Spolok nepočujúcich pedagógov

Výročná správa | 2018

Slovo na úvod
Milí priatelia,
práve čítate výročnú správu, ktorá už má 15. poradie. Ani sme sa nenazdali a už ubehlo
viac ako 15 rokov, kedy v decembri SNEPEDA oslávila svoje okrúhle 15. výročie vzniku spolku.
Bol som pri kormidle tohto vzniku. Za posledných 15 rokov sa zmenili stanovy so svojimi
cieľmi spolku až trikrát. Menili sa aj členovia. V roku 2006 SNEPEDA mala 32 členov,
v neskorších rokoch sa počet členov dobrovoľne ubudol. V posledných rokoch sa zdržiavali
desiati členovia. Život sa mení, ľudia sa menia, ciele spolku sa prispôsobujú potrebám
nepočujúcich osôb podľa aktuálneho obdobia.
Aj v minulom roku sme realizovali aktivity, o ktorých sa bližšie dozviete na ďalších
stránkach príslušnej výročnej správy. Našou hlavnou aktivitou bola práca na dvojjazyčnom
Prekladovom slovníku slovenského jazyku - slovenského posunkového jazyka, ktorú sme
spustili na začiatku minulého roka. Niekoľko dní pred Vianocami sme dostali krásny darček čestné uznanie za prekladový slovník.
Na konci tejto výročnej správy sú uvedené mená právnických a fyzických osôb, ktorým
sa chceme srdečne poďakovať. Bez nich by sa naše aktivity nemohli realizovať.
Pokiaľ máte záujem získať aktuálne informácie z dielne Spolku nepočujúcich
pedagógov,

odporúčame

Vám

sledovať

našu

facebookovskú

stránku

www.facebook.com/SNEPEDA, prípadne i www.facebook.com/Posunky.sk.
Prajeme Vám príjemné prezeranie a čítanie našej výročnej správy za rok 2018.
Roman Vojtechovský,
predseda SNEPEDA
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Aktivity z dielne občianskeho združenia

Január - december
Na Troch kráľov sme spustili Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského
jazyka - slovenského posunkového jazyka. Takmer každým dňom sme pridávali nové
heslové slová a ich posunkové ekvivalenty. Obrázok znázorňuje pribúdajúci počet heslových
slov do slovníka:

Apríl
Zverejnili sme publikačnú videonahrávku Videonovinky SNEPEDA 2/2017 z dielne
nášho spolku. Obsahom tvoria tieto informácie:
●

o aktivitách SNEPEDA za 2. polrok 2017,
ktoré tvoria tieto hlavné témy:
○

preklad 3 užitočných textov o zákone
registri

mimovládnych

organizácií
posunkového

do
jazyka

neziskových
slovenského

pre priateľov

komunity nepočujúcich a štatutárnych zástupcov občianskych združení,
○

IV. Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich - slová hrou,

○

III. medzinárodná konferencia v Budapešti: Plná inklúzia s posunkovým jazykom!,

○

prednáška: Odkaz z budapeštianskej konferencie o plnej inklúzii s posunkovým
jazykom,

○

projekt: Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského
posunkového jazyka,

●

informácie od predsedu SNEPEDA za 2. polrok 2017 - pripomienkovanie k návrhu novely
zákona o sociálnych službách 448/2008.
Intenzívny víkendový kurz tlmočenia pre nepočujúcich sa konal v Lúčkach

pri Kremnici v dňoch 6.-8. apríla, ktorý organizovala Slovenská komora tlmočníkov
posunkového jazyka. Zabezpečila lektora Romana Vojtechovského zo Spolku nepočujúcich
pedagógov, ktorý viedol kurz. Na ňom absolvovalo desať tlmočníkov, ktorí získali potvrdenie
o absolvovaní kurzu. Úlohou kurzistov bolo precvičovať pamäťové, vizuálne, jazykové a najmä
praktické cvičenia, aby sa mohli zdokonaľovať v tlmočení. Pokiaľ chcete vedieť alebo vidieť,
ako prebiehal kurz tlmočenia, je možné sledovať cez tento videozáznam, ktorý trvá takmer
12 minút.

Máj - december
V máji sme Rade pre vysielanie a retransmisiu, komisárke pre osoby so zdravotným
postihnutím a verejnej ochrankyne práv podali sťažnosť voči spravodajskej televízii TA3,
ktorá porušuje zákon o vysielaní a retransmisii a vyhlášku o skrytých titulkoch pre osoby
so sluchovým postihnutím.
Dňa

13.

septembra

sa

konalo

na úrade komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím

pracovné

stretnutie

k problematike titulkov a zabezpečenia
prístupu osôb s poruchou sluchu k reláciám
vysielaným spravodajskou televíziou TA3.
Spravodajská

televízia

TA3

si

plne

uvedomuje, že musí dodržať zákon o vysielaní a retransmisii a vyhlášku o skrytých titulkoch
pre osoby so sluchovým postihnutím. Zo záveru 2-hodinového pracovného stretnutia nám
zástupcovia televízie TA3 predbežne prisľúbili, že keď budú komunálne voľby (voľby poslancov
zastupiteľstiev a starostov obcí, mestských častí a primátorov miest), bude zabezpečené
tlmočenie do slovenského posunkového jazyka. Po voľbách bude tlmočená 30-minútová relácia
Hlavné správy každý deň o 18.30 hod. Obdobne možno po voľbách bude tlmočená
55-minútová relácia Téma dňa, ktorá vysiela od pondelka do štvrtka o 19.50 hod. a následne
od utorka do piatka reprízová relácia Téma dňa o 11.00 hod. Dobre vieme, že televízia TA3
nemá vlastný teletext, a ani neplánuje si ho vytvoriť, keďže všeobecná sledovanosť divákov
na televíziu a teletext v posledných rokoch klesá. Preto TA3 spolupracuje so spoločnosťou,
ktorá sa zaoberá technologickými prostriedkami, počítačovými programami tzv. umelej
inteligencie, ktorá by dokázala rozpoznávať reč hovoriacich a transformovať ju do písanej
formy jazyka v reálnom čase. Tento program možno by mohol byť spustený koncom decembra
tohto roku alebo začiatkom budúceho roka.
Mesiace rýchlo ubehli a z praxe vieme, že dosiaľ spravodajská televízia TA3
nezabezpečila prístupnosť pre osoby s poruchou sluchu. Naopak máme zdroje, že Rada
pre vysielanie a retransmisiu pokutovala aj televíziu TA3, ktorá nezabezpečila, aby bolo
najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby s poruchou
sluchu, alebo tlmočených do posunkového jazyka alebo v posunkovom jazyku.

Jún
V piatok 22. júna sa konala konferencia, ktorá niesla názov Nezávislý život - čo to
pre mňa znamená?. Organizovala ju Socia - nadácia na podporu sociálnych zmien. Mali sme
možnosť aktívne prispieť príspevkom: "Čo je to nezávislý život, čo na Slovensku funguje a kde
je potrebné urobiť zmeny?” z pohľadu nepočujúcich osôb.

Pri príležitosti 23. výročia Dňa slovenského posunkového jazyka (26. jún 1995, kedy bol
účinný zákon o posunkovej reči nepočujúcich osôb) sa v sobotu 30. júna konala
II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie
vzdelanie na Základnej škole s materskou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím
internátna na Drotárskej ceste v Bratislave. Konferenciu sme zorganizovali. Na konferencii
sa zúčastnilo 42 nepočujúcich a počujúcich účastníkov, ktorí získali osožné a praktické
informácie o ranej starostlivosti detí s poruchou sluchu od Silvie Hovorkovej, o zmenách
v pedagogike sluchovo postihnutých za posledných 40 rokov od Dariny Tarcsiovej, o cieli
a činnostiach českej expertnej komisie pre otázky vzdelávania nepočujúcich od Alexandra
Zvoneka, o softvére vizuálneho čítania pre deti a dospelých so špeciálnymi potrebami
od Dušana Baranca, o vzdelávaní detí so sluchovým postihnutím formou obrátenej integrácie
od Kataríny Zbortekovej a o dvojjazyčnom prekladovom slovníku slovenského jazyka –
slovenského posunkového jazyka od Romana Vojtechovského. Z panelovej diskusie si vypočuli
užitočné výpovede dvoch riaditeliek bratislavských škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím.
PowerPointové

príspevky

www.snepeda.sk/Prezentacie.html.

prednášajúcich

si

môžete

pozrieť

na:

September
Publikovali sme ďalšiu videonahrávku Videonovinky SNEPEDA 1/2018 z dielne
nášho spolku. Obsahom tvoria tieto informácie:
●

informácie o aktivitách SNEPEDA za 1. polrok 2018:
○

projekt:

Posunky.sk: Prekladový

slovník slovenského jazyka - slovenského

posunkového jazyka,

●

○

intenzívny víkendový kurz tlmočenia pre nepočujúcich v Lúčkach pri Kremnici,

○

II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím: Viac informácií, vyššie vzdelanie
,

informácie od predsedu SNEPEDA za 2. polrok 2017:
○

2 % z dane,

○

výročná správa SNEPEDA zarok 2017,

○

spravovanie

dvoch

facebookovských

stránkok:

a www.facebook.com/Posunky.sk,
○

sťažnosť voči súkromnej spravodajskej televízii TA3.

www.facebook.com/SNEPEDA

Pri príležitosti Medzinárodného dňa posunkových jazykov (23. 9.) a Medzinárodného
dňa nepočujúcich (30. 9.), prípadne Medzinárodného týždňa nepočujúcich (24. 9. - 30. 9.),
sme mali možnosť v piatok 21. septembra prednášať o Prekladovom slovníku
slovenského

jazyka

–

slovenského

posunkového

jazyka

-

Posunky.sk

na Medzinárodnom dni nepočujúcich v Žiline. Sme radi, že sme mohli nepočujúcim
účastníkom priblížiť o existencii elektronického slovníka, o ktorom väčšina účastníkov
nevedela.

V rámci Európskeho dňa jazykov (26. september) sa na pôde Ekonomickej univerzity
v Bratislave konal najväčší jazykový festival na Slovensku LingvaFest 2018. Cieľom bolo
priblížiť bohatosť a pestrosť jazykov Európy i sveta a prezentovať nové spôsoby, metódy
aj učebné pomôcky pri výučbe cudzích jazykov. Okrem
prednášok o rôznych jazykoch, vrátane slovenského
posunkového

jazyka,

mohli

účastníci

absolvovať

rýchlokurzy, kde si mohli osvojiť základy až 24 jazykov
vrátane prirodzeného jazyka slovenskej komunity
nepočujúcich. V jeden deň v piatok 28. septembra sme
mali

možnosť

odprezentovať

svojim

príspevkom

o úvode do tajov posunkového jazyka. V dva dni v piatok 28. septembra a v sobotu 29.
septembra sme viedli rýchlokurz slovenského posunkového jazyka pre účastníkov. Mali si
možnosť osvojiť základné posunky pre potrebnú komunikáciu s nepočujúcimi osobami.

September 2017 - 2018
Súťaž s názvom „Zmeňme spolu telo do leta“ sme organizovali po druhý krát.
Organizovali ju Ľudmila Baťová a Darina Paličková. Začali sme minulý rok v septembri
a skončili sme tento rok v septembri. Do súťaže sa prihlásilo 12 nepočujúcich žien. Stretávali sa
každý mesiac. Na každom stretnutí sme každú odvážili, merali a fotili. Kto mal v daný mesiac
najlepší

výsledok,

dostal malú odmenu,
aby každá s chuťou
pokračovala v cvičení
a

v

zdravom

stravovaní.

Na

tom

stretnutí vždy niekto
doniesol

zdravé

občerstvenie, ochutnali
sme

ho

vymieňali

a

zároveň
recepty.

V tejto druhej sérii
súťaže novinkou bolo
rozdelenie

súťaže

do dvoch kategórií. V prvej kategórii sa vyhodnotilo podľa váhy a miery a v druhej kategórii formovanie postavy, kde sa hodnotilo podľa percenta tuku, miery a podľa fotografií.

Október
V utorok 16. októbra sa realizoval Seminár k výučbe slovenského posunkového
jazyka na pôde Štátneho pedagogického ústavu. Tento seminár k výučbe špecifického
vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách bol organizovaný
v

spolupráci

s

Pedagogickou

fakultou

Univerzity

Komenského,

Ústavom

špeciálnopedagogických štúdií a bol realizovaný aj ako jeden z výstupov projektu De-Sign
Bilingual. Na seminári sa aktívne zúčastnil Roman Vojtechovský zo Spolku nepočujúcich
pedagógov, ktorý vysvetľoval štruktúru viet v posunkovom jazyku.

V piatok 19. októbra a v sobotu 20. októbra sme sa zúčastnili na dvojdňovej
belehradskej konferencii v Srbsku. Konferencia
niesla

názov:

Predvádzanie

kvality

výučby

v posunkovom jazyku. Táto konferencia bola
v poradí tretia a nadväzovala na predchádzajúce
konferencie. Prvou bola v apríli 2013 v rakúskom
Grazi a druhou v septembri 2014 v nemeckom
Hamburgu, kde sme aj boli. Hlavný štvorčlenný tím
odborníkov pre posunkové jazyky v spolupráci
s inštitúciou Rady Európy, konkrétne s Európskym
centrom pre moderné jazyky, sa zapojil do prvého
projektu s názvom Posunkové jazyky a Spoločný
európsky referenčný rámec pre jazyky - deskriptory
a prístupy k hodnoteniu. Prvý projekt sa realizoval
v rokoch 2012 - 2015. V tomto období sa uskutočnili aj
dve konferencie v Grazi a Hamburgu. Výstupom tohto
projektu bola vydaná publikácia, ktorá je dostupná aj v češtine: Posunkové jazyky
a Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Deskriptory pre spoločné referenčné úrovne
.
Po prvom projekte sa štvorčlenný tím rozhodol pokračovať v druhom projekte s názvom
Podpora kvality výučby posunkového jazyka, ktorý sa realizuje v rokoch 2016 - 2019. V rámci
tohto projektu sa konala aj konferencia v poradí tretia práve v srbskom Belehrade.

November
V utorok 13. novembra sme sa zúčastnili na bratislavskom seminári „Práva osôb
so zdravotným postihnutím a Agenda pre udržateľný rozvoj 2030“. Organizovala ho
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROZP). Predmetom seminára bola
prezentácia a diskusia o ďalšom dôležitom dokumente a to Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
.
Agenda 2030 definuje ciele udržateľného rozvoja pre všetkých vrátane osôb so zdravotným
postihnutím na lokálnej, regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni organizácie
spoločnosti. Uplatňovaním cieľov agendy z hľadiska práv osôb so zdravotným postihnutím
sa z nej stáva účinný nástroj na uplatňovanie ich práv vo všetkých oblastiach života spoločnosti
prostredníctvom implementácie stratégií rozvoja spoločnosti vytvorených v súlade s agendou.

V nedeľu 25. novembra sa na pracovnom stretnutí v Žiline zúčastnili šiesti lídri
občianskych združení nepočujúcich: Asociácia Nepočujúcich Slovenska - ANEPS,
Slovenský zväz nepočujúcich - SZN, Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich, DeafStudio,
Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich - SAKMN a Spolok nepočujúcich pedagógov
- SNEPEDA. Rokovali sme o rôznych problémoch z viacerých oblastí, ktoré trápia komunitu
nepočujúcich (výzvy v komunite nepočujúcich).

November - december
Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra SAV sme zaslali žiadosť o riešenie
problematickej lexikálnej jednotky "hluchonemý", aby do elektronických a tlačených
slovníkov k príslušnej lexikálne jednotke pridali
údaj, že je to pejoratívny výraz. Od ústavu sme
dostali odpoveď o hodnotení lexikálnej jednotky
"hluchonemý" z výkladových slovníkov slovenčiny, že nie je možné pridať príslušný údaj,
keďže úplne nezodpovedá jazykovému hodnoteniu. Podľa jazykovedného ústavu ide skôr
o pragmatický príznak, negatívnu pragmatickú konotáciu, ktorú pociťujú ľudia s poruchou
sluchu v komunikácii, ale táto konotácia nemusí byť takto vnímaná zvyšnou časťou spoločnosti.

December
Dňa 10. decembra večer sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave
pri

príležitosti

Medzinárodného

dňa

osôb

so zdravotným postihnutím a Dňa ľudských práv
uskutočnil galavečer spojený s vyhlásením výsledkov
IX. etapy súťaže "Samospráva a Slovensko bez bariér
2016 - 2018" v kategórii “Donori, médiá a ďalšie
inštitúcie”.

Dostali

sme

čestné

uznanie

za Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského
jazyka - slovenského posunkového jazyka.

V

sobotu

15.

decembra

sa

realizoval

odborný seminár "Quo vadis pedagogika
sluchovo

postihnutých"

spojený

so slávnostným posedením pri príležitosti
krásneho

15.

ročníka

vzniku

SNEPEDA.

Konalo sa v bratislavskej mestskej časti Rača v Hoteli Bivio.

Finančná správa za rok 2018
Konečný stav účtu k 31. 12. 2017:

961,11 €

Konečný stav pokladne k 31. 12. 2017:

317,18 €

Celkové príjmy za rok 2018:

10 106,85 €

Celkové výdavky za rok 2018:

8 165,07 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami za rok 2018:

1 941,78 €

Konečný stav účtu k 31. 12. 2018:

3 035,07 €

Konečný stav pokladne k 31. 12. 2018:

Účet + pokladňa za rok 2017
Členské príspevky od 10 členov

185,00 €

Príjmy

Výdavky

70,00 €

Dotácia z Ministerstva kultúry SR

3 000,00 €

Dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja

1 678,00 €

Grant od Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis

3 000,00 €

Grant od Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti

1 000,00 €

Slovenska
Peňažný dar na konferenciu

200,00 €

Príspevky z aktivít SNEPEDA

418,00 €

2 % z dane

621,55 €

Knižné a multimediálne publikácie (vrátane poštovného

108,56 €

a balného)
Nespotrebný poplatok za platobnú kartu
Honoráre a odmeny (pre 7 prednášajúcich, 4 tlmočníkov,
1 prekladateľa, 1 lektora, 1 figuranta, 1 programátora,
1 lexikografa)

10,74 €
2 240,00 €

Literárny fond

22,66 €

Prevádzka webových stránok a internetový prístup

127,58 €

Správne a administratívne poplatky

108,59 €

Bankové poplatky

56,80 €

Spotrebný materiál

22,38 €

Registračný poplatok na konferenciu

90,00 €

Občerstvenie

372,68 €

Prenájom miestnosti (pre natáčanie, konferenciu,

2 660,00 €

rýchlokurz, prednášku, workshop, výstavný priestor)
Ubytovanie

357,00 €

Poštovné

31,15 €

Technické prostriedky (3 reflektory, 2 pamäťové karty,

1 892,54 €

2 videokamery, 2 statívy, 1 textilné plátno)
Propagácia
Celkom

183,69 €
10 106,85 €

8 165,07 €

Poďakovanie od občianskeho združenia SNEPEDA
Elektronický slovník Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka slovenského posunkového jazykasa realizoval vďaka finančnej podpore:
●

inštitútu Canadian Bilingual Institute, ktorý spolku formou sponzoringu poskytol
priestor v miestnosti inštitútu o niekoľko hodín naviac zdarma pre pracovnú konzultáciu
a natáčanie jednotlivých posunkov (január - marec 2018)

●

Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis(máj - september 2018)

●

Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska(apríl - december 2018)

●

Bratislavského samosprávneho kraja(september - december 2018)

●

Ministerstva kultúry SR (október 2018 - marec 2019)

Odborný seminár "Quo vadis pedagogika sluchovo postihnutých" spojený
s posedením pri príležitosti 15. výročia vzniku SNEPEDA sa realizoval s finančnou
podporou:


Aktívna účasť prednášajúceho o úvode do tajov posunkového jazyka
a lektora minikurzu slovenského posunkového jazyka na jazykovom festivale
LingvaFest 2018sa realizovala s finančnou podporou


Súťaž: Zmeňme spolu telo do leta II. sa realizovala vďaka podpore

Podporte nás
Občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov, so skratkou SNEPEDA, združuje
nepočujúcich pedagógov, odborníkov, lektorov slovenského posunkového jazyka, ktorí chcú
umožniť ľuďom zvyšovať vzdelanostnú úroveň, rozšíriť obzor poznania, na základe čoho
im poskytuje akési krídla na rozlet do hlbšieho a širšieho poznania.
V súčasnosti sa venujeme tvorbe elektronického dvojjazyčného prekladového slovníka
slovenského posunkového jazyka a slovenského jazyka. Každoročne pripravujeme detskú
septembrovú aktivitu Prešporkovský medzinárodný deň nepočujúcich a vzdelávacie kurzy
a semináre.
Ako nám môžete pomôcť?
Naše aktivity môžeme realizovať práve vďaka podpore grantov, dotácií a finančných
darov. Budeme radi aj za Vašu pomoc! Sú možnosti:
●

Venujte nám finančný dar.
Môžete nás podporiť jednorazovým darom alebo pravidelným príspevkom cez trvalý

platobný príkaz z Vášho účtu. Náš IBAN: SK58 0900 0000 0006 3200 8473. Poznámka:
Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode, prosím, uveďte vaše meno a priezvisko alebo
názov spoločnosti. Ak potrebujete vystaviť darovaciu zmluvu, kontaktujte nás.
●

Podporte nás pri vašich nákupoch cez internet.

www.dobromat.sk

www.podporte.sk

●

Venujte nám materiálnu podporu.
Poskytnite nám akékoľvek vecné dary, ktoré nám pomôžu ušetriť náklady alebo

rozširovať naše aktivity.
●

Venujte nám 2 %.

www.snepeda.sk/2--z-dane.html

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami kráčajú a podporujú nás na našej ceste!
Vypracoval: Roman Vojtechovský,
27. 4. 2019

