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  Výročná správa za rok 2011 

 
 
 

Úvod:  

 

 

Milí priatelia, počujúci a Nepočujúci, 

držíte v rukách výročnú správu za rok 2011.  

 

Rok 2011 znamenal pre našu organizáciu prežitie rôznych radostných udalostí: tešili sme sa z 5. 

výročia založenia nášho občianskeho združenia (ďalej len OZ). Sme radi, že môžeme naďalej fungovať aj 

vďaka Vám, podporovateľom. V roku 2011 sme sa venovali školeniu Nepočujúcich ako budúcim 

lektorom slovenského posunkového jazyka. Získali sme aj akreditáciu kurzov slovenského posunkového 

jazyka od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vyšli prvé odborné publikácie našich 

pracovníkov: "Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich", "Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku" a 

DVD "Slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka". Všetky tieto publikácie obohacujú 

odbornú literatúru v oblasti slovenského posunkového jazyka a kultúry komunity Nepočujúcich a 

podporujú vzdelávanie tohto smeru.  

Do priestorov nášho domčeka naďalej prichádzajú záujemcovia na kurz slovenského 

posunkového jazyka, s ktorými majú naši lektori hodnotné skúsenosti a pekné zážitky. Sme radi, že sme 

sa mohli podieľať na zvýšení vedomostí a informovanosti počujúcich záujemcov kurzu o slovenskom 

posunkovom jazyku a o kultúre a jazyku komunity Nepočujúcich.  

Prajem si, aby sme vedeli v budúcom roku pokračovať vo vzdelávaní tematiky Nepočujúcich a 

posunkovým jazykom, aby sa náš problém čoraz viacej dostal do povedomia. 

 

V mene OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich 

Angela Hefty  

                    zástupkyňa riaditeľa 



 

  Výročná správa za rok 2011 

 

Údaje organizácie: 
 

Názov:    Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich 

  

Právna forma:   občianske združenie  

 

Sídlo:    Jelačičova 4, 821 08 Bratislava  

 

Prevádzka:   Ľubinská 13, 811 03 Bratislava  

 

IČO:    30799813  

 

DIČ:    2022137876  

 

Účet:    179854486 / 0900  

 

Web:    www.myslim.sk  

 

E-mail:    myslim@myslim.sk  

 

Mobil:    0902 129 233 /SMS/, 0911 233 129 /SMS/, 0904 233 129 /hovor + SMS/  

 

Skype:    www.myslim.sk  

 

ICQ:    395427244  

 

Facebook:   http://www.facebook.com/myslim 

 

Register:  MV SR zo dňa 30.12.2005 č.VVS/1-900/90-27315 
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Ciele a poslanie združenia: 

 
 
 

OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich vzniklo koncom decembra  v roku 2005. Členmi OZ 

sú mladí Nepočujúci.  

      OZ sa snaží podchytiť svojimi aktivitami kultúru Nepočujúcich a to hneď z dvoch strán: na jednej 

strane organizuje a uskutočňuje aktivity pre nepočujúcich. S týmito aktivitami sa snaží podchytiť rozvoj 

ich komunitného života, rôznymi aktivitami rozšíriť ich sebapoznanie, aktívnosť, hrdosť na vlastnú 

tvorbu. Zameriava sa aj na mladých, s cieľom rozvoja ich osobnosti, myslenia a cítenia. Organizuje 

semináre a školenia pre Nepočujúcich s cieľom zvýšiť ich vedomostnú a komunikačnú zručnosť. 

      Na strane druhej sa OZ aktívne podieľa na odbúravaní bariér intaktnej spoločnosti voči 

Nepočujúcim: organizuje pre nich kurzy slovenského posunkového jazyka, pozýva ich na kultúrne aktivity 

Nepočujúcich, mediálnymi prostriedkami a vzdelávacími materiálmi sa snaží podchytiť ich pozornosť, 

aby intaktná spoločnosť nezostala voči tejto skupine ľahostajná. 

Hlavným cieľom OZ je zachovať kultúru Nepočujúcich, predovšetkým slovenský posunkový jazyk 

Nepočujúcich, prostredníctvom organizovania kurzov, prednášok a vytváraní publikačných materiálov o 

posunkovom jazyku a o problematike osôb s poruchami sluchu. 

 

Cieľové skupiny:  

• verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku osôb s poruchou sluchu,  

• deti a mládež s poruchou sluchu,  

• Nepočujúci i dospelí s poruchou sluchu,  

• odborná verejnosť zaoberajúca sa problematikou osôb s poruchou sluchu. 
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 Členovia a pracovníci v roku 2011: 

 

   

MgA. Michal Hefty          Mgr. Angela Hefty, PhD. 

Riaditeľ , lektor     Zástupkyňa riaditeľa 

 

BcA. Ivica Tichá                  PaedDr. Roman Vojtechovský 

Kontrolórka     Kultúrny referent, lektor  

 

Mgr. Veronika Vojtechovská              Bc. Erika Dobišová                

Kultúrna referentka, lektorka   Sekretárka 

Do 25.10.2011 (materská dovolenka)  Do 30.6.2011 

 

Ľudmila Baťová          Bc. Linda Zajcsek                            

Lektorka     Sekretárka 

Od 26.10.2011     Od 1.7.2011 
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Naše aktivity: 

 

A. Odborné semináre 

 

Začiatkom roka prebiehali v priestoroch OZ odborné 

semináre, ktoré boli vlastne pokračovaním série, ktorá sa začala 

v roku 2010. Počas mesiaci január 2011 odzneli odborné 

semináre ako „Problematika tlmočenia pre osoby so sluchovým 

postihnutím a s tým súvisiaca legislatíva na území Slovenska“ s 

pani doc. PaedDr. Darina Tarcsiovou, PhD., predsedníčkou Asociácie tlmočníkov posunkovej reči 

nepočujúcich Slovenska – ATLPRENES, alebo 

„Riešenie špecifických potrieb občana so sluchovým postihnutím v 

sociálnej oblasti“, ktorú viedla pani PhDr. Mária Košútová.  

Ďalší seminár s názvom „Komunikačný systém osôb so sluchovým 

postihnutím“ viedla opäť doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

 

 

B. Oslava 5. výročia založenia občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry 

Nepočujúcich 

 

V marci 2011 sme oslávili 5. výročie založenia OZ Myslím – centrum 

kultúry Nepočujúcich, na ktoré prišlo približne 60 ľudí.  

Riaditeľ OZ Myslím, Michal Hefty, otvoril oslavu príhovorom a 

prípitkom. Počas programu Roman a Veronika Vojtechovskí predviedli storytelling – príbeh v 

posunkovom jazyku. Keďže príbeh bol komponovaný v duchu päťky, tak to bolo zostavené z 5 story 

(príbehov). Spestrením boli aj dve pesničky od Márie Čírovej v umeleckom tlmočení Veronikou 

Vojtechovskou a Ivicou Tichou, a prezentácia fotiek uplynulých piatich rokov aktivít OZ Myslím v piatich 

minútach.  

V rámci oslavy sa uskutočnil aj krst knihy „Priezviská v slovenskom 

posunkovom jazyku“ a DVD „Slovník slovenského jazyka – slovenského 

posunkového jazyka pre oblasť rodina“. Krstným otcom týchto dvoch 

publikácií bol riaditeľ OZ Myslím – Michal Hefty. Krstilo sa bielymi 

rukami – symbolmi hovoriacich rúk. 
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Oslavu spestrila aj súťaž – návštevníci mohli správne odpovedať na 

otázku, ktorá sa týkala občianskeho združenia Myslím. Ten, kto sa prvý 

prihlásil a správne zodpovedal na otázku, dostal malé prekvapenie. Medzi 

prekvapeniami boli aj kalendáre s ilustráciami od Barbory Paulovičovej, ktorá 

ich darovala pre OZ ako sponzorský darček. Po programe nasledovala voľná a 

príjemná debata až do neskorého večera. OZ Myslím sa teší na ďalšiu oslavu o päť rokov. Ad 

Revidendum 2015!  

 

C. Kurzy slovenského posunkového jazyka pre verejnosť 

Počas celého roka 2011 v priestoroch nášho občianskeho združenia 

prebiehali kurzy slovenského posunkového jazyka.  

Kurzy prebiehali v nasledovnej etape: 

1. etapa – jarný semester – 60 hodín (2x týždenne po 2 vyučovacie 

hodiny),  

2. etapa – letný intenzívny kurz – v júli a v auguste – 20 hodín (5x v týždni po 4 vyučovacie hodiny),  

3. etapa – jesenný semester - 60 hodín (2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny).  

 

V tomto roku sme získali akreditáciu kurzov slovenského posunkového 

jazyka od Ministerstva školstva vedy, výskumy a športu pre ďalšie 

vzdelávanie pod číslom 3249/2011/80/2. 

 

D. Vzdelávanie pre Nepočujúcich 

 
V priebehu októbra a novembra sa konali dva kurzy s názvom „Lektorské minimum pre 

nepočujúcich lektorov SPJ“. Školiteľom tohto kurzu bol PaedDr. Roman Vojtechovský. V októbri 

navštevovali kurz v priestore nášho OZ dvaja kurzisti Jaroslav Cehlárik a Ján Ďurkovič a v novembri v 

Lúčkach v penzióne Oáza Smaldone sedem kurzistov Katarína Vrábľová, 

Michaela Palidrábová, Jana Kokošková, Jana Cmarová, Roman Polášek, 

Marián Kolarčík a Pavel Šarina. Je to potešiteľné, že sa prihlásili aj 

Nepočujúci zo stredného a východného Slovenska, aby mali možnosť viac sa 

oboznámiť s teóriou posunkového jazyka a so systémom vedenia kurzov SPJ. Všetci boli nadšení, že 

mohli absolvovať tento kurz, ktorý im dal hodne veľa.  

Dvaja kurzisti z októbrového vzdelávania úspešne absolvovali skúšku. Záujemcov novembrového 

kurzu čakali skúšky od novembra do januára. Zároveň sme sa od nich dozvedeli, ako hodnotia náš kurz:  
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väčšinu kurzistov zaujala teória, jazykoveda posunkového jazyka, praktické 

ukážky a spôsob lektorovania.  

Väčšina kurzistov si priala, aby sa tento kurz rozšíril aj na ďalších 

nepočujúcich a tlmočníkov, aby sa mohli oboznámiť so štruktúrou a 

fungovaním slovenského posunkového jazyka, ktorá je odlišná od 

slovenského jazyka.  

Všetci záujemcovia absolvovali 40 hodín výučby. Tieto kurzy prebiehali u nás podľa schválenej 

akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre ďalšie vzdelávanie pod číslom 

3249/2011/80/01. 

 

V decembri 2011 sa uskutočnil kurz "Systém fungovania neziskovej organizácie a jej manažment". 

Lektormi tohto školenia boli Nepočujúci Michal Hefty a Angela Hefty. Kurz sa konal v Lúčkach pri 

Kremnici. Záujemcovia absolvovali 16 hodín. 

Školiteľmi boli Michal Hefty, riaditeľ OZ Myslím a Angela Hefty, 

zástupkyňa riaditeľa. Na školenie prišlo 9 Nepočujúcich.  

Na tomto školení účastníci sa mohli oboznámiť, čo sú to mimovládne 

a neziskové organizácie. Boli informovaní o tom, ako treba založiť 

jednotlivé útvary mimovládnych organizácií a ako sa to vybavuje.  

Druhý deň sa lektori pustili do vysvetlenia tvorby rozpočtov a financovanie neziskových organizácií. 

Účastníci mali taktiež možnosť nahliadnuť do fungovania chráneného pracoviska a na čo treba brať 

ohľad pri riadení takéhoto pracovného útvaru.  

Posledný deň školenia si mohli účastníci zvýšiť vedomosti o tom, ako treba písať projekty a na čo 

treba dávať pozor pri tvorbe rozpočtov. Prednášajúci pri každej prednáške predviedli aj svoje pozitívne a 

negatívne skúsenosti.  

Kurz prebiehal pre Nepočujúcich v slovenskom posunkovom jazyku, 

tým pádom Nepočujúci mali možnosť bezbariérovo si osvojiť potrebné 

vedomosti. Nepočujúci účastníci mohli vysloviť svoje názory a povedali, 

že boli veľmi prekvapení z toho, ako neziskové organizácie pracujú. 

Taktiež vyslovili svoju radosť, že teraz už vedia, ako to funguje. 

Považovali za výborný nápad, že kurz sa organizoval s Nepočujúcimi lektormi a takto prostredníctvom 

slovenského posunkového jazyka dostali kompletné vysvetlenie pojmov, týmto obohatili slovnú zásobu v 

oblasti tretieho sektora. Účastníci by uvítali, keby v budúcnosti mal kurz pokračovanie, alebo by sa robil 

kurz podobného charakteru. Tieto vzdelávacie aktivity sa uskutočnili v rámci projektu "Rozšírenie 

pracovného uplatnenia Nepočujúcich na Slovensku". 
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E. Internetová stránka www.nepocujuci.sk 

 

Počas celého roka sme sa venovali pridávaniu nových príspevkov, 

správ a udalostí na internetovú stránku www.nepocujuci.sk, na ktorú 

sme získali podporu od Ministerstva kultúry SR. Táto stránka je určená 

nielen Nepočujúcim, ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o kultúru a život 

Nepočujúcich.  

Webová stránka pomáha získavať informácie, ktoré sa týkajú života Nepočujúcich, ich kultúry, 

podujatí, sociálneho zabezpečenia, zákonov, vzdelávacích možností, spoločenského života. Webová 

stránka je koncipovaná tak, že obsahuje pri niektorých textových článkoch aj zábery v slovenskom 

posunkovom jazyku.  

Počas roka sa sledovanosť pohybovala denne od 150 do 400 ľudí, pričom sa nám dostávajú pozitívne 

ohlasy nielen zo strany samotných Nepočujúcich, ale i intaktnej verejnosti. Majú možnosť vyhľadať tu 

informácie a udalosti, ktoré sa týkajú práve života a komunity Nepočujúcich. 

V tomto roku sme venovali špeciálnu časť prekladom najdôležitejších zákonov do slovenského 

posunkového jazyka, ktoré sa týkajú osôb so sluchovým postihnutím. Cieľom bolo aby aj používatelia 

slovenského posunkového jazyka porozumeli zákonom, ktoré sú v čistej textovej verzii ťažko 

zrozumiteľné.  

 

F. Elektronický časopis Myslímovinky 

 

Počas roka 2011 sme sa naplno venovali elektronickému časopisu 

„Myslímovinky“ vďaka schválenému projektu od Ministerstva kultúry SR. 

Zlepšili sme grafický vzhľad časopisu a rozšírili informácie. Sledovanosť 

časopisu sa pohyboval od 100 až 150 čitateľov za jedno číslo. V roku 2011 

sme zhotovili 10 čísiel. 

 

G. Knižná publikácia „Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku“ 

 

V roku 2011 sme sa venovali zberu a výskumu tzv. špecifických 

posunkov. Počas zberu špecifických posunok sa natočilo približne 700 

záberov. Tento počet ďaleko presahoval predbežne očakávaný počet 

záberov. Preto dokončenie publikácie sa presunulo na rok 2012. 
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H. Workshop slovenského posunkového jazyka pre spoločnosť Union 

 

Počas júna mali možnosť členovia občianskeho združenia predstaviť 

širokej verejnosti ukážku kurzu slovenského posunkového jazyka počas 

firemného dňa spoločnosti Union. Union organizuje pre svojich 

zamestnancov každý rok stretnutie, kde sa môžu odreagovať, popri 

programu rôznych neziskových organizácií  pritom získať užitočné 

informácie. Tento rok dostal možnosť aj OZ Myslím. Akcia sa konala v 

kúpeľnom parku v Piešťanoch, kde mala každá „neziskovka“― svoj stan. 

Pri stánku OZ Myslím si mohli záujemcovia vyskúšať, ako je to učiť sa 

posunkový jazyk v rámci minikurzu slovenského posunkového jazyka. 

Ľudia prichádzali k stánku OZ Myslím v menšom počte. Pod vedením 

lektora Michala Heftyho sa oboznámili s niektorými posunkami z oblasti „rodina“ „nápoje“, „farby“. Na 

žiadosť organizátorov sa lektor snažil naučiť záujemcov aj hlavné motto spoločnosti: „Union – celý svet 

na tanieri“, čo bolo asi najťažšou úlohou. V každom prípade sa však všetci snažili osvojiť si hlavné motto, 

a to nielen zamestnanci, ale aj generálny riaditeľ spoločnosti Union. Pocity a skúsenosti „absolventov“ 

minikurzu boli rôzne. Niektorí sa aj priznali, že učiť sa posunkový jazyk nie je vôbec jednoduché. Na záver 

podujatia moderátor akcie vyzval návštevníkov, aby sa sami snažili posunkovať vymyslenú súvislú vetu. 

Odvážnejší kandidáti dostali pochvalu aj od lektora Michala Heftyho. 

 

I. Deň dobrovoľníctva v OZ 

Rok 2011 bol európskym rokom dobrovoľníctva. Preto vďaka 

podpore grantu Naše mesto 2011, ktoré organizovala Nadácia Pontis 

a Engage, sa mohla v piatok, 17. júna 2011, realizovať v záhrade a v 

rodinnom dome OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich 

každodennú „kozmetiku“. Kozmetikou sa myslí maľovanie pivnice, 

výsadba okrasných kríkov a zhotovenie záhradného domčeka.  

Počasie prialo a vďaka 13 usilovným a prácechtivým dobrovoľníkom od spoločnosti ING práca sa 

mohla začať. Trávnik bol raz-dva pokosený, kríky zasadané, okolie domu poupravené. Záhradný domček 

rástol do plnej krásy, ktorý sme na konci celý namaľovali na svetlo 

zelenú farbu. Umenie sa ani u dobrovoľníkov nezaprie a na domček 

namaľovali štvorlístky – pre šťastie. Všetci prítomní si dali namaľovať 

svoju ruku na zeleno a otlačili  ju na domček. Pivnica sa tiež zmenila 

na nepoznanie, skrásnela.  
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J. Súťaž - Storytelling a poézia v (slovenskom) posunkovom jazyku  
 

V októbri 2011 sa v priestoroch Myslímu zišli porotcovia: BcA. 

Zuzana Hájková, PaedDr. Roman Vojtechovský a MgA. Michal Hefty, aby 

hodnotili príbehy Nepočujúcich v 

slovenskom posunkovom jazyku. Do 

súťaže sa prihlásilo 12 Nepočujúcich a z toho 8 boli deti a mládež. Každý si 

mohol zvoliť sám, koľko príbehov chce predviesť. Väčšina súťažiacich 

poslala svoje príbehy do OZ Myslím na CD nosiči, ktoré natočili pomocou 

kamery. Osobne na súťaž prišli Veronika Vojtechovská a Marcel Krištofovič. 

Po ich vystúpení naživo sa hodnotili najlepšie príbehy. Víťazom sa odovzdali ceny a zároveň boli 

prizvaný k natáčaniu svojho príbehu na DVD. Vzhľadom k technickému spracovaniu DVD vyjde táto 

publikácia začiatkom roka 2012. 

 

K. Účasť na jazykovedných akciách 

 

Pracovník OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Roman Vojtechovský, dňa 13. apríla 2011 sa 

zúčastnil na jazykovej konferencii pre mladých jazykovedcov a doktorandov na Filozofickej fakulte 

Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Prednášal na tému špecifické posunky v slovenskom posunkovom 

jazyku. Poslucháčov táto problematika natoľko zaujala, že na jej konci kládli niekoľko otázok. 

 

L. Projekt „Zmapujme si svoj jazyk“ 

 

Od 1. marca 2011 do 31. decembra 2011 sme 

realizovali projekt formou zaslaním DMS správ 

občianskemu združeniu Myslím – centrum kultúry 

Nepočujúcich a jeho „Zmapovaniu posunkového 

jazyka“. Ľudia si mohli odoslať SMS správu s 

textom DMS POSUNKY na číslo 877. Cena DMS 

bola 1 €, z ktorej dostal OZ Myslím vďaka pomoci verejnosti 96%. Projekt "Zmapujme si svoj jazyk" a 

aktivizácia DMS hesla "POSUNKY" sa uskutočnil vďaka podpore Fóra donorov. Vyzbierané finančné 

prostriedky použije OZ Myslím na dotlač publikácie a DVD „Špecifické posunky“. 
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M. Preklad do slovenského posunkového jazyka 

 

OZ Myslím sa snaží spolupracovať s organizáciami, alebo firmami, 

ktoré majú snahu priblížiť informácie v slovenskom posunkovom 

jazyku. V roku 2011 sme uskutočnili preklad informácii do 

slovenského posunkového jazyka pre webovú stránku 

www.profesia.sk. 

 

N. Titulkovanie pre osoby so sluchovým postihnutím 

 

V roku 2011 vznikla spolupráca Divadla Aréna s OZ Myslím. Zámerom divadla bolo prostredníctvom 

odvysielaných titulkov, ktoré sa zobrazujú na veľkej ploche nad javiskom - počas predstavenia zabezpečiť 

rovnocenný prísun hovoreného jazyka pre osôb so sluchovým postihnutím. Titulky sa zobrazujú farebne, 

pre ľahšie rozpoznávanie hovoriaceho, a taktiež vyjadrujú aj jemné výrazové prostriedky ako napr. 

šepot. V roku 2011 vznikli titulky k predstaveniu „ZEM“ a „Perfect days“. 
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Spolupráca: 

 

Spolupráca pokračovala s Divadlom Tiché iskry pri príprave nového predstavenia „Rómeo a 

Zuzana“. Počas roka sa na niekoľkokrát predstavilo divadelné predstavenie „Tichý plač ľalie“. Počas 

predstavenia účinkovali profesionálni nepočujúci herci z občianskeho združenia Divadlo Tiché iskry.  

 

OZ Myslím ešte raz srdečne ďakuje Nadácii Pontis a Engage za projekt „Naše mesto“ a všetkým 

dobrovoľníkom zo spoločnosti ING za všetku obetavú prácu. 
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Úspešné projekty: 

 

V roku 2011 sme realizovali 9 projektov. 

Projekt "Multimediálna publikácia DVD - Špecifické 

posunky" sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu 

Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis. 

Kultúrne a vzdelávacie aktivity OZ Myslím podporil Bratislavský 

samosprávny kraj prostredníctvom projektu „Zvyšovanie kultúrnych a 

vzdelávacích služieb občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry 

Nepočujúcich“. 

Kurzy slovenského posunkového jazyka sa mohli 

zefektívniť vďaka Nadácie VÚB „Podpora vzdelávacích 

služieb chráneného pracoviska nepočujúcich prostredníctvom kurzov slovenského posunkového jazyka“. 

Projekt "Vybavenie učebne pre interaktívny kurz slovenského 

posunkového jazyka pre verejnosť" sa uskutočnil vďaka daru 

Klubu darcov v Komunitnej nadácie Bratislava a spoločnostiam 

Konto Orange a ČSOB Finančná skupina. 

Projekt „Elektronický časopis - Myslímovinky“ sa uskutočnil vďaka 

podpore grantu z Ministerstva kultúry SR. 

Projekt „Podpora internetovej stránke o kultúre Nepočujúcich“ sa 

uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR. 

Projekt „Povedz svoj príbeh!“ sa uskutočnil vďaka podpore grantu z 

Ministerstva kultúry SR. 

Projekt "Zmapujme si svoj jazyk" a aktivácia DMS hesla "POSUNKY" sa 

uskutočnil vďaka podpore Fóra donorov. 
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Projekt "Naša každodenná "kozmetika" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Nadácie Pontis - Naše 

Mesto 2011. 

 

 

Spracovanie zákonov do slovenského posunkového jazyka sa uskutočnilo vďaka 

podpore Úradu vlády SR „Práva osôb s poruchami sluchu“. 

 

Projekt "Rozšírenie pracovného uplatnenia Nepočujúcich 

na Slovensku" sa uskutočnil vďaka podpore Nadačný 

fond Accenture pri Nadácii Pontis. 
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Poskytli a prispeli nám: 

 

Finančný dar poskytla: 

Kamila Boledovičová 

 

Paušálne predplatné mobilného volania, posielania SMS a internet na dva roky vzniklo vďaka podpore: 

 

 

Vďaka firme Zoner Photo Studio, vieme kvalitne spracovať naše obrázky a 

fotky. 

 

Ocenenie najlepších príbehov zo súťaže "Rozprávanie príbehov v (slovenskom) posunkovom jazyku" 

vzniklo podporou: 

    

   

 

 

Webové domény a hostingy www.myslim.sk, www.nepocujuci.sk a 

www.fotomaratonnepocujucich.sk vznikli vďaka podpore EXO TECHNOLOGIES, 

spol. s.r.o. 

 

 

...poďakovanie patrí dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc:  

 

Ivetaa Vavreková, Ing. Katarína Oroszová, Kristína Schrónerová. 
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Finančná správa: 

 

 
V roku 2011 celkový príjem bol 88 553 €  
 
Podrobnejšie informácie sú v tabuľkách. 
     
Výkaz o príjmoch. 

 

Príjmy Nezdaňovaná činnosť 

Z darov a príspevkov 1 343 € 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 2 844 €  

Z dotácií 64 893 € 

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 19 185 € 

Ostatné 288 € 

Príjmy celkom 88 553 € 

 

Výkaz o výdavkoch. 

 

Výdavky Nezdaňovaná činnosť 

Služby 17 212 € 

Mzdy 32 920 € 

Prevádzková réžia 25 985 € 

Ostatné 438 € 

Výdavky celkom 76 555 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov 11 998 € 

 

Výkaz o majetku a záväzkoch. 

 

Majetok Účtovné obdobie 2011 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 2010 

Peniaze 34 € 9,79 €  

Bankové účty 20 731 €  8 757,15 €  

Majetok celkom 20 765 € 8 766,94 €  
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Finančná správa: 

 

 

Záväzky Účtovné obdobie 2011 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 2010 

Záväzky 2 819 € 2 658,41 € 

Úvery 4 300 € 4 300 € 

Majetok celkom 7 119 € 6 958,41 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov 13 646 € 1 808,53 € 
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Záver: 

 

 

Dúfame, že naša práca, snaha, odbúravať bariéry medzi Nepočujúcimi a počujúcimi, prispieva 

k postupnému prehodnoteniu Nepočujúcich intaktnou spoločnosťou. Taktiež dúfame, že naša snaha 

povzbudzovať Nepočujúcu mládež k aktívnej činnosti prispieva k zvyšovaniu ich sebahodnotenia 

a k zlepšeniu morálky. 

Našich cieľov je oveľa viac, ako sa to dá realizovať za jeden rok. Veríme však, že postupne ako 

plynú roky, si môžeme vytýčiť ciele  vždy na vyšší a vyšší stupeň. 

 

 

 

Vypracovali: Michal Hefty, Angela Hefty 

Bratislava, 20.7.2012, © Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich 


