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Použité skratky:
č. p. – Červený pás
KKK – Krajská kontrolná komisia
KR – Krajská rada
KS – Krajské stredisko
n. o. – Nezisková organizácia
NS – Nevidiaci a slabozrakí
OZ – Občianske združenie
OZ ÚNSS – Organizačné zložky ÚNSS
SOŠ – Stredná odborná škola
ŠK NSŠ – Športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov
ŤZP – Ťažké zdravotné postihnutie
ÚNSK – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
VÚC – Vyšší územný celok
ZO – Základná organizácia
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SINA Nitra n.o. 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:
Sídlo organizácie:
Číslo (IČO): 42052092

SINA Nitra, n. o.
Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra

Právna forma:
Zakladateľ:

Nezisková organizácia podľa Zákona č. 213/1997 Z. z.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
28. 3. 2006 pod č. VVS/NO-16/2006
SK0809000000000233195910/0900
www.hovoriaciweb.sk
hovoriaciweb@gmail.com
sina.nitra@inmail.sk

e:
IBAN:
Web:
e-mail:

Správna rada SINA Nitra, n. o.:
Predseda: Ing. Bc. 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
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 n.o. 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 Bazzar z Bruselu je od júla 2014
v stredisku inštalovaná malá expozícia miniatúr známych svetových a slovenských
stavieb.
Od zriadenia strediska pôsobí v jeho priestoroch ZO, KR a KKK ÚNSS Nitra. Od
apríla 2011 poskytujeme priestory n. o. aj ŠK NSŠ Scorpioni Nitra. Vďaka
prítomnosti tohto klubu sú tu umiestnené aj stoly na aplikovaný stolný tenis
a veslársky trenažér.
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Editoriál
V roku 2018 nedošlo k výraznejšiemu rozvoju n.o., či už sa to týka
rozsahu jej činnosti alebo vybavenia strediska integračných aktivít,
v ktorom organizácia sídli. Už 9 rokov nemá n.o. zamestnancov a jej
činnosť je zabezpečovaná výhradne dobrovoľníkmi. V tejto situácii je
možné považovať za úspech, že rozsah vykonávaných činností sa
podarilo udržať a stabilizovať. Tak ako v roku 2017 boli aj v roku 2018
realizované 2 projekty s podporou VÚC Nitra a bola zachovaná
frekvencia akcií v stredisku na Nedbalovej ul., kde si zrakovo
a viacnásobne postihnutí ľudia organizujú spoločenské, vzdelávacie,
kultúrne a športové podujatia v prostredí pre nich prispôsobenom.
Vytvárajú sa tak podmienky pre ich sebarealizáciu, inklúziu a osobnostný
rast.
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.
Stredisko žije bohatým spoločenským životom, koná sa tu 3 až 5
podujatí týždenne.
Josef Zbranek
riaditeľ n.o.
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Ing. Bc. Milan Měchura
predseda správnej rady n.o.

Servis pre občianske združenia

Program Tyflotaxi

ÚNSS ako zakladateľ n.o. a jej
organizačné zložky sú 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. Stredisko bezplatne
sprístupňujeme
aj
iným
registrovaným či neformálnym
združeniam občanov ako napr.
tvorivým dielňam.

Na rozdiel od rokov 2016 a 2017
sme
v roku
2018
nemohli
pokračovať v programe Tyflotaxi
napriek veľkému záujmu ťažko
zrakovo postihnutých klientov.
Obsahom
programu
bolo
prideľovanie poukážok na taxi za
symbolickú cenu. Dôvodom bol
nedostatočný príjem z alokácie
daní.

Sprievodcovská
a predčitateľská služba
V roku
2018
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 preukazu
ŤZP s červeným pásom. Služba
je poskytovaná v pracovných
dňoch v čase od 8.00 do 16.00
hod. Dobrovoľníci sú pre n.o.
významnou pomocou aj pri
organizovaní akcií.

6

Projekty podporené Nitrianskym Prehľad
súťaží
a pohybových
samosprávnym krajom
aktivít:
 Veslársky trenažér – súťaž
V roku 2018 n.o. reagovala na
v 2 vekových kategóriách
výzvy ÚNSK zamerané na
mužov a v 2 kategóriách žien
podporu kultúry a športu. Do
 Ruské kolky – zácvik a turnaj
každej schémy bol predložený
 Qardo – výučba a turnaj
jeden projekt a obidva boli
 Ponitriansky čuchometer –
podporené
a úspešne
súťaž v rozlišovaniu vôní.
realizované.
Na akcii sme privítali aj 12-člennú
Športový deň – Memoriál Zlatky skupinu zo zjednotenej organizácie
Bielickej
nevidomých a slabozrakých ČR,
odbočka Olomouc, takže počet
Prvá júlová sobota, tzn. 7. júla účastníkov sa vyšplhal až k počtu
bola
venovaná
ucteniu
si 80. Každý si vybral aktivity podľa
pamiatky neúnavnej propagátorky chuti a svojich možností. Najviac
zdravého pohybu Zlatke Bielickej, účastníkov sa zapojilo do turnaja
ktorá nás opustila v septembri v ruských kolkoch. Prvým trom
2015. Už 3. ročník jej Memoriálu v každej disciplíne a kategórii sa
priniesol ponuku súťaží vhodných ušli hodnotné ceny. Odmenou pre
pre
ľudí
so
zrakovým všetkých bolo originálne tričko
znevýhodnením.
a príjemne strávený deň so
zdravým pohybom a množstvom
zážitkov.

Ruské kolky
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Čuchometer

Vianočná poetika z našich rúk
Tvorivé dielne zamerané na
tvorbu
vianočných pohľadníc
a ozdôb sa uskutočnili v dňoch
29.11. - 30.11.2018. Pod vedením
dobrovoľníčok Oľgy Držíkovej
a Eriky
Šodorovej
sa
ich
zúčastnilo 25 tvorivých zrakovo
postihnutých ľudí nielen z nášho
krúžku Radka, ale aj z Komárna,
Nových
Zámkov,
Zlatých
Moraviec, Šale a Bratislavy.
Do projektu sme zahrnuli aj
krajskú
akadémiu
ku
Dňu
nevidiacich (1.12.), kde sa
prezentovali
výsledky
tejto
tvorivosti.

Vianočná poetika
z našich rúk
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Podpora partnerstva a dialógu
v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík
Organizátormi projektu boli ÚNSS
a mesto Nitra. SINA Nitra n.o. bola
spolupracujúcou
organizáciou.
Cieľom projektu bola tvorba
štandardizácie procesov vedúcich
k sprístupňovaniu miest a obcí pre
znevýhodnené skupiny občanov.
Cieľovými skupinami projektu boli
okrem zdravotne postihnutých
ľudí, napr. seniori, matky s deťmi,
ľudia bez postihnutia s batožinou
apod.
Boli
sme
zapojení
v pracovných skupinách počas
trvania projektu, najvýraznejšou
aktivitou
n.o.
bolo
spoluorganizovanie
panelovej
diskusie dňa 28. apríla, ktorú
riadila
hlavná
koordinátorka
projektu. Diskusia bola zameraná
na
prístupnosť
komunikácií
a budov
v meste
Nitra
a dostupnosť služieb. Z diskusie
bol vyhotovený zvukový záznam,
ten
poslúžil
spracovaniu
prednesených podnetov. Diskusie
sa zúčastnilo 81 NS ľudí a ich
asistentov.

Klubová činnosť

Krúžok scénického tanca Očko

Stredisko SINA Nitra n.o. je
domovom 3 záujmových krúžkov
a tiež tu má zázemie oddiel
aplikovaného stolného tenisu ŠK
NSŠ Scorpioni Nitra, ktorý tu má
pravidelné tréningy a absolvuje
svoje ligové zápasy a turnaje.

Krúžok pracoval pod vedením
Mgr. Evy Prokopovej a jeho
hlavné aktivity sú zapísané v
časti
venovanej
projektovej
podpore ÚNSK.

Klub Qardo
Krúžok ručných prác Radka –
tvorivé dielne
V roku 2018 pracoval krúžok pod
vedením p. Oľgy Fúskovej.
Stretnutia sa konali takmer každý
štvrtok - 40 stretnutí,
zúčastňovalo sa 8 až 15 členov.

Hudobno-recitačný
súbor Radosť
Súbor uskutočňoval stretnutia
takmer každý pondelok. V roku
2018 sa stretli 42-krát, počet
členov je 10.
Súbor absolvoval 15 vystúpení
v nitrianskych DSS, 10. – 13. máj
– absolvovalo 6 členov skupiny
sústredenie
v Trenčianskych
Tepliciach.
Okrem
nácviku
absolvovali vystúpenie Vo Vile
Anna aj s miestnym tanečným
súborom. Vedúcou súboru je
Jana Hrnčárová.
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Okrem dole uvedených podujatí
sa uskutočnilo 5 klubových
stretnutí s Qardom. Pokiaľ bolo
vhodné počasie, boli stretnutia
obohatené ďalšími pohybovými
aktivitami.
Aplikovaný stolný tenis
Organizátorom tohto športu je v
našej n.o. ŠK NSŠ Scorpioni Nitra,
jeho predsedníčkou je Ľudmila
Šišáková.
Okrem
piatkových
tréningov klub odohral v stredisku
počas víkendov aj 6 domácich
ligových zápasov so súpermi
z Bratislavy, Šale, Žiliny, Rosiny,
Levoče a Košíc.
Zorganizoval aj 10. ročník veľkého
medzinárodného turnaja.

Ďalšie podujatia v roku 2018
9. február - Fašiangové posedenie
Prítomných bolo 36 fašiangujúcich klientov, súťažilo sa v tradičných
disciplínach - o najchutnejšiu fánku i šišku a najlepší fašiangový žart.
Novým programom plným rekvizít a masiek zaujala skupina Radosť.
3. marec – Prezentácie produktov Tuppeware
19. marec – Raňajky s Ivanom Gontkom
Veľmi príjemný rozhovor sme absolvovali s popredným hercom Starého
divadla Karola Spišáka – Ivanom Gontkom.

28. apríl - Panelová diskusia
28. apríl - Deň matiek
Slávnostné posedenie s kultúrnym programom sa uskutočnilo
v reštaurácii Olympia za účasti 81 prítomných. V programe vystúpili
tradične skupina Radosť a Vladimír Patráš. Novinkou boli interpretácie
piesní na želanie v podaní Petra Zbraneka a Ondreja Rosíka.
12. máj – Slepá stonožka
Na Míľu pre mamu nás zásluhou búrky išlo len 5, ale predpoklad na
udržanie tradície sme zachovali.
2. – 4. jún – 9. ročník medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom
tenise NS – ŠK Scorpioni
23. jún – Účasť na turnaji v Qarde v Prahe
8 členná výprava qardistov cestovala do Prahy na československý
turnaj, odkiaľ si Oľga Fúsková priviezla 1. a Štefan Ivančík 3. miesto.
7. júl – Memoriál Zlatky Bielickej (viď projekty)
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14. júl – Zájazd do Bratislavy
Návšteva hradu Devín a ríbezľových slávností, kam sa cca 40
účastníkov dopravili loďou po Dunaji. Po návrate z Devína sme sa po
Bratislave previezli turistickým vláčikom so zastávkou na hrade.
29. júl – návšteva jarmoku – PORCIUNKULA Nové Zámky
17. august – Valašská olympiáda
Na Valašskú olympiádu nás pozvala odbočka SONS Vsetín. Tam sme
vyrazili už 16. augusta s poldňovým pobytom v autokempe Rožnov pod
Radhoštěm. Zážitky z akcie považovalo 16 účastníkov za skvelé. Už
návšteva Rožnova, jeho turistických zaujímavostí a večerný táborák
v kempe stáli za to, nehovoriac o množstve príjemných športových
disciplín a iných benefitov na samotnej olympiáde v Lhotke nad Bečvou.
Priniesli sme si odtiaľ okrem pekných zážitkov viacero cien (exceloval
Ladislav Fúska, ktorý naslepo 10-krát trafil loptou bránku dokonca 2-krát
po sebe) a tiež nápadov, ktoré využívame vo svojej práci. Účastnícke
poplatky sme znížili vďaka dotácii z fondu primátora vo výške 450 €.

4. – 10. november– Rekondičný pobyt v Dudinciach
Na základe požiadaviek viacerých klientov sme sa vrátili opäť do hotela
Jantár v Dudinciach, kde účastníci prežili týždeň plný relaxu. Hodnotným
benefitom pre celú ZO bolo, že p. riaditeľka Jantáru nám venovala
víkendový pobyt pre 2 osoby, ako cenu do tomboly na Akadémiu ku dňu
nevidiacich.
11. november – Návšteva Odbočky SONS v Zlíne
Okrem rokovaní o ďalšej spolupráci s odbočkami SONS Zlín a Vsetín
sme sa zúčastnili turnaja v Qarde, 2. miesto si tu vybojovala Elena
Šabíková.
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15.november – Raňajky s...
Tentoraz sme privítali asistentku odboru prevencie kriminality kancelárie
ministra vnútra SR pani Valériu Domarackú, ktorá s nami hovorila na
tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“.
24. november – Majstrovstvá SR v aplikovanom stolnom tenise NS – ŠK
Scorpioni
29. – 30. november – Vianočná poetika z našich rúk (viď projekty)
1. december – Krajská slávnostná akadémia ku Dňu nevidiacich
Akciu sme organizovali spoločne s KR ÚNSS Nitra. Počet účastníkov
prekonal rekordnú hranicu 120. V jedálni SOŠ potravinárska si užili
bohatý celodenný program z vlastných zdrojov, vystúpila skupina Radosť
a Vladimír Patráš. V následnom koncerte si zaspievali členovia pesničky,
ktoré si naštudoval náš tradičný hosť Ondro Rosík. Nechýbala ani bohatá
tombola, ktorú svojimi darmi naplnili členovia ÚNSS v kraji a nitrianske
firmy, ktoré sme oslovili.

27. december – Štefansky turnaj
Stalo sa už tradíciou, že v medzisviatkovom období sa vymaníme
z vianočného leňošenia a dožičíme si trochu pohybu. Akcie sa zúčastnili
cca. 20 klientov, ktorí si zmerali sily v Qarde, aplikovanom stolnom tenise
a na veslárskom trenažéri.
31. december – Silvestrovské stretnutie
Túto netradičnú ponuku využilo 10 klientov so svojimi rodinnými
príslušníkmi, ktorí nechceli posledný deň roku tráviť sami.
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SINA Nitra, n. o. a ÚNSS ZO č. 25 Nitra
za finančnú a materiálnu pomoc resp. ústretové partnerstvo ďakuje:
Mestu Nitra
Nitrianskemu samosprávnemu kraju
Právnickým a fyzickým osobám:
ANTRE NITRA, s. r. o.
BIBUS, s. r.o., Nitra
Bistro The Bearded Brothers Nitra
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
EKVIA, s. r. o., Nitra
Evina reklama, s.r.o. Nitra
Fresh point, s.r.o., Bratislava
Giesecke+Devrient Mobile Security
Slovakia Nitra
Hotel Jantár
DudinceCHROMSPEC, s. r. o.,
Šaľa
Krajská knižnica K. Kmeťka,
NitraLekáreň Hypericum, Nitra
KUBOUŠEK SK, s.r.o., Nitra
Lekáreň Nádej, Nitra
Lekáreň Pharmlek, Nitra
MARTINEX, s.r.o., Nitra
MY – Nitrianske noviny

MUDr. Ivanová Kristína, NitrA
MUDr. Királová Anna, Nitra
MUDr. Michalík Marek, Nitra
MUDr. Vajíčeková Jolana, Nitra
M+M – Ing. Klára Macegovám
Nitra
Oftalvid, Zlaté Moravce
PEKASTROJ Nitra
PROBETON, s.r.o., Nitra
ROPA-RENT Nitra
RIBE Slovakia, Nitra
Saint-gobain Glassolutions, a.s.,
divízia Nitra
SENISA, s.r.o., Lužianky
SOŠ, potravinárska, Nitra
STAVEX Nitra, s. r. o.
TEXBYT, s.r.o., Nitra
TTC, s.r.o., Nitra
UNIKOV Alfonz Gajdoš Nitra

Naše poďakovanie patrí aj 49 občanom, ktorí v prospech SINA Nitra n.o.
alokovali svoje 2% z daní.
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