SINA Nitra, n. o.
Stredisko integračných aktivít pre zrakovo
a viacnásobne postihnutých ľudí

Výročná správa 2015

Použité skratky:
Aplikovaný stolný tenis
Krajská rada
Krajské stredisko
Ministerstvo kultúry SR
Mestské zastupiteľstvo
Nezisková organizácia
Nevidiaci a slabozrakí
Non Visual Desktop Access
– nevizuálny prístup na počítač
OZ
– Občianske združenie
RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska
SNSŠ – Sekcia nevidiacich a slabozrakých
športovcov
ŠK
– Športový klub
ŤZP
– Ťažké zdravotné postihnutie
ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VÚC
– Vyšší územný celok
VZ
– Verejná zbierka
ZO
– Základná organizácia
ZP
– Zdravotne postihnutí
AST
KR
KS
MK SR
MZ
n. o.
NS
NVDA
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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
forma:
Nezisková organizácia podľa zákona č.213/1997 Z. z.
Zakladateľ:
IBAN:
web:
e-mail:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
28. 3. 2006 pod č. VVS/NO-16/2006
SK08 0900 0000 000233195910 / 0900
www.hovoriaciweb.sk
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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Od 1. 10. 2006 sídli SINA Nitra, n. o. v 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, 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 Bazaar 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.
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Editoriál
V 10. roku existencie pokračovala n.o. v napĺňaní svojho
poslania, cieľom ktorého je umožniť zrakovo a viacnásobne
postihnutým ľuďom organizovať si a zúčastňovať sa
spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových
aktivít v pre nich prispôsobenom prostredí. Vytvárajú sa tak
podmienky pre ich sebarealizáciu a osobnostný rast.
Okrem organizovania vlastných aktivít poskytuje n.o. aj
priestor a servis najmä pre prácu organizačným zložkám
ÚNSS Nitrianskeho kraja, ďalej pre zrakovo postihnutých
športovcov, ale i pre neformálne skupiny občanov.
Nosným projektom roku 2015 bola realizácia súťaže
kresleného humoru „Videnie nevidenia i videnia“ podporenej
Ministerstvom kultúry SR.
Úspešná realizácia projektu a desiatok ďalších aktivít je o to
cennejšia, že SINA Nitra od roku 2010 nemá vlastných
zamestnancov a všetka činnosť je zabezpečovaná
dobrovoľníkmi.
V stredisku n. o.sa koná 3 až 5 cyklických i jednorazových
podujatí týždenne, o ktorých informujeme NS mesačníkom
Očko.
Josef Zbranek
riaditeľ n. o.
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Ing. Milan Měchura
predseda správnej rady n. o.

Servis pre občianske združenia
ÚNSS ako zakladateľ 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 Nitra a KR Nitra, koná sa tu
rôznorodá klubová činnosť. Stredisko bezplatne
sprístupňujeme aj iným registrovaným či neformálnym
združeniam občanov.

Súťaž kresleného humoru
Videnie nevidenia – i videnia
„3. december môžeme považovať za míľnik v oblasti
kresleného humoru“ povedal na vernisáži výstavy súťaže 3.
decembra v Divadle Andreja Bagara v Nitre predseda
hodnotiacej komisie Vladimír Pavlík. „Pozorne sledujem
situáciu vo svete, ale ešte nikto sa nepokúsil sprístupniť
kreslený humor nevidiacim ľuďom.“
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Sprístupnenie kresleného humoru ľuďom s ťažkým
zrakovým postihnutím bolo „len“ pridanou hodnotou
ideového zámeru organizátorov, ktorým bolo ukázať
humorom, s akými situáciami sa v živote musí vyrovnávať
nevidiaci či slabozraký človek a aký je zrak dôležitý pre náš
život. Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR s podtitulom Humor o ľuďoch, ktorým
zrak úplne alebo čiastočne chýba, ale i o zraku
ako takom.
Súťaž bola vyhlásená 1. augusta 2015 zverejnením
tlačovej správy na webovej stránke SINA Nitra n.o.
www.hovoriaciweb.sk.
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Vyhlásenie bolo elektronicky zaslané viacerým redakciám
printových a elektronických médií. Mediálne partnerstvo bolo
uzatvorené s časopisom Kocúrkovo, v ktorom presne 1.
augusta bol oznam o súťaži zverejnený. Koordinátor projektu
vycestoval dňa 28. augusta na festival Kremnické gagy 2015,
kde po dohode s organizátormi súťaž prezentoval na výstave
kresleného humoru „Dražba čistého papiera“. Oznam
o súťaži bol následne zverejnený aj v 2. čísle časopisu
Bumerang. Veľký podiel na propagácii súťaže mal jej
odborný garant karikaturista František Bojničan, ktorý k tomu
využil svoje bohaté kontakty so slovenskými i zahraničnými
karikaturistami.
Do uzávierky súťaže 30. októbra 2015 organizátori prijali 221
prác od 99 autorov z 32 krajín z celého sveta.
85 autorov sa zúčastnilo v kategórii A - dospelých, 14
v kategórii B - do 18 rokov. Nie všetci však splnili propozície
súťaže, preto nemohlo byť do hodnotenia zaradených 24
autorov, ktorí poslali obrázky iba e-mailom a ďalších 12,
ktorí zaslali v origináli len jednu prácu. Propozície súťaže
boli na webovej stránke n.o. zverejnené v slovenskom
a anglickom jazyku. Napriek tomu ide o nečakane vysokú
účasť, pretože pre bežných ľudí ide o náročnú tému.
Hodnotiaca komisia v zložení Vladimír Pavlík – karikaturista
a predseda komisie, František Bojničan – karikaturista, Josef
Zbranek - koordinátor projektu a riaditeľ n.o. Komisia
vyhodnotila práce 19. novembra v Mestskej knižnici
v Hlohovci. Hodnotiacimi kritériami boli technické prevedenie
diela, myšlienka vyjadrená kresbou a posolstvo karikatúry.
Podľa vyjadrenia prvých dvoch členov komisie, dlhoročných
organizátorov súťaží kresleného humoru,
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kvalitatívna úroveň zaslaných prác sa plne vyrovnala iným už
tradičným súťažiam ako Novomestský Osteň a Fraštácky
tŕň. I preto hodnotitelia ocenili až 9 autorov.
To však neplatilo v kategórii B do 18 rokov, kde komisia
neudelila 1. a 2. miesto.
Súčasťou projektu bolo aj sprístupnenie vybraných prác
nevidiacim ľuďom vypracovaním reliéfnych kópií. Jediným
subjektom na Slovensku, ktorý je schopný takéto kópie
vytvoriť, je Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči. Výroba reliéfnych kópií je však
technicky a časovo náročná. Na každý takto spracovaný
obrázok musí byť ručne vyrobená matrica. Spracovanie
do reliéfu muselo byť vykonané len z prác zaslaných
do 14. októbra, preto neboli napr. spracované práce
niektorých ocenených autorov.

Výstava a vyhodnotenie
Vo štvrtok 3. decembra 2015 sa za prítomnosti takmer 70
hostí –poslanci a pracovníci Nitrianskeho samosprávneho
kraja a mesta Nitra, predstavitelia kultúrnych inštitúcií,
novinárov a samotných zrakovo postihnutých - uskutočnila
vernisáž výstavy súťažných prác. Na 7 panelov bolo
z dôvodu kapacitných možností vybraných a inštalovaných
50 karikatúr, 27 z nich bolo vystavených pod priehľadnou
fóliou.
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Jiří Novák, Česko, 1. miesto
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Andrej Popov, Rusko, 2. miesto
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Tony Tasco, Belgicko, 3. miesto
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Bobo Pernecký, Slovensko, čestné uznanie
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Břetislav Kovařík, Česko, čestné uznanie
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Izabela Kowalska – Wieczorek, Poľsko, čestné uznanie
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Marie Plotěná, Česko, čestné uznanie
16

Miroslav Barvirčák, Slovensko, čestné uznanie
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Program vernisáže moderoval riaditeľ Divadla Andreja
Bagara Ján Greššo. Po hudobnom úvode v podaní
nevidiacich a slabozrakých amatérskych interpretov
Josef Zbranek prezentoval projekt a jeho poslanie.
O tvorbe reliéfnych kópií a spoluúčasti Slovenskej knižnice
pre nevidiacich M. Hrebendu informoval jej riaditeľ Ing.
František Hasaj. Výtvarné práce po umeleckej stránke
zhodnotili členovia poroty František Bojničan a Vladimír
Pavlík, ktorý potom vyhlásil výsledky súťaže. Z jeho rúk si
prvú cenu zlatú Dúhovku s plaketou a finančnú čiastku 300 €
prevzal víťaz súťaže Jiří Novák z ČR, ktorý sa dostavil na
vernisáž osobne. Zlatú, striebornú a bronzovú Dúhovku
vyrobila Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch,
ide o artefakt z orechového dreva. O prevzatie ocenení pre
súťažiacich na 2. a 3. mieste sme požiadali veľvyslanectvá
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Ruskej federácie v Bratislave resp. Belgického kráľovstva vo
Viedni, naša korešpondencia však ostala bez odozvy.
Záverečné príhovory predniesli viceprimátor Mesta Nitry
PhDr. Ján Vančo a predsedníčka sociálnych komisií VÚC
Nitra a MZ Nitra poslankyňa Mgr. Renáta Kolenčíková.
Printovým výstupom súťaže je stolový kalendár vydaný
nákladom 200 výtlačkov, ktorý supluje katalóg výstavy.
Kalendár bol zaslaný všetkým autorom, ktorý v ňom majú
zverejnenú ilustráciu, ďalej partnerom a dobrovoľníkom.
Reportáže z výstavy odvysielala RTVS a to STV 1
v hlavných večerných správach dňa 15. 12. 2015
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/82808
a rádio Regína dňa 7. 12. 2015
http://ba.regina.rtvs.sk/clanky/z-regionov/95310/ .
Reprezentatívny článok uverejnili MY Nitrianske noviny
dňa 7. 12. 2015.
Skúsenosti:
Išlo o pilotný projekt, poučení pre budúcnosť máme viac:
1. Projekt si vyžiadal značné množstvo poštovej
a elektronickej komunikácie, takže v prípade jeho
opätovnej realizácie v budúcnosti bude efektívne zriadiť
preň samostatnú webovú stránku a E-mailovú adresu.
2. Bolo treba vypracovať úplne nové postupy pri zhotovení
a umiestnení popisu kresieb v Braillovom a zväčšenom
písme, nevedeli sme o nikom, kto takto opisoval
artefakty na vertikálnej ploche, nemali sme kde prevziať
skúsenosti. V prípade realizácie súťaže a výstavy
v budúcnosti už vieme ako zlepšiť komfort NS čitateľov.
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3. Časová a finančná náročnosť tvorby reliéfnych kópií.
Problémom nebola ani výška dotačnej rozpočtovej
položky, ale nemožnosť predbežnej kalkulácie nákladov.
Súťažné práce boli vyhotovené rôznymi výtvarnými
technikami s veľmi rozdielnou členitosťou obrázkov
a nedalo sa vopred odhadnúť, koľko hodín práce si
vyžiada tvorba ručne vyrábaných matríc pre reliéfnu tlač.
Potreba časového predstihu ovplyvnila aj výber prác.
Tvorba reliéfov vyžadovala obdobie medzi uzávierkou
a otvorením výstavy minimálne 2 mesiace.

Návštevnosť:
Vernisáž výstavy – 67 osôb
Návšteva výstavy – Divadlo Andreja Bagara navštívi
mesačne 9 až 10 tisíc návštevníkov, ktorí okolo výstavy
museli prejsť.

Súťaž finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR
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Letný kurz práce s NVDA
NVDA je hlasový čítač obrazovky určený užívateľom PC,
ktorí nemôžu text čítať zrakom. Jeho hlavnou prednosťou je,
že na rozdiel od obdobných spoplatnených programov je
NVDA voľne šíriteľný. Ďalšou výhodou nášho kurzu bolo, že
výučba vďaka lektorom-dobrovoľníkom bola bezplatná.
Kurz sa uskutočnil od 1. do 4. júla 2015 v spoločenskej
miestnosti SINA a zorganizovali sme ho na základe
opakovaného dopytu nevidiacich užívateľov. Lektormi boli
Mgr. Ondrej Rosík z Banskej Bystrice a Ing. Peter Zbranek
PhD. z Nitry. Kurzu sa zúčastnilo 6 frekventantov z Nitry
a Levíc a jeho program bol prispôsobený potrebám
jednotlivých účastníkov podľa úrovne ich počítačovej
gramotnosti.
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Dlhodobé aktivity
Krúžok ručných prác Radka – tvorivé dielne
V roku 2015 pracoval krúžok pod vedením p. Oľgy Fúskovej.
Stretnutia sa konali dvakrát v mesiaci. Zúčastňovalo sa ich
priemerne 10 až 16 členov, čo je oproti roku 2014 mierny
nárast. Krúžok zorganizoval 24. novembra výstavu ručných
prác v Krajskej knižnici K. Kmeťka. Svoje výrobky členky
krúžku ponúkali aj v mestskom charitatívnom stánku vo
vianočnom mestečku.
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Hudobno-recitačný súbor Radosť
V hodnotenom období absolvovala skupina Radosť pod
vedením Janky Hrnčárovej a Ladislava Fúsku 20 skúšok
a 10 vystúpení v 4 domovoch sociálnej starostlivosti. Veľký
ohlas malo ich vystúpenie najmä v domove pre seniorov
Zobor, kde bola Radosť pozvaná aj na vianočné popoludnie.
Udalosťou bola augustová prehliadka amatérskej umeleckej
tvorby v Bratislave.

Krúžok scénického tanca Očko
Krúžok pracuje pod vedením Mgr. Evy Prokopovej, ktorá
si po ukončení pracovnej činnosti v ÚNSS zachovala vzťah
a kontakty s našou organizáciou. Počet členov krúžku sa
stabilizoval na 10. Očko zopakovalo v tomto roku úspech na
semifinále „Pohyb bez bariér“ v Bratislave s choreografiou
„OČKO a Chacha“.
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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, Rosiny, Levoče a Košíc
a zorganizoval 7. ročník veľkého medzinárodného turnaja.

Sprievodcovská a predčitateľská služba
V roku 2015 sme vďaka uzatvorenej zmluve s ÚPSVaR Nitra
pokračovali v organizovaní dobrovoľníckych prác pre
občanov v hmotnej núdzi. Touto formou sme poskytovali
bezplatnú sprievodcovskú a predčitateľskú službu pre
držiteľov preukazov ŤZP s červeným pásom. Služba je
poskytovaná v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 16.00
hod., o ďalších podmienkach jej poskytovania sú členovia
ÚNSS informovaní prostredníctvom mesačníka Očko.
Dobrovoľníci predstavujú pre n.o. významnú pomoc aj pri
organizovaní akcií.
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Ďalšie podujatia v roku 2015
28. január – „DIA“ raňajky s prednostkou IK FN Nitra
MUDr. Vierou Kissovou PhD.
14. február - Fašiangové posedenie
7. marec – Turnaj v ruských kolkoch
25. apríl – Slávnostné posedenie ku Dňu matiek
25. máj – Raňajky s klinickým psychológom PhDr. Petrom
Sabolom z FN Nitra
30. máj – súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma – krajské
kolo
4. jún - edukačno-motivačné stretnutie pre NS diabetikov s
edukačnou sestrou Klaudiou Šugrovou
5. – 7. jún – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom
tenise NS
10. jún - Nevidím, ale fotím – seminár s fotografom Jánom
„Myšiakom“ Miškovičom
13. jún – Deň pohybu a zábavy – Qardo a ruské kolky
27. jún – Burza odevov a spotrebného tovaru
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14. júl – edukačno-motivačné stretnutie pre NS diabetikov s
edukačnou sestrou Klaudiou Šugrovou
8. august – Klokočinský guláš – účasť „bezočivého“ tímu
4. – 13. september – Pobyt pre 24 osôb v Lido Di Jesollo v
Taliansku
28. september - 4. október - Rekondičný pobyt v hoteli
Jantár Dudince
12. december - Slávnostná akadémia ku dňu nevidiacich
28. december – Štefanský turnaj v aplikovanom stolnom
tenise a Qarde
31. december – Silvester pre členov ÚNSS

Informačné toky
O aktivitách organizovaných v stredisku informujeme
prostredníctvom mesačníka Očko, ktorý distribuujeme
elektronicky a v písomnej forme vo zväčšenej tlači v náklade
150 až 200 kusov poštou i osobne.
26

27

28

29

Poďakovanie
SINA Nitra, n. o. a ÚNSS ZO č. 25 Nitra za finančnú a materiálnu pomoc resp.
ústretové partnerstvo ďakujú:

Mestu Nitra a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
Ministerstvu kultúry SR
Právnickým a fyzickým osobám
Bojničan František

ANTRE NITRA, s. r. o.

BIBUS, s. r.o.

Bumerang (časopis),

COOP Jednota SD Nitra,

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

EKVIA, s. r. o., Nitra

Ematech – technologie s.r.o., Nitra
MUDr. Ivanová Kristína, Nitra
Lekáreň Hypericum, Nitra

CORAL, s. r. o., Nitra
Garmond Nitra

CHROMSPEC, s. r. o., Šaľa
Krajská knižnica K. Kmeťka, Nitra

Lions Clubs International, kluby Nitra a Bratislava 1

LUMEN, družstvo Nitra

M+M – Ing. Klára Macegová

MARTINEX, s.r.o., Nitra

MY – Nitrianske noviny MUDr. Michalík Marek, Nitra

PEKASTROJ – Daniela Kováčová, Nitra
Sezama, s. r. o., Nitra

STAVEX Nitra, s. r. o.

Reštaurácia Bianka, Veľké Zálužie

SKN M. Hrebendu Levoča

Slovrestav, s.r.o., Svätoplukovo

Ing. Pavlík Vladimír

SOŠ drevárska, Topoľčany

SOŠ, potravinárska, Nitra

TTC, s.r.o., Nitra

SVI, s.r.o., Nitra

UNIKOV Alfonz Gajdoš Nitra

Ďakujeme všetkým,
ktorí podporili našu činnosť poukázaním svojich
2 % z daní,
priateľom, priaznivcom a dobrovoľníkom
za ich pomoc a podporu.
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