
 

SINA Nitra, n.o.

           Stredisko integračných aktivít
pre zrakovo a viacnásobne postihnutých ľudí

Výročná  správa  2014

Ďakujeme všetkým, 
ktorí podporili našu činnosť poukázaním svojich 2 % z daní, 

priateľom, priaznivcom a dobrovoľníkom 
za ich pomoc a podporu. 

Aj to dokážu ruky krúžku Radka

                                      Poďakovanie

SINA Nitra, n. o.   a  ÚNSS ZO č. 25 Nitra   za  finančnú, materiálnu a morálnu podporu                 
ďakujú:

Mestu Nitra a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre

NATO CHARITY BAZAAR BRUSEL

ANTRE NITRA, s. r. o.

BIBUS, s. r.o.
 

COOP Jednota SD Nitra

CORAL, s. r. o., Nitra

EKVIA, s. r. o., Nitra

CHROMSPEC, s. r. o.,   Šaľa

MARTINEX, s.r.o., Nitra

MY – Nitrianske noviny

MUDr. Kristína Ivanová, Nitra
   

M+M  – Ing. Klára Macegová 

ORTOMAG, s. r. o., Nitra

PEKASTROJ – Daniela Kováčová, Nitra

Ropspol., s. r. o., Nitra

Sezama, s. r. o., Nitra

STAVEX Nitra, s. r. o.

TITRANS, s.r.o., Nitra

UNIKOV

Veľkoobchod papiernictvo – Edita Butková, Nitra
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Použité skratky:

AST – Aplikovaný stolný tenis
KR –  Krajská rada
KS – Krajské stredisko
n. o. – Nezisková organizácia
NS – Nevidiaci a slabozrakí
OS SR – Ozbrojené sily Slovenskej republiky 
OZ – Občianske združenie 
SNSŠ – Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov 
ŠK – Športový klub 
ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
VZ – Verejná zbierka
ZO – Základná organizácia
ZP – Zdravotne postihnutí

Dňa 30. januára kroky mnohých z nás viedli do synagógy. Nitrianske 
centrum dobrovoľníctva spoločne s mestom Nitra udeľovali ocenenia 
dobrovoľníkom mesta Nitra za rok 2013 ,,Srdce na dlani“. Medzi 28 
nominovanými boli aj 2 členky ÚNSS a dobrovoľníčky SINA Nitra n.o. - 
pani Ľudmila Šišáková získala ocenenie za prácu s mládežou v stacionári 
pre zdravotne postihnutých, pani Iveta Zbranková za dlhoročnú pomoc 
organizácii – ÚNSS.

                                                                        Ďakujeme a blahoželáme.
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Výkaz o majetku a záväzkoch
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SINA Nitra je nezisková organizácia založená za účelom poskytovania 
všeobecne prospešných služieb pre nevidiacich a slabozrakých občanov a 
občanov s iným zdravotným, najmä kombinovaným postihnutím, so 
zameraním na:

 poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
 tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných hodnôt
 ochranu ľudských práv a základných slobôd
 vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
 služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Názov organizácie:    SINA Nitra, n. o.
Sídlo organizácie:          Nedbalova 540/17, 949 11  Nitra
Identifikačné číslo (IČO):  42052092
Organizačná forma:          Nezisková organizácia podľa  zákona č.213/1997 Z. z.
Zakladateľ:                       Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Dátum registrácie:             28. 3. 2006 pod č. VVS/NO-16/2006
Číslo účtu:      0233195910/0900
Web:          www.hovoriaciweb.sk
e-mail:       hovoriaciweb@gmail.com
                                          sina. nitra @ inmail.sk

Správna rada SINA Nitra, n. o.:

Predseda: Ing. Milan Měchura
Členovia: Jana Hrnčárová, Eva Vilímová

Dozorná rada:

Predsedníčka: Ing. Edita Križanová
Členovia: Mária Bliscová, Ing. Peter Bujna

Riaditeľ: Josef Zbranek
Tel: 0911 328 921
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Výkaz o príjmoch a výdavkoch
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Od 1. 10. 2006 sídli SINA Nitra, n. o. v zrekonštruovanej časti budovy 
Komunitného centra na Nedbalovej ulici 17 v Nitre, kde má v prenájme od mesta 
Nitra priestory za symbolickú cenu. Vďaka tejto podpore boli vytvorené 
podmienky na vybudovanie strediska integračných aktivít pre zrakovo a 
viacnásobne postihnutých občanov. 

SINA Nitra má pre klientov k dispozícii spoločenskú miestnosť, druhú miestnosť 
pre šport, techniku a archiváciu dokumentov.  kanceláriu a sociálne zariadenie. 
Stredisko je vybavené výpočtovou, kancelárskou a audiovizuálnou technikou, 
športovým vybavením a spoločenskými hrami pre nevidiacich. Vďaka projektu 
Blind Friendly Interior  podporeného  Nadáciou  NATO Charity Bazzar  z Bruselu
je od júla 2014 v stredisku inštalovaná malá expozícia miniatúr známych 
svetových a slovenských stavieb. 

Od apríla 2011 pôsobí v priestoroch n. o. aj ŠK SNSŠ  Scorpioni Nitra. Vďaka 
prítomnosti tohto klubu  sa  tu  nachádzajú aj špeciálne stoly na aplikovaný stolný 
tenis. 

13
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Editoriál

SINA Nitra od svojho založenia napĺňa svoje poslanie ideou zvyšovania kvality života 
zrakovo a viacnásobne postihnutých ľudí nitrianskeho regiónu. Za týmto účelom 
prevádzkuje stredisko integračných aktivít, v ktorom organizuje, ale aj umožňuje 
organizovať voľnočasové a vzdelávacie činnosti, čím sa vytvárajú podmienky pre 
sebarealizáciu a celkový rozvoj osobnosti ľudí so zdravotným postihnutím.
  

Okrem organizovania vlastných aktivít poskytuje n.o. aj priestor a servis najmä pre 
prácu OZ ÚNSS Nitrianskeho kraja, ďalej pre zrakovo postihnutých športovcov, ale i 
pre neformálne skupiny občanov. 

Aktívami bilancie roku 2014 je realizácia dvoch projektov, 
ktoré priniesli inováciu interiéru strediska a rozbehli systematickú prácu s 
dobrovoľníkmi. Oproti rokom 2012 a 2013, kedy došlo k útlmu projektovej činnosti 
ide o zlepšenie situácie.  Ich realizácia je o to cennejšia, že ani v roku 2014 nemala 
n.o. vlastných zamestnancov a ani iné pracovnoprávne vzťahy. Bližšie informácie 
prinášame v samostatných kapitolách.

K pasívam roka patrí prerušenie činnosti krúžku pohybovej kultúry RELAX a 
tréningov NS užívateľov PC. Zapríčinila to strata dvoch obetavých dobrovoľníkov a 
to p. Zlatice Bielickej (zdravotné dôvody) a Bc. Juraja Danka (úmrtie). Prácu týchto 
obetavých ľudí sa nám zatiaľ nepodarilo nahradiť. Je to doklad, ako si musíme vážiť 
obetavých ľudí, ktorí dobrovoľne pomáhajú ľuďom.

Aj naďalej sa v stredisku  n. o. uskutočňuje 4 až 6 aktivít týždenne, o ktorých 
informujeme NS mesačníkom Očko. 

 

    Josef Zbranek                          Ing. Milan Měchura
                riaditeľ n. o.                                                 predseda správnej rady n. o.

Stánok krúžku Radka

Náš gulášový tím

Skupina Domovina

Naše aktivity na Jankovom vŕšku
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Servis pre občianske združenia

ÚNSS ako zakladatel n. o. a jej organizačné zložky sú  hlavnými užívateľmi strediska 
SINA Nitra, n. o.  
Konajú sa tu zasadnutia krajských, okresných, riadiacich a kontrolných orgánov 
ÚNSS,  spracováva  a  archivuje  sa  tu  ich  dokumentácia,  prebieha  tu   príprava 
a realizácia väčšiny podujatí a aktivít ZO ÚNSS č. 25 a KR Nitra, koná sa tu živá 
klubová  činnosť.   Stredisko   bezplatne   sprístupňujeme   aj   iným   registrovaným
 či neformálnym združeniam občanov. 

Projekty

                   Blind Friendly Interior - Interiér priateľský k nevidiacim“

Informácia o tomto projekte bola zverejnená už vo výročnej správe 2013, kedy 
bol projekt vypracovaný, podaný a na konci roku podporený sumou 7 100 € 
nadáciou  NATO Charity Bazaar   z  Bruselu.  

Realizácia projektu v roku 2014 bola odštartovaná účasťou na Donation 
Ceremony v NATO  Staff Centre v Bruseli za účelom prevzatia symbolického šeku. 
Podujatie  sa  uskutočnilo  27. januára  a zúčastnil  sa ho  riaditeľ n.o. Josef  Zbranek 
s dobrovoľníkom Mgr. Ľubomírom Pleidelom. Po jeho ukončení boli menovaní 
spoločne so zástupcami druhej úspešnej organizácie zo SR prijatí vojenským 
predstaviteľom Slovenskej republiky pri Vojenskom výbore NATO a EÚ 
generálmajorom  Miroslavom Kocianom.   Po  návrate   z Bruselu   nasledovalo
prijatie náčelníkom Generálneho štábu OS SR generálporučíkom  Petrom  Vojtekom 
 5. februára v Bratislave.  

Ďalšie podujatia v roku 2014

10. február – Raňajky s príslušníkmi dopravnej polície 
21. február – Posedenie pri country so skupinou Domovina 
  1. marec – Fašiangové posedenie ZO ÚNSS č. 25 Nitra
  9. marec – Seminár „Prístupnosť dotykových zariadení 

   pre zrakovo postihnutých užívateľov  
  8. máj - Slávnostné posedenie ku Dňu matiek
19. máj – Raňajky s cestovateľom Ivanom Jančekom 
24. máj – Krajské zhromaždenie ÚNSS
6. – 8. jún – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom 

            tenise NS
27. júl – Športový deň s grilovačkou
23. august – oslavy SNP na Jankovom Vŕšku – spolupráca 

n.o. s 1. Lions clubom Bratislava – zabezpečenie kultúrneho programu v rámci 
Československej súťaže vo varení gulášu
6. september – Rozlúčka s prázdninami – zájazd do 
Strážnice

29. september - 5. október - Rekondičný pobyt v hoteli 
Jantár Dudince

11. október – Športový deň s ruskými kolkami
10. november – Raňajky s Annou Škublovou – distribútor-
      kou systému ELA – elektronický lokalizačný asistent
22.  november - Slávnostná akadémia ku dňu nevidiacich
24. – 25. november – „Nevidíme očami ale srdcom“ 

výstava krúžku Radka v Krajskej knižnici K. Kmeťka
13. december – Stretnutie s qardom – turnaj v novej 

spoločenskej hre pre nevidiacich

Qardo v plnom prúde
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Jarné mesiace a začiatok leta boli v znamení realizácie projektu – objednávky, 
dolaďovania s dodávateľmi, brigády a brigády a napokon  „metamorfóza“ 
spoločenskej miestnosti. 

Zavŕšením nášho úsilia bola streda 16. júl 2014 -  v SINA Nitra n.o. sa uskutočnilo 
uvedenie projektu do života. Medzi hosťami boli brigádny generál Jindřich Joch z 
Generálneho štábu OS SR a veliteľ vojenského útvaru 4 405 Nitra plukovník 
Miroslav Lorinc. Mesto Nitra reprezentovali viceprimátor Ján Vančo a poslankyňa 
MZ Anna Šmehilová. ÚNSS jej najvyšší predstavitelia - predseda Branislav 
Mamojka a prvý podpredseda Milan Měchura, nechýbali ani ďalší jej funkcionári a 
členovia, teda ľudia, ktorým má výsledok projektu slúžiť.

Výsledkom projektu je nový nábytok v spoločenskej miestnosti SINA Nitra, a to 8 
skríň, 8 stolov, 32 stoličiek a kuchynská linka. Nábytok je prispôsobený potrebám 
zrakovo postihnutých návštevníkov najmä z hľadiska bezpečnosti a mobility. 
Charakterizujú ho zaoblené rohy, posuvné dvierka a jednoduchá manipulácia s 
ním. Vytvorením účelného interiéru sa o 30% zvýšila kapacita spoločenskej 
miestnosti, v ktorej sa teraz pohodlne usadí 40 osôb.

Nosnou ideou projektu je zriadenie stálej expozície miniatúr známych svetových 
a slovenských stavieb, čím chce projekt nevidiacim ľuďom sprístupniť aspoň 
malú čiastočku sveta, ktorý je im utajený. Do svojich rúk môžu vziať bruselské 
Atómium, aténsku Akropolu, Víťazný oblúk v Paríži či pohrebisko Stonehenge vo 
Veľkej Británii. Zo slovenských stavieb je tu rozsiahly komplex Oravského hradu, 
s ktorým kontrastuje model zvonice vo Východnej. 

Ďalšie podujatia v roku 2013

28. január    –    „Pánu bohu chrbtom“  –  beseda s katolíckym kňazom
                                               Štefanom  Vicenom
9. február     –    Fašiangové posedenie ZO ÚNSS č. 25 Nitra
11. marec     –    Stretnutie s hluchoslepým kňazom Cyrilom  Axelrodom
15. apríl       –    Raňajky s herečkou Gabrielou Dolnou
10. – 12. máj –   Majstrovstvá SR v aplikovanom stolnom tenise 
15. máj        –    Elektronická evidencia členov, výmena členských kariet a  ochrana               
         osobných údajov – školenie funkcionárov ÚNSS
25. máj        –    Slávnostné posedenie ku Dňu matiek
3. jún           –    Kurz keramiky
7. – 9. jún     –    Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise NS
10. jún         –    Beseda – Poistné produkty pre zdravotne postihnutých
15. jún         –    Krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho  písma
24. jún         –    Raňajky s očným lekárom MUDr. Štefanom  Markom
24. august   –    Oslavy SNP na Jankovom Vŕšku – spolupráca n.o.
              s 1. Lions clubom Bratislava – zabezpečenie kultúrneho                 
         programu v rámci Československej súťaže vo varení gulášu
29. august   –    Rozlúčka s prázdninami - Zájazd na Oravu 
                                                                 spojený s jazdou na tanku 
26. september – Infostánok VZ ÚNSS Biela pastelka
14. - 20. október –  Rekondičný pobyt v hoteli Jantár Dudince
18. – 19. november – „Nevidíme očami, ale srdcom“ 

                výstava krúžku Radka v Krajskej knižnici K. Kmeťka
23.  november - Slávnostná akadémia ku dňu nevidiacich
9. december   – Raňajky s   Ing. Arch.  Vladimírom Libantom
31. december – Silvester 2013 –  pre  členov  ÚNSS  a  ich  rodinných príslušníkov

Krúžok scénického tanca Očko
V polovici roka sa vedenia krúžku vzdala p. Zlatica Bielická, desať členov aj 
naďalej skúšalo pod vedením p. Evy Prokopovej. Očko zopakovalo úspech na 
celoštátnej prehliadke Pohyb bez bariér v máji v Bratislave. Krúžok absolvoval 
ďalší ročník regionálneho kola festivalu Pohyb bez bariér s novou choreografiou 
„Očko tancuje country“ a opäť si priviezol pohár za 1. miesto.

Krúžok telesnej kultúry RELAX 
Po ukončení aktivít p. Zlatice Bielickej došlo k prerušeniu činnosti.

Tréningy práce s PC
Prebiehali individuálne do septembra, kedy nás zasiahla tragédia – nečakané úmrtie 
nevidiaceho dobrovoľníka Bc. Juraja Danka, ktorý tieto tréningy zabezpečoval formou 
individuálnych návštev u nevidiacich užívateľov PC. Jeho odbornú prácu sa nám 
nepodarilo nikým nahradiť. 
Juraj, česť Tvojej pamiatke. 

Aplikovaný stolný tenis 
Organizátorom tohto športu je v našej n.o. ŠK SNSŠ Scorpioni Nitra, jeho 
predsedníčkou je Ľudmila Šišáková. Okrem pravidelných piatkových tréningov klub 
odohral v stredisku počas víkendov aj 6 domácich ligových zápasov so súpermi z 
Bratislavy, Šale, Žiliny (tímy A a B), Levoče a Košíc a zorganizoval 6. ročník veľkého 
medzinárodného turnaja.  

Mesačník OČKO
O aktivitách organizovaných v stredisku informujeme prostredníctvom mesačníka 
Očko, ktorý distribuujeme elektronicky a v písomnej forme v Braillovom písme a 
zväčšenej tlači v náklade 150 až 200 kusov poštou i osobne.  



8 9

Dobrovoľníctvo pre všetkých

Na základe ponuky Nitrianskeho centra dobrovoľníkov sa n.o. zapojila do projektu, 
ktorého poslaním bolo zvýšenie úrovne organizovania dobrovoľníckej práce. 

Na úvod sa riaditeľ n.o. zúčastnil seminára Akreditovaný tréning – Manažment 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok so zameraním na znevýhodnených mladých ľudí, 
ktorý  sa  konal   v dňoch  20. – 23. mája 2014.  Nasledovalo vypracovanie Smernice
 o dobrovoľníctve pre organizáciu vrátane 6 príloh. 

V  dôsledku   dovolenkového   obdobia  sa  príprava   organizovania  dobrovoľníctva
v našej n.o. začala v 2. polovici augusta organizovaním náboru. Výzvy na výkon 
dobrovoľníctva   boli   zverejnené   na   webovej   stránke    www.hovoriaciweb.sk,
v mesačníku Očko. Pre nábor sme využili aj sociálne siete priateľov a rodinných 
príslušníkov.   Najrelevantnejšou   však   bolo   uverejnenie    inzerátu    (1/8 strany)
v schránkových novinách PARDON dňa  3. septembra 2014, do čoho n.o. 
investovala napriek poskytnutej zľave 106 €. 

Pravidlá  projektu  nám ukladali  získať dobrovoľníkov  vo  veku 18 až 30 rokov so 
znevýhodnením – zdravotné  postihnutie,  nezamestnaní,  etnické znevýhodnenie. 
Predpísaný  bol  aj  počet  dobrovoľníkov  -  traja  na  opakované  aktivity na dobu 
minimálne   4 mesiacov  v  rozsahu   30 hodín  mesačne  a  dvaja  na jednorazovú 
výpomoc.   

Prvotné reakcie nasvedčovali, že získame až 7 mladých dobrovoľníkov so 
znevýhodnením. Niektorých však úvodný záujem opustil, jeden si našiel 
zamestnanie a do procesu dokonca zasiahla aj tragická udalosť.  Na základe 
inzerátu s nami uzatvorila dohodu sl. Gabriela Mancírová, dlhodobo nezamestnaná 
absolventka estetiky, ktorá sa v dobrovoľnej práci mimoriadne osvedčila. Tím 
dobrovoľníkov sme doplnili ďalšími dvomi dobrovoľníkmi, Petrom Zbranekom a 
Tomášom Držíkom, ktorí už vykonávali dobrovoľnícku činnosť priebežne v minulosti 
na základe osobných väzieb. Jednorazové dobrovoľnícke činnosti  sme pokryli  
ďalšími dvoma NS študentmi z Banskej Bystrice a Bánoviec nad Bebravou.   

Dobrovoľníci vykonávali nasledujúce činnosti:
 Sprievodcovská služba
 Predčitateľská služba
 Organizačná pomoc na akciách
 Administratívne práce – kopírovanie, vypisovanie obálok, prepis textov
        a pod.
 Vyhľadávanie informácií na internete
 Pomoc NS v práci s hlasovým čítačom obrazovky a elektronickými 

kompenzačnými pomôckami
 Preklady z a do angličtiny

Jednotliví dobrovoľníci vykonávali činnosti podľa svojich schopností a zdravotných 
možností. Jednorazovú pomoc poskytli dobrovoľníci Kristína Snopková a Ondrej 
Rosík zabezpečením kultúrneho programu na Slávnostnej akadémii ku Dňu 
nevidiacich dňa 23. novembra 2014.  Projekt bol odrazovým mostíkom k uzatvoreniu 
zmluvy s ÚPSVaR Nitra o organizovaní dobrovoľníckych prác pre občanov v hmotnej 
núdzi, čo predstavuje dlhodobú udržateľnosť projektom rozbehnutých aktivít.  

Z týchto informácií vyplýva, že zapojenie sa  SINA Nitra n.o. do projektu možno 
považovať za prospešné. Okrem zavedenia systematickej dobrovoľníckej činnosti 
sú pozitívami získanie certifikátu na manažment dobrovoľníctva a sumy 500 €.

Dlhodobé opakované aktivity

Krúžok ručných prác Radka – tvorivé dielne 
Krúžok pracoval pod vedením p. Oľgy Fúskovej. Stretnutia sa konali dvakrát v 
mesiaci, vždy v pondelok. Zúčastňovalo sa ich priemerne 10 až 12 členov. Krúžok 
zorganizoval výstavu ručných prác v Krajskej knižnici K. Kmeťka a to 24. a 25. 
novembra. Stolík so svojimi výrobkami rozostrel aj na zájazde na Jankovom Vŕšku a 
na vianočných mestských trhoch dňa 12. decembra. 

Hudobno-recitačný súbor Radosť
V hodnotenom období absolvovala skupina Radosť pod vedením p. Márie 
Duchoňovej vyše 20 skúšok a 8 vystúpení v Domovoch sociálnej starostlivosti. 
Najväčšou udalosťou v skupine bola augustová prehliadka amatérskej umeleckej 
tvorby v Sečovciach. 
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