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SLOVO NA ÚVOD
Vážení priatelia,
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
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Predsedníctvo
Personálne obsadenie predsedníctva:
Predseda
Mgr. Peter Birka
Členovia predsedníctva
Mgr. Katarína Jalčová, Jaroslav Cehlárik, Mgr. Beáta Lipovská,
Martin Humeňanský
Členovia
Počet členov v roku 2009 bol 21. Napriek výzvam viacerí členovia za rok 2009 členské
nezaplatili.

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE V ROKU 2009
●
●
●

Publikácia: Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku (Vojtechovský,
Holubová)
Vypracovanie jednotlivých modulov a žiadosť o získanie certifikátu na kurz tlmočníctvo
posunkového jazyka na Ministerstvo školstva SR (Birka)
Koncert hudobno-tanečnej skupiny Nepočujúcich – živá kultúra (Birka)

Vzhľadom k finančne podporenému projektu nadáciami Pontis a Intenda
sa uskutočňovali činnosti spojené s projektom „Zvyšovanie uvedomenia si metafor
v slovenskom posunkovom jazyku“. Autormi a vykonávateľmi projektu boli Roman
Vojtechovský a Veronika Holubová. Na tomto projekte sa ako spolupracovníci podieľali aj

nepočujúce osoby, ktoré majú nepočujúcich rodičov. Výsledkom tohto projektu je kniha
s DVD s názvom „Nepriame pomenovanie v slovenskom posunkovom jazyku“.
Ministerstvo kultúry SR finančne podporilo projekt „Koncert hudobno-tanečnej
skupiny nepočujúcich“. Autor a organizátor projektu, ako aj vystupujúci na koncerte bol
Peter Birka. Na projekte spolupracovala a na koncerte vystupila tanečná skupina
nepočujúcich, ktorú viedol Dalibor Gajdoš. Koncert sa uskutočnil 9. 10. 2009 v Dome
kultúry Zrkadlový háj v Bratislave.
Na Ministerstvo školstva SR na Sekciu pre celoživotné vzdelávanie SNEPEDA zaslala
žiadosť o pridelenie akreditácie vzdelávacej aktivity Tlmočník posunkového jazyka.
Súčasťou bol predsedom Petrom Birkom vypracovaný plán vyučovania posunkového
jazyka. Žiadosť o akreditáciu vzdelávacej aktivity neprešla, týmto sa nám nepodarilo získať
akreditáciu na vyučovanie kurzu v posunkovom jazyku. Kurz SNEPEDA vykonávať môže,
ale bez vydávania certifikátu.
Predsedníctvo sa zišlo iba 1x a to v marci. Členovia predsedníctva sa vzájomne
informovali resp. aktuálne problémy riešili mailovými správami. V júli z predsedníctva
odstúpila Katarína Jalčová. Uvoľnené členstvo v predsedníctve bolo ponúknuté Iris
Domancovej, ktorá pre celkovú zaneprázdnenosť neprijala.
Valné zhromaždenie sa v roku 2009 neuskutočnilo, pretože i napriek snahe
sa nepodarilo získať záväznú nadpolovičnú účasť členov. Valné zhromaždenie bolo zvolané
3x a to na 30. mája, 29. augusta a 4. decembra.
Aktivity, ktoré sa v roku 2009 uskutočnili:
Vydali sme:
● Nepriame pomenovanie v slovenskom posunkovom jazyku – kniha s DVD. Autormi
sú Roman Vojtechovský a Veronika Holubová.
Schválený projekt:
● Koncert hudobno-tanečnej skupiny nepočujúcich - Ministerstvo kultúry SR.
Neschválené projekty:
● Tvorba DVD - Taký je náš tichý svet - videopesnička v umeleckom slovenskom
posunkovom jazyku pre nepočujúcich - Ministerstvo kultúry SR,
● Tvorba DVD - Prvé stretnutie - videopesnička v umeleckom slovenskom
posunkovom jazyku - Ministerstvo kultúry SR,
● Tvorba DVD - Poď so mnou na výlet - videopesnička v umeleckom slovenskom
posunkovom jazyku pre nepočujúcich - Ministerstvo kultúry SR,
● Zborník “Raná starostlivosť o detí so sluchovým postihnutím” - Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR,
● Letné tábory pre sluchovo postihnuté deti a mládež - Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR,
● Časopis Nepko - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

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 2009

Počiatočný stav účtu k 31. 12. 2008: 2 084,57 € (62 799,66 Sk)
Počiatočný stav pokladne k 31. 12. 2008: 0 € (0 Sk)
Vklady spolu na účet: 9 435,10 €
Vklady spolu do pokladne: 5 698,70 €
Výbery spolu z účtu: 11 129,91 €
Výbery spolu z pokladne: 5 666,52 €
Konečný stav účtu k 31. 12. 2009: 389,76 €
Konečný stav pokladne k 31. 12. 2009: 32,18 €
Účet
Nadácia Intenda – Zvyšov. uvedomenia si metafor v SPJ

Príjmy
1 945,03 €

Nadácia Pontis - Zvyšovanie uvedomenia si metafor v SPJ

2 305,15 €

MK SR – Koncert hudobno-tanečnej skupiny nepočujúcich

2 600,00 €

2 % z dane
Zisky za Ticho rukou písané, zborníky a DVD

183,18 €
69,94 €

Dary

100,00 €

Členské

105,00 €

Vstupné z koncertu

600,00 €

Vrátenie peňazí od člena
Úroky

Výdavky

1 500,00 €
26,80 €

Výdavky na projekt - Zvyš. uvedomenia si metafor v SPJ

2 613,94 €

Výdavky na projekt - Koncert hudob.-tanečnej skup.
nepoč.
Daň a odvody (na DÚ a SP)

2 238,47 €

Výber v hotovosti do pokladne

2 850,00 €

698,03 €

Poplatok za doménu www

23,70 €

Úhrada ubytovania za tábor v Lúčkach (sponzor Snepeda)

165,96 €

Vrátenie 2 % do štátnej pokladne

1 665,10 €

Výber v hotovosti na projekt - Zvyš. uv. si metafor v SPJ

730,00 €

Ostatné

73,94 €

Bankové poplatky
Celkom

70,77 €
9 435,10 €

11 129,91 €

Pokladňa
Príjem hotovosti z bankového účtu do pokladne

Príjmy
4 492,85 €

Príjem - vstupné z koncertu

813,30 €

Dar od občianskeho združenia Svet ticha

150,00 €

Zisky za kúpu zborníkov, DVD, Ticho rukou písané

228,95 €

Členské

Výdavky

13,60 €

Kúpa kancelárskych a iných potrieb a výdavky
na kopírovanie
Výdavky na poštovné a kolky

330,98 €
181,53 €

Poplatky u notára

61,69 €

Cestovné

409,09 €

Stravné

152,64 €

Pôžička členovi

1 500,00 €

Vklad z pokladne na bankový účet

600,00 €

Kúpa publikácií a časopisov

44,74 €

Prenájom miestností

37,00 €

Výdavky na DVD (Rozprávky v SPJ)

144,00 €

Technologické prostriedky na natáčanie

912,85 €

Oblečenie

248,96 €

Telefonické služby

18,00 €

Odmena pre účastníkov projektu

845,04 €

Ubytovanie

180,00 €

Celkom

5 698,70 €

5 666,52 €

ĎAKUJEME!
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.
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