venujú mnoho času nielen                           
vo svojom povolaní, navyše dobrovoľne venujú čas aj aktivitám v organizácii. Členovia 
Spolku, ktorých je 25, 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  

 
Personálne obsadenie predsedníctva:  
Predseda   Mgr. Peter Birka 
Členovia predsedníctva  Mgr. Katarína Jalčová, Jaroslav Cehlárik, Mgr. Beáta Lipovská,  
                                         Martin Humeňanský 
 
Členovia  
 

Ku dňu 31. 12. 2008 SNEPEDA registruje 25 členov  pedagógov, odborníkov 
a študentov so sluchovým postihnutím odboru špeciálnej pedagogiky. 
 
 
ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE V ROKU 2008 
 

Naše občianske združenie SNEPEDA vykonávalo činnosť na základe aktivít členov. 
Boli rozbehnuté niektoré projekty. Takisto sme začali podrobnejšie analyzovať vnútorné 
i vonkajšie vplyvy na rôzne situácie. Toto všetko sme robili pre nepočujúce a nedoslýchavé 
deti a mládež, ktorí sú našou dôležitou skupinou, aby sme sa začali zaoberať 
najpálčivejšími problémami 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 2008 uskutočnili: 

 
Vydali sme: 

● zborník: Dramatická výchova a Sign Writing ako prostriedky výchovy a vzdelávania 
sluchovo postihnutých, financovaný cez projekt podaný na Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR,  

● knižnú publikáciu: Ticho rukou písané, financovanú cez projekt podaný na 
Ministerstvo kultúry SR a cez sponzorov: Alien, Slovtón, Pro Vida, Sapa,   

● DVD: Rozprávky v posunkovom jazyku, financované Eximbankou, Magistrátom 
hlavného mesta SR Bratislavy, pánom Kokoškom a neznámym darcom.  

 
Schválené projekty: 

● Zvyšovanie uvedomenia si metafor v PJ – Nadácia Intenda, 
● Zvyšovanie uvedomenia si metafor v PJ – Nadácia Pontis, 
● Zvyšovanie uvedomenia si metafor v PJ - Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.  
 



 

 

Neschválené projekty:   
● Sociálno-rehabilitačný pobyt s intenzívnym vyučovaním PJ pre osoby so SP                                        

a pre rodičov SP detí - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
● Príbehy zo života nepočujúcich –  Ministerstvo kultúry SR, 
● Bulletin škôl - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
● Účasť na konferencii v Dubline - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 
● Viac odborných kníh a DVD - vyššie vzdelanie nepočujúcich a počujúcich 

pedagógov, študentov a tlmočníkov posunkového jazyka - Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR. 

 
Ďalšie aktivity: 

● Účasť na Medzinárodnom kongrese akademikov v Dubline,  
● Rokovanie s poslancom Národnej rady SR,  
● Pripomienkovanie školského zákona priamo v parlamentných výboroch,  
● Odborný seminár „Raná starostlivosť o sluchovo postihnutých detí“, 
● Valne zhromaždenie SNEPED-y, 
● Tábor sluchovo postihnutých detí v Lúčkach v spolupráci so Združením organizácií 

detí a mládeže so sluchovým postihnutím, Kresťanským centrom nepočujúcich                        
na Slovensku a Slovenským klubom mladých nepočujúcich. 

 
Odborný  seminár “Raná starostlivosť o sluchovo postihnutých detí” 
 

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 piaty seminár s názvom „Raná starostlivosť o sluchovo 
postihnutých detí“, bol zameraný na problematiku výchovy a vzdelávania detí so SP v ich 
ranom štádiu vývoja. Seminár sa niesol v znamení dvoch protichodných pohľadov: prvý 
hovorí, že je potrebné, aby dieťa so SP dostalo do vienka materinský posunkový jazyk. 
Druhý pohľad uprednostňuje u dieťaťa so SP hovorený jazyk podporený kochlearným 
implantátom.    

 
Semináre budú naďalej pokračovať s rôznymi tematickými okruhmi, zamerané                           

na aktuálne problémy špeciálneho školstva pre sluchovo postihnutých. 
 
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 2008 
 

Našimi zdrojmi príjmov boli príjmy z predaja zborníkov, členské, 2% zo zaplatenej 
dane, sponzor, nadácie, ktoré podporili naše projekty. 
 
 
Počiatočný stav účtu k 31. 12. 2007: 74 907,96 Sk 
Počiatočný stav pokladne k 31. 12. 2007: 3 155 Sk 
 
Vklady spolu na účet: 159 501,50 Sk 
Vklady spolu do pokladne: 60 312 Sk 
 
Výbery spolu z účtu: 171 609,80 Sk 
Výbery spolu z pokladne: 63 467 Sk 
 
Konečný stav účtu k 31. 12. 2008: 62 799,66 Sk 
Konečný stav pokladne k 31. 12. 2008: 0 Sk  
 
 

Účet Príjmy Výdavky 
Nadácia Kontoorange 10 548,00 Sk  
MK SR – Ticho rukou písané 79 000,00 Sk  
2 % zo zaplatenej dane 9 103,00 Sk  
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy  10 000,00 Sk  
Dary (Alien, Slovtón, Sapa Profily, Pro Vida) 35 000,00 Sk  
Členské 700,00 Sk  
Zisky za zborníky, DVD, Ticho rukou písané 10 128,00 Sk  
Sponzor  4 900,00 Sk  
Úrok 122,50 Sk  
Tlač publikácie Ticho rukou písané  65 000,00 Sk 
Odmeny za realizáciu projektov  42 936,80 Sk 
Úhrada za prenájom priestoru nahrávacieho štúdia  5 000,00 Sk 
Úhrada za technologické prostriedky k nahrávaniu  12 080,00 Sk 
Výber hotovosti z bankového účtu do pokladne   42 000,00 Sk 
Registrácia domény    714,00 Sk 
Vyrovnanie peňazí - vrátanie členovi za poštovné    56,00 Sk 
Dar za maľbu   800,00 Sk 
Bankové poplatky + daň  3 023,00 Sk 
Celkom 159 501,50 Sk 171 609,80 Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pokladňa Príjmy Výdavky 
Príjem hotovosti z bankového účtu do pokladne 42 000,00 Sk  
Zisky za vstupné odborného seminára 1 250,00 Sk  
Členské 1 900,00 Sk  
Zisky za kúpu zborníkov, DVD, Ticho rukou písané 14 230,00 Sk  
Záloha 932,00 Sk  
Odmeny pre účastníkov projektu  33 000,00 Sk 
Kúpa kancelárskych potrieb, atramentov do tlačiarní 
a výdavky na kopírovanie 

  
 7 132,00 Sk 

Výdavky na poštovné, kolky a overovanie 
dokumentov 

 5 292,50 Sk 

Výdavky na iné veci  7 226,00 Sk 
Výdavky na cestovné   1 908,00 Sk 
Výdavky na stravné  903,50 Sk 
Doména  714,00 Sk 
Tlač publikácie (doplatok)  5 711,00 Sk 
Kúpa kníh  780,00 Sk 
Prenájom priestoru  800,00 Sk 
C e l k o m 60 312,00 Sk  63 467,00 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 pomáhajú plniť ciele a poslanie 

občianskeho združenia vytváraním finančného a materiálneho zázemia pre naše aktivity. 
 
 

Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) 
Sídlo: Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava 

www.snepeda.sk 
snepeda@szm.sk 

 


