Spolok nepočujúcich pedagógov

Občianske združenie pre podporu
vzdelávania osôb s poruchou sluchu
Výročná správa | 2015
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Slovo na úvod
Milí priatelia,
po toľkých rokoch bol rok 2015 pre Spolok nepočujúcich pedagógov,
takpovediac, prebúdzajúcim rokom, kedy po dvoch funkčných obdobiach nastalo
k zmene funkcie predsedu.
V tomto roku sme sa snažili “zobudiť” naše občianske združenie zo spánku.
Zhruba do prvej polovice roka sme dali do poriadku prevádzkovú činnosť spolku,
čiže sme obnovili webovú stránku (www.snepeda.wbl.sk), zadali sme nový
emailový kontakt so svojou emailovou schránkou (snepeda@gmail.com), zverejnili
sme informácie a činnosti spolku na Facebooku (www.facebook.com/SNEPEDA),
premiestnili sme a zároveň skontrolovali dokumenty a hnuteľnosti spolku
od bývalého predsedu k súčasnému predsedu, pustili sme prvé Videonovinky
SNEPEDA 1/2015 v podaní slovenského posunkového jazyka s otvorenými
titulkami ap. Už od júna sa začali rozbiehať aktivity Spolku nepočujúcich
pedagógov a to vďaka dobrovoľnej práci našich členov, vďaka finančných
a nefinančných

prostriedkov od inštitúcií a spoločností a vďaka spolupráci

s občianskymi združeniami a hlavne s Klubom detí a ich nepočujúcich rodičov
v rámci Rodinného centra Prešporkovo v Bratislave.
Uvažovalo sa aj o zmene názvu občianskeho združenia, avšak väčšina
členov hlasovala za ponechanie názvu. Doba sa mení, smerovanie myšlienok
a postojov členov spolku sa mení tiež, predpokladáme, že ciele spolku budú viacmenej iné, časom sa to možno ukáže.
Prajeme vám príjemné prezeranie a čítanie našej výročnej správy za rok
2015.
Roman Vojtechovský,
predseda SNEPEDA
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Základné údaje o občianskom združení
Názov:

Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA)

Právna forma:

Občianske združenie

Sídlo:

Nobelova 1/A, 831 02 Bratislava

Emailový kontakt:

snepeda@gmail.com

Webová stránka:

www.snepeda.wbl.sk

Facebook:

www.facebook.com/SNEPEDA

IBAN:

SK58 0900 0000 0006 3200 8473, SLSP, a.s. Bratislava
SWIFT: GIBASKBX

IČO:

37950801

DIČ:

2021969543

Vznik združenia:

9. decembra 2003

Organizačná štruktúra občianskeho združenia (od 14. februára 2015)
Predseda:

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

Členovia predsedníctva:

Mgr. Veronika Vojtechovská
Mgr. Katarína Jalčová
Mgr. Peter Birka
Mgr. Jaroslav Cehlárik

Členka revíznej komisie:

Mgr. Beáta Lipovská

Členovia:

Mgr. Iris Domancová, PhD.
Mgr. Linda Pašáková - Svoradová
Bc. Ľuboslav Habánik
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Aktivity z dielne občianskeho združenia
Deň detí - Stratený poklad pirátov
Prvou
v

tomto

verejnou

roku

bol

aktivitou

Deň

detí

-

Stratený poklad pirátov. Oslavy
Medzinárodného dňa detí pokračovali
aj 6. júna 2015. V Bratislave
na

futbalovom

Športového
Nepočujúci
spadajúci

ihrisku

klubu
1947
pod

Štart
Bratislava

Novomestský

športový klub 1922 Bratislava, kde sa konal Deň detí – Stratený poklad
pirátov. Zmyslom akcie bolo spájať nepočujúcich a počujúcich ľudí, aby všetci
spolu prežili krásny deň. Akcia bola určená predovšetkým nepočujúcim deťom
počujúcich a nepočujúcich rodičov, ako aj počujúcim deťom nepočujúcich rodičov.
Na hľadanie pokladu pirátov prišlo približne 140 malých i veľkých
dospelých námorníkov v modrobielom pruhovanom či modrom tričku. To
bola radosť sa na nich pozerať. Na 60 detí čakalo dobrodružné putovanie
za strateným pokladom. Každé dieťa dostalo svoj kľúč. Skupiny podľa vekových
kategórií sa vybrali buď za pomoci
rodičov, alebo sami pomocou mapy
na

cestu

plnú

prekážok,

hier

a aktivít, ktoré museli sami prekonať
a zdolávať. Na konci cesty ich čakal
pirát, ktorý strážil svoj poklad. Ešte
predtým ako sa deti mohli k pokladu
dostať, museli prostredníctvom kľúča
nájsť svoj zámok, otvoriť ho a ukázať
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pirátovi. Tomu už neostalo nič iné, než im otvoriť truhlu plnú darčekov.
Popri putovaní nechýbali ani bohaté tvorivé dielne, maľovanie na tvár, trampolína
a skákacie hrady. Na obed ich čakal dobrý guláš a množstvo dobrého jedla a pitia.
Počasie nám prialo, slnko pripekalo, ale deťom to neprekážalo. Tešili sa
na to, že poklad pirátov bol nájdený.

Ďakujeme aj organizačnému tímu Klub nepočujúcich rodičov a ich detí
v rámci Rodinného centra Prešporkovo, OZ NepocujuceDieta.sk, OZ Infosluch
a Športovému klubu Štart Nepočujúci 1947 Bratislava spadajúci pod Novomestský
športový klub 1922 Bratislava, ako aj všetkým dobrovoľníkom, fotografom
a zdravotníkovi za všetku pomoc pri organizovaní tohto krásneho podujatia.
2. Prešporkovský Medzinárodný deň nepočujúcich - tyrkysová párty
Druhou

verejnou

aktivitou

roku 2015 bol 2. Prešporkovský
Medzinárodný deň nepočujúcich
- tyrkysová párty. Pri príležitosti
oslavy

Medzinárodného

nepočujúcich

sa

týždňa

nepočujúce

i počujúce deti nepočujúcich rodičov
zišli

v

Rodinnom

centre

Prešporkovo, aby oslávili svoj deň.
SNEPEDA pre nich zorganizovala 26. septembra 2015 sobotňajšiu akciu.
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Všetko sa to začalo bubnovou show pod vedením bubeníka Maroša, deti
mali balóniky v ruke, aby precítili vibrácie cez dlane. Pokračovalo sa súťažou
Kráľ a kráľovná tyrkysu, kde sa súťažilo v troch kategóriách (deti do 3 rokov,
deti od 4 do 15 rokov a dospelí). Ďalej
boli

zaujímavé

tvorivé

dielne,

workshopy bubnovania a zábavnovedomostná

súťaž

Tyrkysový

kufor pre dospelých. Skončilo to
vyhlásením

výhercov

a

súťažami

pre deti. Nechýbali ani chutné torty.
Za

pomoc

dobrovoľníkom

ďakujeme

menovite

Ivici

Tichej,

Denise

Gálovej,

Zoltánovi

Duraymu

za fotografie, Zuzane Knapovej Daubnerovej, Veronike Kubrickej a Tomášovi
Slezákovi.

Ďakujeme

aj

tlmočníčke

Miroslave

Tomáškovej.

Ďakujeme

aj bubeníkovi Marošovi (kolega Eddyho Portellu), Tónovi Guthovi a ZŠ pre SP
na Drotárskej v Bratislave za zapožičanie bubnov.
Veľké poďakovanie patrí aj sponzorom Eset, Effeta - stredisko sv. Františka
Saleského, Sunpharma, Lyllu Fabrics, Arriba, TortyAdriana, ČSOB, Prvá stavebná
sporiteľňa, Martinus, Kreatívny svet, Bižutéria Damina - Jana Morgošová.
Ďakujeme aj Klubu nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci Rodinného centra
Prešporkovo za jeho poskytnutie priestoru.
Táto

akcia

sa

konala

aj

vďaka

podpore

Magistrátu hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci
projektu "Spoznaj seba a okolie hrou".
Tajomné sovie príbehy
Treťou verejnou aktivitou tohto roku, skôr
určené pre deti, boli Tajomné sovie príbehy.
V piatok 23. októbra 2015 v popoludní deti
navštívili sokoliarsky dvor na Hrade Červený
Kameň, kde videli letové ukážky dravcov a sov. Niektorí odvážlivci si vyskúšali
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mať na ruke dravca. Po akcii na dvore sa pokračovali činnosti v bratislavskom
Rodinnom

centre

Prešporkovo.

Deti

si

vytvorili

sovie

masky,

s

ktorými

sa po dvorčeku lietali ako sovy. Potom spali v spacákoch až do rána. Po raňajkách
deti namaľovali sovy na hrnčeky a každé dieťa dostalo diplom a darčeky
za statočnosť.
Touto

cestou

sa

chceme

poďakovať aj Denise Gálovej a Ivici
Tichej

za

všetku

pomoc

pri organizovaní tejto akcie. Zároveň
ďakujeme Viktorovi Gálovi za pomoc
pri

tlmočení,

Erike

Barancovej

za pomoc s deťmi.
Ďakujeme aj Rodinnému centru
Prešporkovo

za

možnosť

využitia

priestoru. Ďakujeme aj sponzorom Eset, Prvá stavebná sporiteľňa, ČSOB, Lyllu
fabrics, Tigerprint, Edenred. Táto akcia sa konala aj vďaka podpore Magistrátu
hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci projektu "Spoznaj seba a okolie hrou".
Športom proti drogám
Štvrtou verejnou aktivitou, a to
hlavne pre deti, bol Športom proti
drogám. V piatok 20. novembra
2015

sa

priamo

deti
do

po

škole

vybrali

Rodinného

centra

Prešporkovo, kde na nich čakala
dlhšie

pripravovaná

akcia

s názvom Športom proti drogám.
Túto

akciu

organizovala

SNEPEDA

v spolupráci s Klubom nepočujúcich rodičov a ich detí.
Hneď na úvod sa deti oboznámili so základnými pojmami, ako je alkohol,
drogy, lieky a cigarety. Dozvedeli sa o možných následkoch používania týchto
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škodlivých látok. Krátku prednášku vždy sprevádzala názorná ukážka. Potom
prostredníctvom pantomímy mali deti uhádnuť, o aký pojem ide a či sa to môže
robiť alebo nie. Počas prednášky deti spontánne vyrozprávali príbehy, ktoré zažili,
prípadne náhodou niekde v meste videli. Vždy nasledovala otázka, ako by mali
v danom prípade postupovať.
Po prednáške nasledovala azda
najzaujímavejšia časť, v miestnosti boli
stanovištia

s

rôznymi

športovými

úlohami. Plnenie úloh sme sťažili
okuliarmi simulujúce stav opitosti.
A tak si deti mohli vyskúšať, ako vidia
opití ľudia. A takto s okuliarmi museli
plniť úlohy v jednotlivých stanovištiach.
Po olovrante deti vytvárali papierovú
koláž s obrázkami, prostredníctvom ktorých deti poukazovali na dobré a zlé veci,
ktoré sa môžu, resp. nemôžu robiť. Deťom sa zaujímavá a poučná akcia veľmi
páčila.
Týmto

sa

chceme

poďakovať

Deniske

Gálovej

za

všetku

pomoc

pri organizovaní tejto akcie. Poďakovanie patrí sponzorom Eset, ČSOB, Prvá
stavebná sporiteľňa, BECEP. Ďakujeme aj firme Miduko za zapožičanie okuliarov
simulujúce stav opitosti. Táto akcia sa konala aj vďaka podpore Magistrátu
hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci projektu "Spoznaj seba a okolie hrou".
Publikácia Črepiny hluchoty
Tesne pred končiacim rokom 2015 publikácia Črepiny hluchoty
uzrela svetlo sveta, ktorej autorkou je 30-ročná nepočujúca Veronika
Vojtechovská. Obohatila tým knižnicu komunity osôb so poruchou sluchu
na Slovensku.
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Zadumáme, prečo autorka zvolila názov
Črepiny hluchoty? Tento metaforický zvrat má
vyjadrovať zámer a úlohu publikácie. Tak ako
rozbitá váza, ktorej črepiny znovu zlepíme,
zostane navždy poznačená, takisto nepočujúci
sú svojou poruchou navždy ovplyvnení. Napriek
tomu takáto váza môže naďalej plniť svoj účel
a

zachováva

spôsobom.

si

svoju

Rovnako

krásu,

aj

iba

iným

nepočujúci

žijú

plnohodnotné životy, ale ich svet a prežívanie
sa v mnohom odlišuje od sveta počujúcich.
Tieto
predsudkov,

neporozumenia,

rozdiely

diskriminácie

sú

potom

príčinou

a

vylúčenia

vzniku

nepočujúcich

zo spoločnosti. Táto publikácia má teda za úlohu priblížiť počujúcim život
nepočujúcich a pokiaľ to bude možné, naše odlišné svety zblížiť a prispieť k väčšej
tolerancii a pochopeniu zo strany počujúcich.
Publikácia pozostáva zo 60 rôznych skutočných príbehov spojených
so čiernobielymi ilustráciami vytvorenými nepočujúcou ilustrátorkou
Kateřinou Holubovou. Má 154 strán.
Knižná

publikácia

bola

rozposlaná

do

niektorých

mestských

knižníc

Bratislavského samosprávneho kraja, do niektorých univerzitných a vedeckých
knižníc a do všetkých základných a stredných škôl pre žiakov so sluchovým
postihnutím na Slovensku. Príprava a realizácia publikácie sa realizovala
vďaka

finančnej

podpore

samosprávneho kraja.

Ministerstva

kultúry

SR

a

Bratislavského
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Zasadnutia občianskeho združenia
IV. Kongres SNEPEDA
IV. Kongres SNEPEDA sa konal dňa 14. februára 2015 v Bratislave.
Hlavnými

cieľmi

Kongresu

bola

voľba

predsedu

a

členov

predsedníctva,

smerovanie občianskeho združenia SNEPEDA a premenovanie spolku.
Voľba predsedu a členov predsedníctva. Jediný kandidát na funkciu
predsedu bol PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský, ktorého Kongres jednohlasne
zvolil za predsedu. Zároveň sa vytvorilo nové zloženie členov predsedníctva: Mgr.
Veronika Vojtechovská, Mgr. Katarína Jalčová, Mgr. Peter Birka a Mgr. Jaroslav
Cehlárik. Členkou revíznej komisie sa stala Mgr. Beáta Lipovská.
Smerovanie občianskeho združenia SNEPEDA. Na základe spoločných
odpovedí a pripomienok sa všetci prítomní dohodli v ďalšom smerovaní SNEPEDA
v týchto hlavných oblastiach a to:


Podpora a rozvoj vzdelávania posunkového jazyka.



Podpora a rozvoj kvality vzdelávania osôb s poruchou sluchu.



Podpora a rozvoj publikačnej činnosti.



Podpora odborných a iných seminárov.
Premenovanie spolku. Padol aj návrh na premenovanie spolku, avšak

podľa hlasovania väčšiny prítomných názov ostáva naďalej nezmenený.
IX. Predsedníctvo SNEPEDA
IX. Predsedníctvo SNEPEDA sa uskutočnilo dňa 21. júna 2015
v Bratislave. Hlavnými bodmi predsedníctva boli informácie o administratívnej
a prevádzkovej činnosti SNEPEDA.
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Finančná správa za rok 2015
Počiatočný stav účtu k 31. 12. 2014:

227,20 €

Počiatočný stav pokladne k 31. 12. 2014:

152,25 €

Celkové príjmy za rok 2015:

2 568,15 €

Celkové výdavky za rok 2015:

2 441,72 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami:

126,43 €

Konečný stav účtu k 31. 12. 2015:

443,18 €

Konečný stav pokladne k 31. 12. 2015:

62,70 €

Účet + pokladňa za rok 2015
Členské

Príjmy

Výdavky

70,00 €

Dotácie (Ministerstvo kultúry SR, Magistrát
hlavného mesta SR - Bratislavy, Bratislavský

2 150,00 €

samosprávny kraj)
Príspevky z aktivít

223,00 €

Publikácie vrátane poštovného

125,12 €

Kreditné úroky na účte

0,03 €

Spotrebný materiál

139,75 €

Vecné odmeny pre deti

29,53 €

Občerstvenie

95,12 €

Poštovné

120,05 €

Kolky a iné poplatky

40,00 €

Tlač publikácií a grafická práca

1 111,00 €

Finančné odmeny pre 3 osoby knižnej publikácie

655,00 €

Vstupné na aktivitu

42,00 €

Prenájom autobusu

156,00 €

Bankové poplatky
Celkom

53,27 €
2 568,15 €

2 441,72 €
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Poďakovanie od občianskeho združenia SNEPEDA
Za aktivitu Deň detí - Stratený poklad pirátov v Bratislave ďakujeme
za organizačnú spoluprácu občianskym združeniam: Klub nepočujúcich rodičov
a ich detí v rámci Rodinného centra Prešporkovo, NepocujuceDieta.sk, Infosluch
Športový klub Štart Nepočujúci 1947 Bratislava spadajúci pod Novomestský
Športový klub 1922 Bratislava.

Za aktivitu 2. Prešporkovský Medzinárodný deň nepočujúcich tyrkysová párty v Bratislave ďakujeme za


organizačnú spoluprácu: Klub nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci
Rodinného centra Prešporkovo,



finančnú podporu: Magistrát hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci
projektu Spoznajme seba a okolie hrou,
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poskytnutie vecných prostriedkov od spoločností

Za aktivitu Tajomné sovie príbehy v Bratislave a na hrade Červený
Kameň ďakujeme za


organizačnú spoluprácu: Klub nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci
Rodinného centra Prešporkovo,
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finančnú podporu: Magistrát hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci
projektu Spoznajme seba a okolie hrou,



poskytnutie vecných prostriedkov od spoločností:

Za aktivitu Športom proti drogám v Bratislave ďakujeme za


organizačnú spoluprácu: Klub nepočujúcich rodičov a ich detí v rámci
Rodinného centra Prešporkovo,



finančnú podporu: Magistrát hlavného mesta SR - Bratislavy v rámci
projektu Spoznajme seba a okolie hrou,
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poskytnutie vecných prostriedkov a požičanie od spoločností:

Vydanie knižnej publikácie Črepiny hluchoty sa realizovalo vďaka
finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja.

Ďakujeme!!!
Ešte raz chceme touto cestou chceme poďakovať všetkým poskytovateľom
a prispievateľom za ich podporu a prejav sympatie, všetkým dobrovoľníkom za ich
prácu pri aktivitách SNEPEDA. Svojou podporou nám pomáhajú plniť ciele
a

poslanie

občianskeho

združenia

vytváraním

finančného

a

materiálneho

zázemia a dobrovoľnej práce pre naše aktivity.
Vypracoval Roman Vojtechovský

