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SLOVO NA ÚVOD 
 
Vážení priatelia, 
 

rok 2010 sa niesol v znamení úbytku členstva. V roku 2009 sa nám ani na tretí 
pokus nepodarilo uskutočniť valné zhromaždenie (ďalej len VZ). Ak by sa aj za účasti 
menšieho počtu členov VZ uskutočnilo, nebolo by platné a tým ani záväzné. Napriek 
niekoľkonásobným výzvam viacerí členovia nezaplatili členské, preto sa predsedníctvo 
rozhodlo neplatičov s ťažkým srdcom podľa stanov vylúčiť. Počet členov sa tým znížil z 21 
na 10. Toto opatrenie umožnilo uskutočniť v apríli III. kongres v Bratislave.  

Táto skutočnosť sa prejavila na zníženej činnosti. Keďže záujem o funkciu predsedu 
nikto neprejavil, nakoniec funkciu predsedu vzal Peter Birka s tým, že kvôli pracovnému 
a rodinnému zaneprázdneniu bude vykonávať iba nevyhnutné úradnícke a ekonomické 
činnosti. Činnosť organizácie zákonite poklesla a jedinou akciou bol hudobný koncert                         
pre sluchovo postihnutých. 

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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IČO      37950801      
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
 
Predsedníctvo  
Personálne obsadenie predsedníctva:  
Predseda   Mgr. Peter Birka 
Členovia predsedníctva Mgr. Katarína Jalčová, Mgr. Jaroslav Cehlárik, PaedDr. Roman 

Vojtechovský, Mgr. Veronika Vojtechovská 
 
Členovia  
Počet členov v roku 2010 bol 10. 
 
 
 
 
 



 

 

ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE V ROKU 2010 
 
● III. Kongres SNEPEDA 
● Hudobný koncert pre sluchovo postihnutých v Dome Kultúry Lúčky v Bratislave 

(zodpovedná osoba za projekt: Birka) 
 

Tretí kongres sa konal 17. apríla 2010 v Bratislave, na ktorom bol do funkcie 
predsedu opäť zvolený Mgr. Peter Birka a predsedníctvo v zložení Mgr. Jaroslav Cehlárik, 
Mgr. Veronika Holubová, Mgr. Katarína Jalčová a Mgr. Roman Vojtechovský.  

Hudobný koncert pre sluchovo postihnutých sa konal 4. decembra 2010 v Dome 
kultúry Lúčky v Bratislave za účasti hudobných skupín Chorus Vincenti z Bratislavy a UPO 
z Banskej Bystrice. Na koncerte všetky pesničky (spolu 17) boli pretlmočené do umeleckej 
posunkovanej slovenčiny. Okrem pesničiek hudobných skupín odznelo aj sedem pesničiek 
z textárskej autorskej dielne Mgr. Petra Birku, ktoré na koncerte aj sám pretlmočil                           
do umeleckej posunkovanej slovenčiny. Koncert sa uskutočnil vďaka dotácii Ministerstva 
kultúry SR. 
 
 
SLOVO NA ZÁVER... 
 

Napriek ťažkostiam SNEPEDA ide ďalej, uvidíme, čo nám prinesie nasledujúci rok. 
Chceme veriť, že napriek plánovanému dočasnému útlmu svoju organizáciu udržíme                   
a neskôr prídu roky bohaté na činnosť.  

Záležať to bude nielen od nás, ale aj od spoločensko-ekonomických podmienok                    
na Slovensku. Ekonomická kríza núti ľudí vyvíjať také činnosti, ktoré zabezpečia v prvom 
rade prežitie resp. udržanie primeranej životnej úrovne jedinca a jeho rodiny. Až                             
po splnení týchto podmienok u každého člena môžeme očakávať, že si nájde cestu                                
aj k dobrovoľníckej činnosti. 
        
 
FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010 
 
Počiatočný stav účtu k 31. 12. 2009: 389,76 € 
Počiatočný stav pokladne k 31. 12. 2009: 32,18 € 
 
Vklady spolu na účet: 2 812,63 € 
Vklady spolu do pokladne: 866,69 € 
 
Výbery spolu z účtu: 2 875,70 € 
Výbery spolu z pokladne: 869,34 € 
 
Celkové príjmy za rok 2010: 3 679,32 € 
Celkové výdavky za rok 2010: 3 745,04 € 
Rozdiel: -65,72 € 
 
Konečný stav účtu k 31. 12. 2010: 326,69 € 
Konečný stav pokladne k 31. 12. 2010: 29,53 €  
 



 

 

 
Účet Príjmy Výdavky 
Publikácie (zborníky, DVD, knihy) 87,82 €  
Úroky 1,80 €  
Projekt o hudobnom koncerte - dotácia z MK SR 2 500 €  
2 % z dane 223,01 €  
Bankové poplatky  59,37 € 
Výber z bankomatu do pokladne  100 € 
Výdavky na projekt o hudobnom koncerte  2 484,72 € 
Doplatok na projekt Nepriame pomenovania v SPJ  207,91 € 
Poplatok za doménu webovej stránky  23,70 € 
Celkom 2 812,63 € 2 875,70 € 
 

Pokladňa Príjmy Výdavky 
Publikácie (zborníky, DVD, knihy) 604,37 €  
Výber z bankomatu 100 €  
Príjem z projektu o hudobnom koncerte 62,02 €  
Pôžička z pokladne  100 €  
Poštovné  127,56 € 
Obálky  28,03 € 
Pečiatka  7,90 € 
Farba do tlačiarne  156,88 € 
Vrátenie pôžičky do pokladne  100 € 
Kancelárske papiere  40,80 € 
Výdavky na valné zhromaždenie  53,13 € 
Výdavky na projekt o hudobnom koncerte  355,04 € 
Celkom 866,39 € 869,34 € 
 
 

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 

 
Vypracoval Peter Birka 


