SINA Nitra, n. o.
Stredisko integračných aktivít
pre zrakovo a viacnásobne postihnutých ľudí
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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
SONS – sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
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

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 stoly na aplikovaný stolný tenis a veslársky trenažér.
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Úvod
Rok 2019 sa od predchádzajúcich rokov líšil azda tým, že sa n.o.
nezapojila do žiadnej projektovej schémy. Zapríčinili to zdravotné
problémy časti projektového tímu v čase uzávierok podávania projektov.
To však neznamená, že došlo k poklesu činnosti. Naopak: okrem toho,
že sa uskutočnili ďalšie ročníky úspešných akcií, uskutočnili sa aj akcie
nové, dokonca pokusy o založenie novej tradície. Ako sme si to mohli
dovoliť? Zaslúžila sa o to priazeň našich podporovateľov. Ide o ľudí, ktorí
nám dôverovali natoľko, že nám poukázali svoje 2% z daní v
rekordnej sume 5.373,93 €. Túto podporu si veľmi vážime a všetkým
ľuďom ďakujeme.
Už 10 rokov nemá n.o. zamestnancov a jej činnosť je zabezpečovaná
výhradne dobrovoľníkmi. Aj v roku 2019 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 organizačných zložiek ÚNSS Nitrianskeho kraja, ďalej
pre zrakovo postihnutých športovcov, ale i pre neformálne skupiny
občanov a to pre všetky generácie.
V stredisku sa koná 2 až 5 podujatí týždenne. Pre viacerých ľudí so
zdravotným znevýhodnením sa stalo súčasťou ich života.
Základnou podmienkou existencie n.o. je podpora Mesta Nitra. Za 13
rokov existencie n.o. nedošlo napriek zmenám vo vedení mesta ku
zmene pozitívneho prístupu mesta. Aj toto považujeme za dobrú vizitku
SINA Nitra, n.o.
Josef Zbranek
riaditeľ n.o.
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Ing. Bc. Milan Měchura
predseda správnej rady n.o.

Servis pre občianske združenia
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako zakladateľ n. o. a jej
organizačné zložky sú užívateľmi strediska SINA Nitra.
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. NS
športovcom a tvorivým dielňam.
Sprievodcovská a predčitateľská služba
V roku 2019 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
a distribúcii časopisu Očko.
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Klubová činnosť
Stredisko SINA Nitra, n.o. je domovom 4 záujmových krúžkov ÚNSS,
piatym je oddiel aplikovaného stolného tenisu ŠK NSŠ Scorpioni Nitra,
ktorý tu má svoje zázemie, pravidelne tu trénuje a hrá majstrovské
zápasy.
Krúžok ručných prác Radka – tvorivé dielne
V roku 2019 pracoval krúžok pod vedením p. Oľgy Fúskovej. Stretnutia
sa konali takmer každý štvrtok, spolu to bolo 43 stretnutí.
Zúčastňovalo sa ich 8 až 12 členov. Krúžok nemá problém s tvorivou
náplňou, ale s prezentáciou svojej činnosti na verejnosti. Ide väčšinou
o seniorov so zrakovým postihnutím, pre ktorých je náročné vyhľadávať
príležitosti na vystavovanie. Bývalí spolupracovníci z kultúrnych
inštitúcií sú už na dôchodku, nové kontakty sa zatiaľ nadviazať
nepodarilo. Členovia by tiež fyzicky nezvládli predaj v stánkoch na
charitatívnych akciách, jarmokoch, remeselných dňoch a pod. Osožná
by bola pomoc animátora manažéra.
Hudobno-recitačný súbor Radosť
Členovia Súboru sa stretávali na skúškach takmer každý pondelok, keď
sa blížil termín vystúpení, tak aj častejšie, spolu to bolo 48 stretnutí,
počet členov skupiny je 10 spevákov a muzikantov.
Vedúcou súboru je Jana Hrnčárová. V hudobnom sprievode pribudla
ku klávesom gitara, pohostinsky aj ukulele. S prezentáciou činnosti
zásadný problém súbor nemá. Vedenia DSS pozitívne reagujú na
ponuky vedúcej súboru, ale aj tu by manažérska pomoc bola osožná
pri získavaní iných príležitostí. Súbor absolvoval 8 vystúpení súboru.
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Klub Qardo
Okrem
uvedených
podujatí sa uskutočnilo 9
klubových
stretnutí
s Qardom, zväčša každú
druhú
sobotu
v kalendárnom mesiaci.
Pokiaľ
bolo
vhodné
počasie, boli stretnutia
obohatené aj ruskými
kolkami.
Aplikovaný stolný tenis
Organizátorom tohto športu je v našej n.o. ŠK NSŠ Scorpioni Nitra, jeho
predsedníčkou je Ľudmila Šišáková. Okrem piatkových tréningov klub
organizoval majstrovstvá Slovenska, viaceré turnaje a odohral 6
ligových zápasov so súpermi z Bratislavy, Šale, Žiliny, Rosiny, Levoče
a Košíc.
Krúžok scénického tanca Očko – kondičné cvičenie
12.augusta nás po ťažkej chorobe vo veku 45 rokov navždy opustila
druhá zo zakladateliek a vedúca krúžku Mgr. Eva Prokopová. Ďakujeme
Ti, Evka, si stále v našich srdciach. Česť tvojej pamiatke!
Krúžok scénického tanca Očko
sa stal základňou skupiny, ktorá začala praktizovať pravidelné kondičné
cvičenie. Členovia krúžku po strate odborného vedenia mali túžbu
stretávať sa aj naďalej a pre seniorov bolo kondičné cvičenie vhodnou
alternatívou. Medzi členmi ÚNSS sa našla ochotná dobrovoľníčka pani
Štefánia Dianová, bývalá rehabilitačná sestra. Na základe výzvy začali
dochádzať aj ďalší záujemcovia, ku koncu roka sa tu pravidelne
stretávalo 15 po zdravom pohybe túžiacich ľudí, najmä seniorov.
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Jednorazové podujatia
1. marec
Fašiangové posedenie
Zabávalo sa 52 fašiangujúcich klientov, súťažilo sa v tradičných
disciplínach - o najchutnejšiu fánku i šišku a najlepší fašiangový žart.
Skupina Radosť každoročne inovuje program spojený s pochovávaním
basy. Nebolo tomu inak ani teraz.

15. marec
Olovrant s optikou
Na rozdiel od Nobelovej ceny nositeľov okuliarov je medzi našimi
klientmi veľa, preto privítali besedu s odborníčkami pri skromnom, ale
sviežom občerstvení. Prišli medzi nás pracovníčky Očnej Optiky FOCUS
na Štefánikovej ul. v Nitre.
13. apríl
Veľkonočný turnaj v Qarde
Ku zmene termínu turnaja z predošlých decembrových dátumov nás
viedlo hneď niekoľko dôvodov: Nájsť vhodnejšie menej exponované
a klimaticky
priaznivejšie
obdobie, dať turnaju nový
pekný šat a založiť tak novú
tradíciu. 18 zúčastnených
hráčov zo Slovenska a Česka
nám jasne dalo najavo, že sa
nám zámer podaril. Zásluhou
krúžku
Radka
a ďalších
dobrovoľníkov
Ladislava
Fúsku
a Oľgy
Držíkovej
9

účastníkov privítala spoločenská miestnosť strediska s pôsobivou
veľkonočnou výzdobou. Našich turnajov sa pravidelne zúčastňuje autor
tejto už celosvetovo rozšírenej hry Václav Fanta z Prahy. Víťazkou sa
stala domáca hráčka Elena Šabíková.
19.- 22. apríl
Veľkonočný relaxačný pobyt
Príjemným oddychovým spôsobom prežilo 20 NS účastníkov so svojimi
sprievodcami sviatky v hoteli Jantár Dudince.
28. apríl
Deň matiek
Slávnostné posedenie s kultúrnym programom sa uskutočnilo
v reštaurácii Olympia za účasti 85 prítomných. V programe vystúpili
tradične skupina Radosť a Vladimír Patráš. Zaujali aj
interpretácie
umelecky disponovaných účastníkov,
„živé karaoke“ k piesňam
klavírnym sprievodom vytvorili Peter Zbranek a Ondrej Rosík. Za
hodnotné darčeky pre ženy ďakujeme rodine Macegovej a ich firme M+M
Nitra.
11. máj
Beseda s Ľubošom Černákom
Do strediska k nám zavítal zástupca programového riaditeľa RTVS,
hudobný redaktor, renomovaný dídžej a hudobný manažér v jednej
osobe. Prišlo nás len 10 besedujúcich, všetci rozhlasoví zanietenci
a prišli sme si na svoje.
11. máj
Slepá stonožka
Po predchádzajúcej besede
sme sa po obede presunuli do
parku na Sihoti, kde sa k nám
pridali ďalší záujemcovia, aby
sme spoločne vytvorili slepú
stonožku na Míli pre mamu.
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2. – 4. jún
11. ročník medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise NS –
ŠK Scorpioni
6. Júl
Veľkomoravský deň
Impulzom k zorganizovaniu bola návšteva 32 členov partnerskej
organizácie SONS Vsetín. Spoločne s necelou dvadsiatkou nás
domácich si v stredisku zahrali ruské kolky a showdown, vypočuli si
prednášku Ing. Arch. Vladimíra Libanta o Veľkej Morave, posedeli si pri
country pesničkách so skupinou Domovina. Na obed boli podané lokše
s mistifikačným stand upom, že ide o Veľkomoravské jedlo. Takmer
stovku ich nezištne napiekla pani Eva Knézlová.
13. júl
Športový deň – Memoriál Zlatky Bielickej
Nasledujúca júlová sobota bola venovaná ucteniu si pamiatky neúnavnej
propagátorky zdravého pohybu Zlatke Bielickej, ktorá nás opustila
v septembri 2015. Už 4. ročník jej Memoriálu sme po skúsenostiach
z Valašskej olympiády SONS (august 2017) rozšírili o ponuku súťažných
disciplín o prevzaté i vlastné nápady.
Pokračovali sme v tradícii
aplikovaného stolného tenisu, ruských kolkov, veslár- skeho trenažéra
a nitrianskeho čuchometra, pridali sme odhad v meraní váhy i miery
a vymysleli sme zemiakový petang. Pozitívnou novinkou bolo aj
zaangažovanie 22 dobrovoľníkov zo všetkým možných „zdrojov“.
Zastávali funkcie rozhodcov a zapisovateľov. Aj pri tomto počte sa
nenudili, keď si uvedomíme, že mnohí z 33 účastníkov boli úplne
nevidiaci, každá pomocná ruka našla svoje uplatnenie.
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24. august
Zájazd do Luhačovíc a Buchlovíc
Štyridsať účastníkov si vychutnalo atmosféru
moravského kúpeľného mesta, navštívilo zámok
i park
v Buchloviciach
a napokon kúpeľné
pramene vymenili za vínko pri posedení vo
vínnom „sklípku“ v Blatničke.
12. – 18. október
Rekondičný pobyt v Dudinciach
33 účastníkov si opäť do sýtosti užili pohostinnosť
a procedúry
hotela Jantár v Dudinciach.
23. október
Krajské stretnutie krúžkov ručných prác ÚNSS
Stretli sme sa vďaka Krajskej rade ÚNSS Nitra 23.10.2019 a strávili sme
spolu v dobrej nálade niekoľko hodín pri tvorení dekorácií rôzneho druhu
technikami prístupnými zrakovo postihnutým ľuďom: košíky z papiera,
náramky na ruky, ozdoby, kvety a anjeliky zo stúh, reliéfne a vianočné
pohľadnice, ozdobovanie sviečok a
mnoho ďalších. Pozitívnu energiu nám
dodali prezentované výrobky jednotlivých
krúžkov a členov zo ZO ÚNSS Komárno,
Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Šahy, Zlaté
Moravce a ZO č.5 Bratislava. Zo stretnutia
sme si odniesli nielen kopu nápadov, ale
aj darčeky, ktoré potešia nás a našich
blízkych.
30. október
Olovrant s Adelou a Viktorom Vinczeovými
Privítanie takýchto obľúbených a vyťažených hostí je nevšednou
udalosťou a treba sa prispôsobiť ich termínovým možnostiam. Na
prípravu stretnutia bolo len 5 dní a tak sme našich členov ÚNSS
roztrúsených po celom okrese i ďalej
museli obtelefonovať, ale kto by si dal
takú príležitosť ujsť, takže sa v našej
spoločenskej
miestnosti
tiesnil
rekordný
počet
70
divákov.
Neľutovali. Naši hostia boli úprimní,
milí a zábavní.
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16. november
Slávnostná akadémia ku Dňu nevidiacich
Akcia sa uskutočnila v reštaurácii Olympia, okrem množstva podaných
informácií zo sociálnej oblasti boli hlavnými bodmi programu vystúpenia
NS amatérskych umelcov. Svoje najmä hudobné čísla 85 poslucháčom
predviedli
skupina
Radosť, Ondrej Rosík,
Peter Zbranek a Vladimír
Patráš.
Donorom ďakujeme za
bohatú tombolu, ktorá tiež
potešila.

23. november
Účasť na turnaji v hre Qardo v Zlíne
Účasť 9 členov z toho 6 hráčov a druhé miesto Rastislav Šabík.
27. december
Štefanský turnaj
Stalo sa už tradíciou, že v medzisviatkovom období sa vymaníme
z vianočného leňošenia a dožičíme si
trochu pohybu. Akcie sa
zúčastnilo cca. 20 klientov, ktorí si zmerali sily v Qarde, aplikovanom
stolnom tenise a na veslárskom trenažéri.
31. december
Silvestrovské stretnutie
Túto netradičnú ponuku využilo 17 oslavujúcich so svojimi rodinnými
príslušníkmi, ktorí nechceli posledný deň v 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
EKVIA, s. r. o., Nitra
Evina reklama, s.r.o. Nitra
FOCUS Optika Nitra
Fresh point, s.r.o., Bratislava
Hotel Jantár Dudince
CHROMSPEC, s. r. o., Šaľa
Lekáreň Hypericum, Nitra
KUBOUŠEK SK, s.r.o., Nitra
Lekáreň Nádej, Nitra
Lekáreň Pharmlek, Nitra
MARTINEX, s.r.o., Nitra

MUDr. Ivanová Kristína, NitrA
MUDr. Királová Anna, Nitra
MUDr. Michalík Marek, Nitra
MUDr. Vajíčeková Jolana, Nitra
M+M – Nitra
PEKASTROJ Nitra
PROBETON, s.r.o., Nitra
ROPA-RENT Nitra
RIBE Slovakia, Nitra
Saint-gobain Glassolutions, a.s.,
divízia Nitra
STAVEX Nitra, s. r. o.
TEXBYT, s.r.o., Nitra
TTC, s.r.o., Nitra
UNIKOV Alfonz Gajdoš Nitra

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