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SLOVO NA ÚVOD 
 
Vážení priatelia, 

kým rok 2003 bol pre naše občianske združenie významným pre jeho 
založenie, rok 2004 bol obdobím príprav na jeho fungovanie a rok 2005 obdobím návrhov 
aktivít a tvorby projektov, boli to pre nás predovšetkým roky školy, počas ktorých sme 
budovali vnútornú štruktúru organizácie a dôveru iných inštitúcií. Tentoraz môžeme 
skonštatovať, že až rok 2006 bol obdobím úspešných realizovaní projektov, ktoré 
SNEPEDA dlhodobo plánovala. V druhej polovici roka sme totiž začali realizovať aktivity, 
ktorými sme prispeli k zvýšeniu profesionálnej úrovne našich členov, aby sme dokázali 
efektívne napĺňať naše poslanie a čo najlepšie slúžiť našej cieľovej skupine – nepočujúcim 
deťom a mládeži. Našou dôležitou oblasťou je vzdelávanie členov a ich osobnostný 
a odborný rast. Preto sme v rámci toho pripravili školenie, diskusiu so zahraničnými 
kolegami a semináre. Mysleli sme predovšetkým aj na nepočujúce a nedoslýchavé deti                        
a mládež, ktorí mali pestré programy. Naďalej sa však budeme snažiť čo najlepšie slúžiť 
nepočujúcim deťom a mládeži a hľadať spôsoby ako to urobiť čo najkvalitnejšie.  

 
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.  

 
Zhrnutím našich činností sa však naše plány a predsavzatia nekončia. Budúcnosti 

čelíme ešte mnohými plánmi, ktoré sa nám v minulom roku nepodarili a prípravou 
nových projektov chceme aktívne prispieť k zmenám v oblastiach, kde vnímame 
nenaplnené potreby. Dúfame, že s Vašou pomocou a podporou môžeme rátať aj v ďalších 
rokoch. 
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 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 aj napriek tomu, že tejto práci 
venujú mnoho času vo svojom povolaní, dobrovoľne venujú čas aj aktivitám                                    
v organizácii. Členovia Spolku, ktorých je 29, sú z rôznych pracovísk a miest                                 
na Slovensku, ako napríklad: 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 roku 2006 sa predsedníctvo občianskeho združenia SNEPEDA od jej vzniku 

nezmenilo, pôsobili v nej:  
 
Predseda   Mgr. Roman Vojtechovský 
Podpredseda   PaedDr. Ondrej Feč 
Tajomník   Katarína Jalčová 
Hospodár   Jaroslav Cehlárik 
Členovia predsedníctva Mgr. Diana Janíčková, Martin Humeňanský, Mgr. Jozef Rigo 
 

Ku konci roka Mgr. Jozef Rigo odstúpil z funkcie predsedníctva i členstva SNEPEDY                     
z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Do tejto funkcie členstva predsedníctva vymenuje 
Zasadnutie predsedníctva SNEPEDA zvolením jedného z člena SNEPEDY.  
 
Členovia  
 

Počet členov SNEPEDY sa ku dňu 31. 12. 2006 znížil zo 32 členov na 26 členov.                        
Zo členstva vystúpili ôsmi členovia. Neskôr k členstvu pribudli dvaja členovia.  

SNEPEDA registruje v zozname 26 členov sluchovo postihnutých pedagógov, 
odborníkov a študentov odboru špeciálnej pedagogiky. 
 
ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE V ROKU 2006 
 

Naše občianske združenie SNEPEDA koordinovalo prácu členov vo svojich 
projektoch a podporilo predovšetkým ich odborný rast a výmenu poznatkov v rámci 
rôznych aktivít. Týmto plnilo svoje poslanie - všestranne podporovať právo sluchovo 
postihnutých pedagógov, odborníkov, študentov na plnohodnotný život a na ich plné 
pracovné uplatnenie.  

 
Zaoberali sme aj problematikou výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých detí 

a mládeže a uskutočnili sme pre nich aktivity na rozvoj vedomostných zručností                               
a osobnostných vlastností. Svojím poslaním sme organizovali a podporovali akcie 
zamerané na zlepšovanie ich starostlivosti a  zvyšovanie vedomostnej úrovne.  

 
Vykonávali sme činnosť na základe záujmu členov a spolupracovali sme                             

aj s medzinárodnými a partnerskými organizáciami v zahraničí.  
  

Aktivity, ktoré sa v roku 2006 uskutočnili: 
 
1. Verejná diskusia sluchovo postihnutých s politikmi SR 
 

Na začiatku roka SNEPEDA uskutočnila dohodu zo dňa 18. 1. 2005, s ktorou sa na ňu 
obrátila organizácia EFFETA so cieľom vzájomnej spolupráce pri príprave a realizácii 
dvoch projektov, prvý s názvom „Seminár zameraný na zvýšenie sebavedomia a odvahy 
verejného vystupovania sluchovo postihnutej inteligencie na Slovensku“. Tento projekt 



 

 

bol realizovaný holandskými lektormi a uskutočnený v priebehu roka 2005. Druhý 
súvisiaci projekt s témou „Verejná diskusia sluchovo postihnutých s politikmi SR“                         
sa konal 28. 1. 2006 v rámci Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich                                   
sv. F. Saleského v Nitre. Zúčastnila sa na ňom vybraná skupina 10-tich členov SNEPEDY, 
ktorí absolvovali prvý projekt. Na starosť mali komunikáciu s holandskou organizáciou 
EFFATHA a návrh zrealizovania Diskusie s politikmi, na ktorej boli pozvaní zástupcovia 
politických strán    zo Slovenska a z Holandska.  

 
Z politikov sa diskusie osobne zúčastnili ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny 

Iveta Radičová, predseda strany ANO Pavol Rusko, poslancovia Zoltán Horváth za SDKÚ, 
Anton Blajsko za ĽS-HZDS, Klára Särkozy za SMK, zástupca zdravotne postihnutých                              
a poslanec NR SR Peter Bódy za SF. 

 
Tento seminár bol veľmi dôležitou udalosťou pre komunitu nepočujúcich v Slovenskej 

republike. Bol zameraný na úpravu zákona o posunkovej reči 149/1995 Z. z.,                                  
na ktorej aktívne participovala aj skupina členov SNEPEDY. Zapojila sa do plodnej 
diskusie, pretože prostredníctvom zákona sa uplatňujú práva nepočujúcich osôb 
a detí. Nepočujúci zo Slovenska a z Holandska v diskusii verejnosti a politikom poukázali 
na bežné problémy v živote. Záverom seminára vznikla kompletná úprava znenia zákona 
vo zviazaní, ktoré sa odovzdali zástupcom slovenskej vlády na zváženie jej prijatia.  

 

    
Foto: archív EFFETA 

 
2. Školenie „Tvorba projektov a formy získavania finančných prostriedkov                            

v MVO“  
 

Vďaka podpore z fondu Citibank, založeného v Komunitnej nadácii Bratislava 
(zakladateľom fondu je spoločnosť Citibank, Slovakia, a.s.) sa v dňoch 20. –  21. 4. 2006 
uskutočnilo školenie pre členov v Banskej Bystrici. Na tomto 2–dňovom školení                                 
sa prihlásení členovia učili postup ako docieliť, aby bol aj náročný projekt úspešný. 
V súčasnosti sa totiž každá organizácia nezaobíde bez písania projektov. A keďže členovia 
organizácie majú špeciálno-pedagogické vzdelanie, toto školenie im prinieslo veľa 
cenných poznatkov po teoretickej i praktickej stránke. Získali tam informácie 
o základoch tvorby projektu a jeho riadení, základných pojmoch, projektovom 
cykluse „klasických projektov“ a „projektov EÚ“. Zišli sa i vedomosti o základoch 
účtovania. Účasť na tomto školení dala členom dobré základy pre písanie projektov, aby 
naša organizácia týmto mohla podporiť dobré veci a skutky.  

 



 

 

     
         Foto: archív SNEPEDA 

 
3. Kurz Amerického posunkového jazyka - ASL  

 
Od marca do apríla 2006 mala verejnosť možnosť naučiť sa americký posunkový 

jazyk. Vyučovala ho nepočujúca študentka sociológie Rue Winiarczyk z Gallaudetovej 
univerzity vo Washingtone, D.C. Tejto aktivite sa podujala organizácia MYSLÍM 
v spolupráci so SNEPEDOU. Kurzy sa konali 4 razy každú sobotu v priestore školy                           
na Drotárskej ceste v Bratislave.  

 
Tento kurz bol pre členov významný, i keď americký posunkový jazyk nie sú 

medzinárodné posunky, ktoré sa používajú vo svete, ale môže byť nápomocný                                  
pri komunikácii s americkými pedagógmi na zahraničných cestách. 
 

     
         Foto: archív MYSLÍM 

 
4. Medzinárodná konferencia histórie nepočujúcich 

 
Je nepochybne dôležité uznávať a rešpektovať individualitu človeka. Taktiež je 

dôležité podporovať individualitu a sebavedomie nepočujúcich detí a mládeže; a predávať 
im úplné informácie ako o svete a histórii počujúcich, tak o svete nepočujúcich a jej 
histórii, aby sa v dobe, kedy si začnú utvárať svoje postoje a názory, boli schopní 
zorientovať. Cieľom nášho združenia je preto i zhromažďovať všetky nové poznatky 
z histórie nepočujúcich a budovať tým tak identitu nepočujúcich detí a mládeže. Jednou 
z nich ako to uskutočniť bolo zúčastniť sa VI. Medzinárodnej konferencie histórie 
nepočujúcich, ktorý sa v minulom roku konal v Berlíne.  

 
Konferencia histórie nepočujúcich sa vo svete uskutočňuje každý tretí rok so cieľom 

poznať a hlbšie sa oboznámiť s históriou vo všetkých aspektoch života nepočujúcich a ich 
kultúry v zahraničí.  

 
5–dňovú konferenciu v Berlíne zorganizovala nemecká organizácia IGJAD (Asociácia 

nepočujúcich židovského pôvodu v Nemecku), preto bola téma konferencie zameraná                               



 

 

na život nepočujúcich Židov v období medzi 1933 – 1945 a s ním spojené 
množstvo udalostí z II. svetovej vojny ako napr. holokaust nepočujúcich, nútené 
sterilizácie, súdne vysťahovania a veľká časť útekov. Zaujímavejšou, ale najsmutnejšou 
témou bol koncentračný tábor. Nepočujúci, ktorí prežili koncentračný tábor, našli v sebe 
odvahu hovoriť o tých strašných veciach, ktoré ich postihli v ich zajatí. „Počúvať“ ich 
osobné výpovede, v ktorých sa hovorí o krutosti a neľudskosti nacistov voči týmto 
nepočujúcim bolo pre mnohých účastníkov konferencie smutné. Záverom im patril veľký 
obdiv, že hoci toto všetko prežili, nechýbal im humor, ktorý si robili zo seba a dokázali sa 
vrátiť do normálneho života i keď v nich stopy bolesti zostali.  

 
Táto konferencia prispela k diskusii o problémoch politickej a sociálnej diskriminácie 

komunity nepočujúcich a nepočujúcich Židov. Boli tam odprednášané aj iné témy 
z histórie a  položené filozofické a psychologické otázky o existencii nepočujúcich. 

 
Naša cesta do Berlína sa zamerala na získavanie poznatkov a materiálov                                       

na publikáciu o histórii a dedičstve nepočujúcicich aj z tohto obdobia. Môžeme povedať, 
že táto konferencia dala veľa podnetov na prípravu publikácie o histórii a dedičstve 
nepočujúcich. Túto vzdelávaciu cestu podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR.  

     
         Foto: archív SNEPEDA 

 
5. Prevencia sociálnej patológie pomocou dramatickej výchovy 
 

V oblasti vzdelávania sluchovo postihnutých detí a mládeže s vedomím aká je situácia 
v súčasnosti v oblasti kriminality detí a mládeže u nás a vo svete, sa organizácia 
SNEPEDA rozhodla napísať projekt pod týmto názvom, ktorý bol schválený Magistrátom 
mesta SR Bratislava. Cieľom tohto projektu bolo hlavne poskytnúť informácie 
o prevencii kriminality detí u nás sluchovo postihnutým deťom v hlavnom meste, kde je 
väčšie nebezpečenstvo kriminality na Slovensku.  

 
Tento zaujímavý a prínosný projekt sa začal aktivitou „Diskusia s pracovníkom 

kriminálnej polície PZ SR“, ktorý sa konal koncom júna a pokračoval workshopmi 
s rôznymi témami od júna do decembra 2006. Všetky aktivity sa uskutočnili so staršími 
žiakmi od 11 do 16 rokov, striedavo na Základnej škole pre sluchovo postihnutých                          
na Hrdličkovej ulici a Drotárskej ceste v Bratislave. Diskusie s pracovníkom kriminálnej 
polície sa zúčastnilo 50 detí a 10 pedagógov. Pracovník z kriminálnej polície oboznámil 
žiakov s kriminalitou detí a mládeže u nás na Slovensku a informoval o jej prevencii 
v každej oblasti. Rozprával, ako sa stretával s ľuďmi, ktorí prišli do styku s alkoholom, 
drogami, brutalitou a trestnou činnosťou v partiách. Žiaci si to celé so záujmom vypočuli 



 

 

i keď to boli pre nich obtiažne rozumieť odbornému teoretickému výkladu. Pri závere 
diskusie sa pýtali na rôzne otázky z problematiky kriminality. 

 

     
 
Na workshopoch boli pre žiakov pripravené tvorivé podnety na riešenie konfliktov 

v rámci prevencie kriminality detí, ako sú zážitkové aktivity a nácviky sociálnych 
a komunikačných zručností prostredníctvom dramatickej výchovy. Zámerom tvorivých 
podnetov sa žiaci naučili prežívať priamymi zážitkami a s realizáciou praktickej skúsenosti 
sami riešili problémy dané problémy k zvýšeniu tolerancie v spoločnosti. 

 
Realizované aktivity: 
● dňa 20. 6. 2006 „Diskusia s pracovníkom kriminálnej polície PZ SR“, 
● dňa 27. 9. 2006 workshop na tému „šikanovanie“, 
● dňa 4. 10. 2006 workshop na tému „krádež“,  
● dňa 18. 10. 2006 workshop na tému „agresivita“, 
● dňa 15. 11. 2006 workshop na tému „drogy“, 
● dňa 22. 11. 2006 workshop na tému „fajčenie a alkohol“, 
● dňa 29. 11. 2006 workshop na tému „rasizmus“. 

 

     
         Foto: archív SNEPEDA 

 
6. Skryté poklady u nepočujúcich 
 
 V záujme profesionalizácie združenia a jej členov sa SNEPEDA dlho usilovala 
o stretnutie a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností so zahraničnými partnermi – 
nepočujúcimi pedagógmi. V Českej republike je viac nepočujúcich pedagógov, ktorí                       
sa taktiež dlhodobo venujú problematike vzdelávania a výchovy sluchovo postihnutých 
detí. Vďaka projektu, ktorý podporilo Konto Orange a spolupráce s českým vodcom 
nepočujúcich pedagógov sa nakoniec toto stretnutie podarilo zorganizovať.  

 
Stretnutiu a diskusii s pedagógmi bol venovaný celý piatkový deň. Zúčastnili sa            



 

 

na nej takmer všetci naši členovia, ktorých bolo 25 slovenských a 15 českých 
nepočujúcich pedagógov. Diskusia sa niesla v samostatných prednáškach českých 
a slovenských pedagógov o prehľade, systéme a organizovaní výchovy a vzdelávania 
v školách pre sluchovo postihnuté deti v Česku a na Slovensku. Po každých prednáškach 
boli vedené živé diskusie. V závere boli na nej pozvaní naši slovenskí odborníci 
Nepočujúcich, doc. D. Tarcsiová a p. L. Ubár. Všetci tak mali možnosť opýtať sa ich na 
nedoriešené otázky a jednotlivé odborné termíny. Veríme, že toto stretnutie nebolo 
posledný krát a stanú sa tradíciou vo výmene poznatkov a objavovaní nových informácií 
a skúseností.  

 

     
 

Niet pochýb, že potravou pre duše každých detí je práve rozprávka, kde sa dieťa 
prostredníctvom nej stretáva so základnými cnosťami ako sú: viera, pokora, trpezlivosť, 
odvaha, obetavosť, láska a tieto obohacujú ich vnútorný svet. Zároveň rozprávky 
rozvíjajú osobnostné a rozumové schopnosti. U nepočujúcich detí, ktorým chýbajú 
sluchové podnety, je toto potrebné zvlášť sprostredkovať v posunkovom jazyku. A to, že 
u nás dovtedy chýbal veľký počet tlmočených rozprávok na DVD, bolo alarmujúce. Preto 
pre deti bol pripravený program „Rozprávkový deň“, na ktorom boli prezentované 
rozprávky v posunkovom jazyku.  Prišli tam rodičia s deťmi, ktorým tento program nielen 
spestril deň, ale rodičia sa dozvedeli ako sa tieto rozprávky pútavo tlmočia nepočujúcim 
deťom. Najlepšie z nich porota vybrala na nakrútenie na DVD nosiče. Dúfame, že sa nám 
podarí získať finančné a materiálne zabezpečenie na ich rozšírenie medzi deťmi a takto 
deťom spríjemniť chvíle voľného času s poučnými rozprávkami. 
 

 Ďalšie aktivity sa niesli v znamení poznávania a skvalitňovania kultúry 
nepočujúcich. Pre všetky vekové kategórie bola prichystaná prednáška nepočujúceho 
cestovateľa zo Švajčiarska, ktorý zdokumentoval a zaujímavo rozprával o zážitkoch                        
a postrehoch zo svojich ciest na ďalekom kontinente v Papua – Novej Guinei. Osobne                     
sa stretol aj s nepočujúcim ľudožrútom. Na tejto prednáške bolo prítomných okolo 100 
nepočujúcich i počujúcich ľudí.  

 
SNEPEDA sa zapojila aj do spolupráce so Základnou organizáciou mládeže 

Slovenského zväzu sluchovo postihnutých v Hlohovci (ZOM) pri organizovaní                                       
II. Medzinárodného festivalu humoru a satiry nepočujúcich, ktorý v týchto dňoch 
zorganizoval jedinečný festivalový program pre komunitu nepočujúcich a zaujímavý 
seminár na túto tému. Garantom tohto seminára bol Roman Vojtechovský. Poznatky 
z tohto seminára priniesli nové pohľady na používanie humoru nepočujúcich v spoločnosti 
a ich bežnom každodennom živote.  
 

Dvojdňový program sa konal v dňoch 17.–18. 11. 2006 v Základnej škole                                 
pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku na Hrdličkovej ulici v Bratislave a zahrňoval 



 

 

tieto aktivity: 
● panelová diskusia SP pedagógov z Českej a Slovenskej republiky, 
● prezentácia rozprávok v posunkovom jazyku „Rozprávkový deň pre deti“, 
● prednáška: „Život nepočujúcich ľudožrútov v Papua - Novej Guinei“, 
● spolupráca pri seminári „O problematike humoru nepočujúcich“ počas                               

II. Medzinárodného festivalu humoru a satiry nepočujúcich. 
   

   
Foto: archív SNEPEDA 

 
7. 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. V minulom roku SNEPEDA 
uskutočnila prvé dva semináre pre verejnosť, rodičov a surdopedických pedagógov.  

 
Prvý 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. Druhý seminár bol zameraný na skúsenosti osôb 
s kochleárnym implantátom i názory odborníkov a nepočujúcich na kochleárny implantát.  

 
Odborné semináre boli pripravené svojpomocne v spolupráci so Základnými 

školami pre sluchovo postihnutých Gejzu Slaninku na Hrdličkovej ulici v Bratislave                           
a na Drotárskej ceste v Bratislave, v ktorých sa tieto semináre uskutočnili. Konkrétnym 
výsledkom seminárov bolo lepšie chápanie tejto problematiky. Seminárov sa priamo 
zúčastnilo spolu okolo 70 odborníkov, študentov a rodičov. Tieto tematicky prvé 
zamerané témy odborných seminárov finančne podporili H. Cehlarová z očnej optiky, 
Gelnica,  Peter Hudák z firmy Petra, Bratislava, Milan Ravas z firmy Sipox Holding, 
Bratislava. 
  

     
    
 



 

 

Uskutočnené odborné semináre:  
● dňa 6. 10. 2006 „Ako sa žije n/Nepočujúcim?“ v ZŠI pre sluchovo 

postihnutých Gejzu Slaninku na Hrdličkovej ulici v Bratislave, 
● dňa 8. 12. 2006 „Je kochleárny implantát pre osobu účinný?“ v ZŠI                            

pre sluchovo postihnutých na Drotárskej ceste v Bratislave. 
 

V budúcnosti budú semináre pokračovať s rôznymi tematickými okruhmi, zamerané 
na aktuálne problémy špeciálneho školstva pre sluchovo postihnutých. Pripravuje sa                       
aj zborník z týchto seminárov. 
 

          
Foto: archív SNEPEDA 

 
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 2006 
 
 
Počiatočný stav účtu k 31. 12. 2005: 23 057,40 Sk 
Počiatočný stav pokladne k 31. 12. 2005: 80 Sk 
 
Vklady spolu na účet: 181 667,50 Sk 
Vklady spolu do pokladne: 26 816 Sk 
 
Výbery spolu z účtu: 173 395,34 Sk 
Výbery spolu z pokladne: 25 927,90 Sk 
 
Konečný stav účtu k 31. 12. 2006: 31 329,56 Sk 
Konečný stav pokladne k 31. 12. 2006: 968,10 Sk  
 

Účet Príjmy Výdavky 
Komunitná nadácia Bratislava - projekt 25 000 Sk  
Členské 300 Sk  
MPSVaR SR - projekt 48 000 Sk  
2 % z dane 18 301,50 Sk  
Hlavné mesto SR Bratislava - projekt 26 000 Sk  
Centrum pre filantropiu - projekt 64 000 Sk  
Úrok 66 Sk  
Časopis Efekt (2005, 2006)   1 068 Sk 
Školenie v Banskej Bystrici  24 300 Sk 
Účasť 2 osôb na konferencii v Berlíne  42 538,60 Sk 
Poplatky + daň  1 496,04 Sk 
Vecné materiály  35 045,20 Sk 
Občerstvenie a nápoje   20 447,50 Sk 
Prenájom miestnosti + ubytovanie  26 000 Sk 
Honoráre pre odborníkov  22 500 Sk 
Súčet 181 667,50 Sk 173 395,34 Sk 

Pokladňa Príjmy Výdavky 
Členské 4 400 Sk  
Účastnícke poplatky - akcie  22 416 Sk  
Poštovné  844 Sk 
Ubytovanie v Banskej Bystrici  1 760 Sk 
Cestovné  4 016 Sk 
Odborné knihy  6 474,90 Sk 
Tovar  4 814 Sk 
Strava  2 236 Sk 
Pracovné stretnutie  1 000 Sk 
Potvrdenie pre notára ohľadom 2%  1 582 Sk 
Honoráre pre tlmočníkov  3 000 Sk 
Účastnícky poplatok  201 Sk 
Súčet 26 816 Sk 25 927,90 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) 

www.snepeda.szm.sk 
snepeda@szm.sk 

Sídlo: Osloboditeľov 13, 984 01 Lučenec 
Pobočka: ZŠI pre SP Gejzu Slaninku, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava 37 

Mobil: 0903 029 317 (sms) 
 

 
Zostavila Katarína Jalčová 


