SPOLOK NEPOČUJÚCICH PEDAGÓGOV

Občianske združenie pre vzdelávanie
sluchovo postihnutých detí a mládeže

Výročné správy | 2003 - 2004

Rok 2003
Tento rok môžeme charakterizovať ako obdobie prípravného založenia občianskeho
združenia Spolok nepočujúcich pedagógov (ďalej len SNEPEDA).
1. Prípravné zasadnutie SNEPEDA sa konalo v Základnej škole internátnej pre sluchovo
postihnutých v Lučenci dňom 6. septembra 2003. Súhlasilo sa za vznik občianskeho
združenia SNEPEDA. Padla voľba členov do funkcií predsedníctva: predseda,
podpredseda, hospodár, tajomník a 3 členovia predsedníctva, ďalej voľba 2 členov
revíznej komisie. Prebiehala sa príprava a úprava stanov SNEPEDA. SNEPEDA mala
16 členov. Sídlo SNEPED-y je adresa predsedu SNEPEDA: Osloboditeľov 13, 984 01
Lučenec. Poďakovanie patrí pani riaditeľke Porubovičovej za poskytnutie miestnosti
školy a firmy Lunaco, a.s. za poskytnutie nápojov.
2. Na
prípravnom
zasadnutí
sa
dohodlo,
že
výška
členského
príspevku
pre zamestnaných bude činiť 200 Sk, pre študentov a nezamestnaných 100 Sk.
3. Členovia Predsedníctva SNEPED-y a 2 členovia SNEPED-y sa zišli v novembri
v Základnej organizácii nepočujúcich Slovenského zväzu sluchovo postihnutých
v Bratislave. Cieľom rokovania bola úprava stanov SNEPEDA.
4. Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo naše občianske združenie SNEPEDA dňom
9. decembra 2003.
5. Štatistický úrad v Banskej Bystrici udelil SNEPED-e IČO: 37950801.
6. Cez Slovenskú sporiteľňu v Lučenci získala SNEPEDA číslo účtu: 341120772/0900.

Rok 2004
Tento rok môžeme charakterizovať ako obdobie rokovania a prípravy riadenia chodu
SNEPEDA.
1. Počet členov ku dňu 31. 12. 2004 presiahol počet v porovnaní s predminulým rokom
2003, kedy bolo evidovaných 16 členov na 25 členov. Pribudlo teda 9 nových členov,
nikto neodišiel.
2. Uskutočnili sa celkove 3 zasadnutia Valného zhromaždenia:
a. I. Valné zhromaždenie sa konalo v Nitre počas úspešného II. Medzinárodného
festivalu kultúry nepočujúcich svätého Františka Saleského. Týmto vyslovujeme
poďakovanie
prezidentke
združenia
EFFETA,
organizátorke
festivalu
p. Šmehilovej za poskytnutie priestoru. Viacerí z nás sa zúčastnili aj aktívnej činnosti
na festivale.
b. II. Valné zhromaždenie sa konalo v Černovej pri Ružomberku, kde sa riešili
predovšetkým otázky týkajúce sa prípravy aktivít pre SNEPEDA a tvorby webovej
stránky.
c. III. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v Poprade pri príležitosti Medzinárodného dňa
nepočujúcich, na ktorom bola pozvaná aj prezidentka Slovenského zväzu sluchovo
postihnutých p. Benková.

3. V júni sa v Lučenci konal odborný seminár na počesť 10. výročia integrácie sluchovo
postihnutých na Pedagogickej a sociálnej akadémii. Úspešne sa na ňom zúčastnilo nielen
pasívnych, ale i viacero aktívnych nepočujúcich referentov z radov našich členov, čo
môžeme skonštatovať ako prvú aktivitu v histórii na Slovensku.
4. V auguste sa viacerí z nás prihlásili do detského tábora v Lúčkach ako vedúci oddielu
nepočujúcich detí, ktoré organizovalo Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska.
5. V septembri sa naša organizácia zaevidovala ako 19. organizácia do Sekcie zástupcov
organizácií občanov so sluchovým postihnutím.
6. V októbri sa spracovala webová stránka SNEPEDA. Žiadala sa ešte ďalšia úprava
a oficiálne uvedenie na internetovej stránke. Prosíme členov o zaslanie chýbajúcich
fotografií a príspevkov.
7. V októbri sa ďalej zaslali žiadosti do troch televíznych staníc, riaditeľom televízie STV,
Markíza a JOJ s prosbou o zavedenie skrytého titulkovania.
8. V novembri sa uskutočnilo prípravné zasadnutie všetkých organizácii sluchovo
postihnutých Asociácia sluchovo postihnutých. SNEPEDA sa na ňom zúčastnila a dala
súhlas na začlenenie sa do Asociácie SR
9. V decembri bola brigádou členov vyhotovená kancelária pre administráciu SNEPEDA
v priestoroch Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých na Hrdličkovej ulici
v Bratislave. Týmto ďakujeme riaditeľke školy, p. Flikingerovej za dočasné pridelenie
miestnosti pre SNEPED-u.
10. SNEPEDA sa zaregistrovala u notárskej komory ohľadom vyhlásenia o poukázaní sumy
do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Finančná správa za roky 2003-2004

Vklady spolu na účet: 6 607 Sk
Vklady spolu do pokladne: 5 700 Sk
Výbery spolu z účtu: 6 083 Sk
Výbery spolu z pokladne: 4 866 Sk
Konečný stav účtu k 31. 12. 2004: 524 Sk
Konečný stav pokladne k 31. 12. 2004: 834 Sk
Pokladňa
Členské

Príjmy
4 200 Sk

Sponzor od člena Jaroslava Cehlárika

Výdavky

1 500 Sk

Poštovné

182 Sk

Občerstvenie

380 Sk

Cestovné

78 Sk

Materiály na chod SNEPEDA

2 182 Sk

Vklad na účet

650 Sk

Notárske osvedčenie

1 120 Sk

Poplatok pre registráciu IČO

124 Sk

Bankový poplatok

150 Sk

Celkom

Účet
Členské a sponzorský dar

5 700 Sk

Príjmy
5 957 Sk

Príjem z pokladne

Vypracovali: Katarína Jalčová, Roman Vojtechovský
Spišská Nová Ves 25. 2. 2005

Výdavky

650 Sk

Ubytovanie
Celkom

4 866 Sk

6 083 Sk
6 607 Sk

6 083 Sk

