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PRÍHOVOR 
PREZIDENTKY 
Hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa 
sluhom všetkým, aby som čím viacerých získal. Pre 
slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. 
Pre všetkých som sa stal všekým, aby som zachránil 
aspoň niektorých. A všetko robím pre evanjelium, 
aby som mal na ňom podiel.

 1. Kor. 19,22-23

EFFETA - Stredisko svätého Františka Sales-
kého je organizáciou, ktorá sa snaží poskytnúť 
sluchovo postihnutým ľuďom rovnaké možnosti a 
pomoc pri plnej integrácii do zdravej spoločnosti. 
Uvedomujeme si, že ľudia s týmto druhom handi-
capu sú v našej spoločnosti odsúvaní na jej okraj. 
Je to fakt, ktorí si možno počujúca spoločnosť ani 
neuvedomuje, nakoľko táto komunita pre svoju 
rečovú a sluchovú bariéru dokáže veľmi ťažko 
verbálne ale aj písomne bojovať za svoje práva. 
Z dôvodu svojho postihnutia nedokážu správne 
využívať spisovný jazyk, čo im v ešte väčšej 
miere znemožňuje prejavovať svoju vôľu, túžby, 

názory a požiadavky ako iným minoritám v našej 
spoločnosti. 

Naša organizácia sa stala pre sluchovo postihnutú 
komunitu ušami a jazykom, prostredníctvom ktorých 
dostáva možnosť zviditeľniť sa v našej spoločnosti 
a ktorá bojuje za jej práva spoločne s ňou. EFFETA 
svojou činnosťou chce ponúknuť počujúcej verejnosti 
kultúrnu odlišnosť tejto minority a samozrejme v pl-
nej miere na ňu upozorniť svojou prácou. 

V spolupráci so sluchovo postihnutými ľuďmi 
sme ukázali svetu, že aj keď ich uši nepočujú, ich 
srdcia sú otvorené pre tento dvojaký svet, pre svet 
hlasu a svet ticha. Ich úplná integrácia do zdravej 
spoločnosti je možná. 

EFFETA - Stredisko svätého Františka Saleského 
svojou činnosťou poskytuje sluchovo postihnutým 
ľuďom pomoc pri riešení problémov spojených s 
ich postihnutím v kolobehu každodenného života. V 
EFFETE sa necítia byť handicapovaní, ale v plnej 
miere akceptovaní a rešpektovaní v úplnej rovnocen-
nosti bezbariérového komunikačného systému. Je to 
ich právo, aby sme ich rešpektovali a spoločnosť im 
vytvorila vhodné podmienky rovnocenného života.

Týmto materiálom Vám chceme priblížiť našu 
prácu a jej využitie samotnými sluchovo postihnu-
tými ale aj počujúcimi, ktorí majú záujem spolupra-
covať a pomôcť v procese integrácie tejto minority 
do intaknej spoločnosti a taktiež vytvoriť integrač-
né premostenie spoločnosti sluchovo postihnutej 
a spoločnosti počujúcej.

	 Anna Šmehilová st.
 Prezidentka
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STREDISKO 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
a) SOCIÁLNE PORADENSTVO

Základom poradenskej služby Strediska soci-
álnych služieb je rešpektovanie sluchovo postih-
nutých klientov, ktorí sa dokážu pomocou porad-
cu aktívne podieľať na riešení svojho sociálneho 
problému. Poradenstvo poskytujeme klientom pria-
mo v organizácii alebo v rodinách klientov. Soci-
álne poradenstvo sa zabezpečuje prostredníctvom 
kancelárie prvého kontaktu (Samova 4, Nitra), kde 
poskytujeme sociálne služby sluchovo postihnutým 
klientom, ale súčastne aj ich príbuzným, známym, 
respektíve všetkým, ktorí potrebujú poradenskú 
službu týkajúcu sa tohto handicapu. Činnosť po-
radne zabezpečuje erudovaný sociálny pracovník s 
akreditáciou Ministerstva práce sociálnych vecí a 
rodiny SR spolu s tímom pracovníkov, ktorí sú pod 
aktívnou supervíziou sociálneho pracovníka a ovlá-
dajú posunkovú reč. Poradňa poskytuje poradenské 
služby v posunkovej reči denne so zameraním na:
• zistenie rozsahu a charakteru sociálnej a hmotnej 

núdze v priamom kontakte so sluchovo postihnu-
tými klientmi v posunkovej reči,

• poskytovanie informácií o možnostiach riešenia 
sociálnej a hmotnej núdze,

• usmernenie sluchovo postihnutých klientov pri 
voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci,

• poskytovanie kontaktu s inštitúciami, ktoré pria-
mo participujú na riešení sociálnych problémov 
sluchovo postihnutých klientov,

• realizáciu odbornej praxe študentov sociálnej 
práce a špeciálnej pedagogiky v priamom kon-
takte so sluchovo postihnutými klientmi,• v y -
tváranie priestoru pre vzájomnú komunikáciu 
počujúcich a sluchovo postihnutých s cieľom 
dopomáhať k obojstrannej integrácii oboch ko-
munít.

Odborný garant:  PhDr. Anna Šmehilová, PhD.
  Bc. Nora Michňová

ŠTATISTIKA za rok 2009
 Počet klientov

CELKOM
 Počet hodín

CELKOM
 Počet klientov

hradených z NSK
 Počet hodín

hradených z NSK
Január 100 160 50 80
Február 100 160 50 80
Marec 110 176 55 88
Apríl 120 160 60 80
Máj 100 152 50 76
Jún 118 176 59 88
Júl 118 184 59 92
August 114 168 57 84
September 120 160 60 80
Október 126 176 63 88
November 104 160 52 80
December 116 168 58 84
SPOLU 1346 2000 673 1000
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b) SOCIÁLNA PREVENCIA

Základom tejto činnosti je snaha predchá-
dzať a zabraňovať príčinám vzniku, prehlbova-
niu ale i opakovaniu porúch, či kolapsov v kom-
plexnom vývine sluchovo postihnutých klientov. 
Mnohé zo vzniknutých problémov spôsobuje 
ich komunikačná bariéra, ktorá je na príčine ich 
obmedzenej informovanosti. V tomto zmysle 

orientujeme preventívnu sociálnu prácu na prob-
lémy vzdelávania, osvety, depistáž a rehabilitá-
ciu a resocializáciu prostredníctvom sociálno - 
psychologických výcvikov. Prostredníctvom mo-

delovej projekcie jednotlivých životných situácii 
a ich nácvikom samotnými sluchovo postihnutými 
klientmi sa snažíme vytvárať podmienky pre plno-
hodnotnú integráciu sluchovo postihnutej minority 
do zdravej spoločnosti. Aktivity organizované v 
tejto oblasti sú špecificky zamerané najmä na prácu 
so sluchovo postihnutou ale i počujúcou mládežou. 
Ide najmä o nasledovné aktivity:

• Informačno poradenská činnosť 
• Neformálne vzdelávanie 
• Kurzy anglického jazyka
• Počítačový kurz
• Premietanie filmov 
• Prázdniny hrou 
• Vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych 

pracovníkov
• Participácia mladých ľudí na dianí organizácie
• Medzinárodná spolupráca vo všetkých oblastiach 

zamerania organizácie

Odborný garant:  PhDr. Anna Šmehilová, PhD.
  Anna Šmehilová, st.

ŠTATISTIKA za rok 2009
Podľa počtu klientov

	 Vek	 0	-	15	r.	 16	-	18	r.		19	-	26	r.	27	-	30	r.		 30	<	 S		 ZŤP

	 Spolu:	 680	 96	 1492	 266	 1416	 3950	 1695
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c) TLMOČNÍCKA SLUŽBA

Organizácia od januára 
2009 poskytuje nový druh so-
ciálnej služby podľa zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách v znení neskorších 
predpisov. Podľa tohto zákona 
je tlmočnícka služba poskyto-
vaná fyzickej osobe odkázanej 
na tlmočenie. V roku 2009 sa 
poskytovala tlmočnícka služba 
v posunkovej reči. Organizácia 
evidovala spolu 27 žiadostí, 
z ktorých právny nárok vy-
plývajúci zo zákona malo 21 
klientov. Tlmočnícke služby 
organizácia v roku 2009 zabez-
pečovala z vlastných zdrojov 
bez finančného príspevku sa-
mosprávnych krajov.
 

MESIAC

POČET KLIENTOV
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Spolu
hod

Celkom                  27 525 531 546 539 412 422 390 329 380 355 375 277 5081
Oprávnení klienti  21 472 489 468 489 378 398 377 320 379 369 385 290 4814
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d) REHABILITAČNÉ STREDISKO EFFETA

V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociál-
na služba vyplývajúca zo zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách v znení neskorších predpi-
sov. V rehabilitačnom stredisku boli v roku 2009 
evidovaní 15 klienti, z ktorých bolo podľa nového 
zákona posúdených 9 klientov. Klientom boli po-
skytované služby – sociálna starostlivosť, sociálna 
rehabilitácia, logopedická starostlivosť, výchova 

a špeciálnopedagogická intervencia, arteterapia, 
dramatoterapia, kurzy posunkovej reči, počítačo-
vý kurz, humanisticko – tvorivá činnosť, sociálne 
poradenstvo – odborné špeciálne poradenstvo a 
rodičovské poradenstvo, sociálna prevencia. Soci-
álne služby v rehabilitačnom stredisku organizácia 
zabezpečovala 5 klientom (z celkového počtu 15 
klientov) s finančným príspevkom z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a 10 klientom bez finančného 
príspevku samosprávneho kraja.

1		-	Sociálna	starostlivosť
2	-	Sociálna	rehabilitácia
3	-	Logopedická	starostlivosť
4	-	Výchova	a	špeciálnopedagogická	intervencia
5	-	Arteterapia
6	-	Dramatoterapia

7	-	Kurzy	posunkovej	reči
8	-	Počítačový	kurz
9	-	Humanisticko	–	tvorivá	činnosť	
10	-	Odborné	špeciálne	poradenstvo	a rodičovské
									poradenstvo	
11	-	Sociálna	prevencia

ŠTATISTIKA VRÁTANE VŠETKÝCH KLIENTOV
Počet klientov

15 osôb
Frekvencia intervencií

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hod
Január 7 96 0 90 25 29 30 49 56 23 18 13 436
Február 7 100 0 96 32 28 20 62 56 24 19 16 460
Marec 7 110 0 100 32 32 25 70 59 27 27 15 504
Apríl 7 110 0 107 36 31 21 72 63 24 15 18 504
Máj 7 97 0 92 25 28 20 55 55 26 22 16 443
Jún 7 110 0 105 31 31 26 67 58 27 18 13 493
Júl 18 72 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 95
August 17 75 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 96
September 13 124 0 109 40 28 39 63 61 29 14 35 555
Október 14 125 0 112 41 31 36 69 63 34 13 51 589
November 13 119 0 103 36 33 47 57 54 32 13 27 534
December 14 118 0 106 35 28 35 72 64 31 12 15 530
SPOLU 131 1256 0 1020 333 299 299 636 589 286 171 219 5239
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STREDISKO 
PRACOVNÝCH 
ČINNOSTÍ 

Prostredníctvom pracovných činností sa snažíme 
vytvárať pozitívne životné a pracovné podmienky a 
možnosti pre zvyšovanie pracovného uplatnenia slu-
chovo postihnutých v spoločnosti na trhu práce. Na 
Slovensku neexistuje organizácia, ktorá by sa špeci-
ficky zaoberala poradenským a podporným procesom 
v pracovnej oblasti tejto komunity. Zameraním tohto 
procesu je zvýšenie zamestnanosti, pracovnej kvalifi-
kácie, odstránenia komunikačných bariér, ale taktiež 
pracovná a sociálna integrácia sluchovo postihnutých 
na trhu práce. 

1. PRACOVNÉ PORADENSTVO 
 INKUBÁTOR PRACOVNÉHO ZARADENIA

Prostredníctvom rozvoja pracovných miest sa vy-
tvárajú nové možnosti zamestnania sluchovo postih-
nutých, ktorí nemajú rovnaké príležitosti v dnešnej 
spoločnosti. Snažíme sa vytvárať priestor na kvalita-
tívny rozvoj schopností a zručností prostredníctvom 
aktívnej a neustálej práce so sluchovo postihnutými. 
V tejto oblasti aktívne pôsobí poradňa, ktorej obsahom 
je podpora a pomoc v procese aktívneho uplatnenia sa 
na trhu práce, získanie zamestnania, poskytovanie pra-
covného poradenstva a taktiež aktívna asistencia pri 
pracovnej adaptácii sluchovo postihnutých na praco-
visku prostredníctvom služby pracovného inkubátora. 

Poskytujeme taktiež poradenské služby v oblasti, ktorá 
úzko súvisí so zamestnaním (podávanie žiadostí, hľa-
danie možností pracovných miest, komunikácia so za-
mestnávateľom a spolupracovníkmi, zabezpečovanie 
vhodných sociálnych pracovných podmienok a iné). 
Poradňa funguje každý pracovný deň v týždni a posky-
tuje ju pracovník v posunkovej reči, ktorý je súčasne i 
distribútorom služieb v pracovno-sociálnej oblasti pre 
sluchovo postihnutých klientov. 

2. CHRÁNENÁ DIELŇA
V roku 2000 sme v spolupráci s Národným úradom 

práce založili chránenú dielňu Tlačiareň sv. Františka 
Saleského. Chránená dielňa bola založená v zmysle 
zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení ne-
skorších predpisov. Ide o chránené pracovisko, na kto-

rom pracujú samotní sluchovo postihnutí zamestnanci, 
ktorí vykonávajú tlačiarenskú a kníhviazačskú prácu s 
pomocou počujúcich zamestnancov. Chránená dielňa 
vytvára pre sluchovo postihnutých vhodné pracovné 
podmienky a súčasne i zaškoľovanie a prípravu na pra-
covný výkon. Dielňa produkuje kvalitnú 4-farebnú a 
čiernobielu ofsetovú tlač, rezanie, šitie, kníhviazačstvo, 
opravu knižných publikácií apod. Vyprodukovaný zisk 
je cielene určený na finančnú podporu jednotlivých ak-
tivít pre sluchovo postihnutých v organizácii. Týmto 
spôsobom sa snažíme, aby sa samotní sluchovo po-
stihnutí aktívne podieľali na zabezpečovaní vlastných 
zdrojov pre podporu svojej vlastnej komunity
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MEDZINÁRODNÁ 
KOMUNIKÁCIA 
BEZ BARIÉR OPÄŤ 
V EFFETE

Proces zvýšenia kvality poskytovaných služieb 
pre sluchovo postihnutých v organizáciách na Slo-
vensku v dnešnej dobe znamená najmä získanie 
komunikačných zručností pre zamestnancov týchto 
organizácií vo všetkých formách posunkového ja-
zyka v kombinácií so získaním znalostí v cudzom 
hovorenom respektíve písanom jazyku. Potreba ak-
tívne ovládať aspoň jeden cudzí jazyk po vstupe SR 
do EÚ rapídne narastá a potreba vedieť sa dorozu-
mieť na medzinárodnej úrovni medzi počujúcimi 
a nepočujúcimi je nespochybniteľná. Preto pokiaľ 
by samotní sluchovo 
postihnutí a počujúci 
zamestnanci organizácií 
pracujúcich na Sloven-
sku pre sluchovo postih-
nutých by chceli osobne 
komunikovať so zahra-
ničím, musia ovládať 
aspoň písaný/hovorený 
anglický jazyk (AJ), kto-
rý je najviac frekvento-
vaný a taktiež by mali 
byť znalí komunikovať v 
medzinárodnom posun-
kovom systéme (MPS). 
Ide o oblasť ďalšieho 
vzdelávania počujúcich 
a sluchovo postihnutých 
zamestnancov, ktorá je 
v slovenských podmien-
kach zabezpečovaná mi-
nimálne. Na Slovensku nie je ani jeden počujúci 
expert na medzinárodné posunky. Medzinárodný 
posunkový systém je nová forma medzinárodnej 
komunikácie v rámci komunity nepočujúcimi v Eu-
rópe, ktorú v SR z počujúcich tlmočníkov neovlá-
da nik. MPS sa viaže na schopnosť komunikovať v 
AJ, čo je taktiež veľmi slabé miesto u počujúcich i 

nepočujúcich zamestnancov organizácií na Sloven-
sku. Kombinácia slovenského PJ, hovoreného a pí-
saného AJ a MPS je jediná možná cesta smerujúca 
k skvalitneniu služieb a zvyšovaniu kvalifikácie za-
mestnancov v oblasti medzinárodnej komunikácie 
so SP v intenciách Európskej spolupráce. 

Preto v tomto období občianske združenie EFFE-
TA sa rozhodlo realizovať pre svojich zamestnan-
cov  a zamestnancov svojich partnerov projekt, so 
zameraním na zvyšovanie  komunikačnej kvalifiká-
cie, pod názvom „Zvýšenie adaptability a profesi-
onalizácie zamestnancov v oblasti komunikačných 
zručností“. Cieľom projektu je podpora ďalšieho 
vzdelávania a profesionalizácie služieb sluchovo 
postihnutých a počujúcich zamestnancov v oblasti 
komunikačných zručností a taktiež získanie vhod-
ných komunikačných zručností v rámci medziná-
rodnej spolupráce. Využiteľnosť výsledkov pro-
jektu bude mať i priamy dopad na zabezpečovanie 

medzinárodnej komu-
nikácie v rámci Zim-
ných olympijských hier 
nepočujúcich v roku 
2011. Hlavným nosite-
ľom projektu je organi-
zácia EFFETA, ktorá v 
tomto projekte aktívne 
spolupracuje s orga-
nizáciami, ktorými sú 
Asociácia nepočujúcich 
Slovenska (ANEPS), 
Asociácia tlmočníkov 
posunkovej reči ne-
počujúcich Slovenska 
(ATLPRENES) a DSS 
Olichov.

Tento projekt je pod-
porený v rámci ope-
račného programu Za-
mestnanosť a sociálna 

inklúzia spolufinancovaného z Európskeho so-
ciálneho fondu. Projekt je zameraný na podporu 
ďalšieho vzdelávania a profesionalizácie služieb 
sluchovo postihnutých (SP) a počujúcich zamest-
nancov v oblasti komunikačných zručností. Trvanie 
projektu je naplánované na 2 roky so začiatkom v 
decembri tohto roku. Výška nenávratného finanč-
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ného príspevku je 3,211.203,30Sk. 
V rámci podpory projektu organizácia EFFETA 

bude zabezpečovať pre počujúcich a sluchovo po-
stihnutých zamestnancov spomenutých organizácií 
nasledovné aktivity: kurzy posunkového jazyka pre 
začiatočníkov a pokročilých počujúcich zamest-
nancov EFFETY a DSS Olichov, kurzy anglické-
ho jazyka pre sluchovo postihnutých a počujúcich 
zamestnancov EFFETY a kurzy medzinárodných 
posunkov pre sluchovo postihnutých a počujúcich 
zamestnancov EFFETY, ANEPS a ATLPRENES. 
Vo svojich aktivitách vo vzdelávaní medzinárod-
ného posunkového systému EFFETA nadviaže na 
workshopy realizované už v minulosti v januári 
2008 (EFFETA) a v novembri 2008 (ANEPS) v ak-
tívnej spolupráci s medzinárodným renomovaným 
tlmočníkom z Holandska Gerdinandom Wagenaa-
rom.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom po-
čujúcich a sluchovo postihnutých účastníkov v Nit-
rianskom kraji, konkrétne v mestách Nitra a Vokov-
ce, v Banskobystrickom kraji, v mestách Zvolen, 
Veľký Krtíš a Lučenec, v Košickom kraji v meste 
Košice a Prešovskom kraji, v meste Prešov. Na ak-
tivitách projektu sa celkovo zúčastní 41 sluchovo 
postihnutých a počujúcich zamestnancov zo spo-
menutých organizácií.

Kontaktné údaje na organizátora projektu:  
Mobil: +421 905 161 326
Fax: +421 37 652 88 23
Email: effeta@effeta.sk
www: www.efeta.sk

www.esf.gov.sk																					www.sia.gov.sk																	www.fsr.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu    
v rámci  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“
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STREDISKO KULTÚRY
Každý národ, každá menšina na celom svete má 

svoju kultúru. Snaží sa ju rozvíjať, zachovávať a 
odovzdávať ďalším generáciám. Kultúrou sluchovo 
postihnutej komunity sa spoločnosť zaoberá len vo 
veľmi malej miere. Nedáva priestor a nevytvára 
podmienky pre jej rozvoj a proces kultúrnej indenti-
fikácie sluchovo postihnutých. Naša organizácia re-
alizuje rôzne kultúrne podujatia. Na základe potreby 
rozvíjať kultúrne a duchovné dedičstvo sluchovo 
postihnutých sme sa rozhodli vytvoriť a podporovať 
vznik a fungovanie medzinárodných i domácich kul-
túrnych podujatí a divadelných telies. 

1. V. MEDINÁRODNÝ FESTIVAL KULTÚRY  
NEPOČUJÚCICH SV. FRANTIŠKA  
SALESKÉHO V NITRE
HLAVNÝM POSLANÍM jubilejného piateho 

ročníka festivalu bolo a je zachovať a rozvíjať kul-
túrne dedičstvo sluchovo postihnutých, integrácia 
a inklúzia prostredníctvom kultúrnych aktivít, pre-
zentácia kultúry sluchovo postihnutých, invencia 
nových prístupových edukačných metód u slu-

chovo postihnutých prostredníctvom dramatickej a 
výtvarnej výchovy a komparácia dosiahnutých vý-
sledkov v kultúrnej oblasti sluchovo postihnutých z 
rôznych krajín Európy. 

REALIZOVANÉ CIELE PROJEKTU
- Podporiť aktívnu spoluprácu krajín Európskej 

únie.
- Podporiť nadnárodnú mobilitu sluchovo postih-

nutých detí a mládeže v oblasti umenia a kultúry.
- Podpora medzikultúrneho dialógu v oblasti di-

verzity umenia samotných nepočujúcich Európa-

nov z rôznych štátov Európy v konfrontácii s in-
taktnou umeleckou európskou populáciou.

- Prezentácia kultúry a umenia európskej kultúr-
nej komunity nepočujúcich.

- Vznik a podpora nových aktívnych partnerstiev 
a spolupráce v oblasti kultúry a profesionálneho 
umenia nepočujúcich.

- Aktívna spolupráca v oblasti kultúry a ume-
nia nepočujúcich medzi jednotlivými kultúrnymi a 
umeleckými telesami a inštitúciami v štátoch Eu-
rópy.

- Vytvorenie siete európskych inštitúcií zaobera-
júcich sa kultúrou a umením európskej nepočujúcej 
komunity.

- Výrazná modernizácia, profesionalizácia a vý-
vojový posun projektu Medzinárodného festivalu 
kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v 
Nitre (Slovenská republika) v oblasti prezentácie 
kultúry a umenia nepočujúcich Európanov.

- Vytvorenie vyššieho stupňa posunu nadnárod-
nej prezentácie a mobility jednotlivých umeleckých 
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výstupov nepočujúcich profesionálov a samotných 
nepočujúcich umelcov v Slovenskej republike, 
Českej republike, Francúzsku a Holandsku.

- Aktívna spolupráca partnerských miest Nitra 
a Zoetermeer v oblasti kultúry a umenia sluchovo 
postihnutých.

- Prezentácia mesta Nitry v oblasti kultúry a ume-
nia v intenciách Európskej únie.

KVALITATÍVNE UKAZOVATELE  
indikujúce naplnenie cieľov projektu

Jednotliví odborníci a osoby pracujúce v oblasti 
kultúry a umenia nepočujúcich aktívne migrovali 
a odborne pôsobili v rámci Slovenskej republiky, 
Českej republiky, Fran-
cúzska a Holandska, kde 
prezentovali teoretické 
poznatky a praktické skú-
senosti v oblasti kultúry 
a umenia n/Nepočujúcich 
Európanov. Počas ďalšej 
časti realizácie projek-
tu sa vybrané kultúrne a 
umelecké diela a produk-
ty nepočujúcich umelcov 
Európy budú aktívne pre-
zentovať v rámci spoluor-
ganizujúcich štátov. Zahá-
jenie Deaf Culture Days 
(Dni kultúry nepočujúcich 
– ďalej len „DCD“) bolo 
v Slovenskej republike 
– v meste Nitra v rám-
ci projektu festivalu, kde 
dostali priestor prezentovať svoju kultúru a ume-
nie nepočujúci profesionáli z celej Európy. Každá 
participujúca krajina zorganizuje DCD, na ktorých 
bude prezentovať kultúru a profesionálne umenie 
európskych nepočujúcich umelcov zo Slovenskej 
republiky (vrátane z Nitry) v Českej republike, 
Francúzsku a Holandsku, čím sa zabezpečí aktívna 
mobilita odborníkov a umelcov komunity Nepoču-
júcich v oblasti dramatického a výtvarného umenia. 
V rámci jednotlivých aktivít nepočujúci a počujúci 
kultúrni a umeleckí odborníci a nepočujúci profe-
sionálni tvorcovia a umelci aktívne diskutovali na 
úrovni medzikultúrneho dialógu v oblasti diverzity 

umenia nepočujúcich Európanov z rôznych štátov, 
ktorí tvoria jednotnú európsku kultúru n/Nepo-
čujúcich. Prebehol aktívny medzikultúrny dialóg 
medzi kultúrami intaktnej a nepočujúcej populácie 
so zameraním na odstránenie kultúrnej a umelec-
kej disproporcie nepočujúcej kultúrnej európskej 
komunity. Súčasne prebehla i priama konfrontá-
cie jednotlivých kultúr a umenia intaktnej a nepo-
čujúcej Európy a umelecká konfrontácia kultúr a 
umenia nepočujúcich jednotlivých štátov Európy a 
umelecká konfrontácia kultúr a umenia intaktných 
a nepočujúcich Európanov. V rámci participujúcich 
štátov na realizácii projektu bola aktívne prezento-
vaná umelecká tvorba a kultúra Nepočujúcich. V 

rámci aktívnej spolupráce 
a komunikácie medzi or-
ganizátorom, co-organizá-
tormi a partnermi projektu 
vznikli nové partnerstvá 
v jednotlivých štátoch 
Európy v oblasti kultúry 
a umenia Nepočujúcich. 
Participujúce organizácie 
zabezpečili aktívnu účasť 
jednotlivých profesionál-
nych, poloprofesionál-
nych a amatérskych ume-
leckých telies a umelcov 
z radov nepočujúcich Eu-
rópanov. Postupne sa vy-
tvára aktívna sieť kultúr-
nych a umeleckých telies 
a jednotlivcov z nepoču-
júcich profesionálov, ktorí 

aktívne umelecky tvoria a aktívne sa zúčastňujú na 
zveľaďovaní kultúry Nepočujúcich. Z kultúrnej a 
umeleckej tvorby nepočujúcich umelcov prezentu-
júcich sa na projekte bude vypracovaný komplexný 
vizuálny materiál dokumentujúci kultúru a umelec-
kú tvorbu Nepočujúcich za toto obdobie. Porotou 
navrhnutý slovenský zástupca sa aktívne zúčastní 
divadelného festivalu počujúcej populácie „Scé-
nická žatva“, ktorý organizuje Národné osvetové 
centrum. Prostredníctvom projektových aktivít re-
alizovaných v každom štáte participujúcich spolu-
organizátorov prezentujúcich vizuálneho umenia 
Nepočujúcich dosiahneme mimoriadny pozitívny 
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posun na úrovni medzikultúrneho dialógu v rámci 
komplexu kultúry nepočujúcich Európy ale taktiež 
výrazný posun v kvalite prezentácie nepočujúcich 
umelcov v Európe. Prostredníctvom ďalšej prezen-
tácie vizuálneho umenia Nepočujúcich Európanov 
v jednotlivých participujúcich štátov spoluorgani-
zátorov sa výrazne posunie a zveľadí projekt reali-
zovaný v tejto oblasti doteraz v Slovenskej republi-
ke a jeho výsledky a výstupy získajú medzinárodný 
európsky charakter prezentácie pred širokou nepo-
čujúcou a počujúcou spoločnosťou Európy.

Prezentácia, realizácia a diseminácia vizuálneho 
umenia Nepočujúcich profesionálov bude zo Slo-
venskej republiky, Českej republiky, Francúzska 
a Holandska prostredníctvom realizácie projekto-
vých aktivít počas dvojročného obdobia projektu.

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY
a) Workshop – Medzinárodné tlmočenie
Lektori: Gerdinand Wagenaar (Haag, NL), Jaro-

slav Cehlárik (Sereď, SR)
b) Dramatické tvorivé dielne pre dospelých
Lektori: Prof Zoja Mikotová, PhDr. Veronika 

Broulíková – DIFA JAMU (Brno, ČR)
c) Výtvarné tvorivé dielne pre nepočujúce deti a 

mládež
Lektori: Marylin Romon, Jean Menard, Frances-

co Albano – A.C.T.I.S. (Paríž, FR)
d) Dramatické tvorivé dielne pre nepočujúce deti 

a mládež 
Lektori: študenti odboru „Výchovní dramatika 

neslyšících“ – DIFA JAMU (Brno, ČR)
e) Náboženský seminár
Odborní garanti: Anna Šmehilová st. (Nitra, 

SR), Peter Gendiar (Nitra, SR)
f) Odborný seminár „Umenie v posunkoch“
Odborní garanti: Doc. PaedDr. Darina Tarc-

siová, PhD. – PF UK (Bratislava, SR) a Mgr. Iris 
Domancová, PhD. – Národný pedagogický ústav 
(Bratislava, SR)
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Štatistika podľa počtu klientov za rok 2008 - 	
Integračné divadlo EFFETA

2. INTEGRAČNÉ DIVADLO EFFETA
Súbor založila Anna Šmehilová st. v roku 1995 

ako potrebu priblíženia problematiky kultúry slu-
chovo postihnutých intaktnej spoločnosti formou 
dramatickej tvorby. Kolektív sa formoval podľa 
potrieb aktivít smerovaných k sluchovo postihnu-
tým. V teraz už poloprofesionálnom divadelnom 
telese aktívne spolupracujú sluchovo postihnutí 
ale i počujúci profesionáli i amatéri. Tvorba tohto 

prvého poloprofesionálneho divadelného telesa 
sa stala priekopníckou na Slovensku a prejavi-
la o ňu záujem aj Slovenská televízia Televízny 
klub nepočujúcich. Ohlas sluchovo postihnutých 
na divadelné predstavenia povzbudilo vedúcu sú-
boru k príprave ďalších divadelných predstavení, 
ktoré sú prezentované na mnohých domácich a 
zahraničných kultúrnych podujatiach.

3. DETSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR EFFÍK
Detský divadelný súbor vznikol pri základnej 

škole (na ktorej prebiehalo integrované vzdeláva-
nie) v spolupráci s našou organizáciou. Postupne 
sa vyprofiloval z bab-
kársko-dramatického 
krúžku, ktorý pracoval 
na škole od novembra 
1999. Záujem detí sa 
pretransformoval skôr 
na pantomímu a diva-
dlo, takže v roku 2000 
vznikol detský diva-
delný súbor. Po zruše-
ní školy sa nositeľom 
tejto myšlienky stala 
naša organizácia. Deti 
sa prostredníctvom 
divadelného umenia 
vychovávajú a vzdelá-
vajú prostredníctvom 
špeciálnej dramatickej 
výchovy. Sluchovo 

postihnuté deti majú už za sebou rôzne úspešné 
súťažné a nesúťažné predstavenia, na ktorých kaž-
doročne prezentujú svoju prácu a svoje dramatické 
umenie.
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STREDISKO 
DUCHOVNEJ 
ČINNOSTI

Naša organizácia je založená na kresťanských 
hodnotách, preto jej prvoradým cieľom je poskyt-
nutie možnosti sluchovo postihnutej komunite ak-
tívne a plnohodnotne rozvíjať svoj duchovný život. 
Poslaním Strediska duchovného života je riešenie 
problematiky, ktorá je úzko spojená s evanjelizá-

ciou sluchovo postihnutých a prehlbovaním ich du-
chovného života v nasledovných oblastiach:

Sluchovo postihnutí a náboženská výchova
Obsahom tejto oblasti je hľadanie spôsobov a 

foriem vyučovania náboženstva školopovinných 
detí, mládeže i dospelých. Zameraním týchto snáh 

Zvestovanie:
oznámenie novej informácie

obr. č. 1
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je taktiež zostavenie a vytvorenie učebnice nábo-
ženskej výchovy pre sluchovo postihnuté deti, aby 
získavali potrebné informácie v im prijateľnej a 
zrozumiteľnej forme. Snažíme sa hľadať možnos-
ti, ako pretlmočiť abstraktné náboženské pravdy na 
konkrétny spôsob myslenia sluchovo postihnutých 
detí a formovať vlastných katechétov z radov sa-
motných sluchovo postihnutých.

Sluchovo postihnutí a liturgia
Naša organizácia realizuje s kňazmi pravidelné 

slávenie svätých omší, priamo v priestoroch organi-
zácie, tlmočených do posunkovej reči a vynakladá 
snahu na zostavenie prvotnej špeciálnej modliteb-
nej knižky a spevníka pre sluchovo postihnutých.
Sluchovo postihnutí a sviatosti

Poslaním organizácie je vytvorenie priestoru pre 
účasť sluchovo postihnutých na sviatostiach a na 
živote Cirkvi. Organizácia prostredníctvom svojho 
katechéta pripravuje deti a dos- pelých na prijatie 
sviatosti krstu, prvého svätého prijímania, birmo-

vania a na sviatosť manželstva. Súčasťou aktivít 
Strediska duchovného života je i spovedanie slu-
chovo postihnutých v posunkovej reči, predman-
želské náuky a katechézy.
Náboženské posunky

Základnou snahou organizácie je zjednotenie už 
existujúcich posunkov z oblasti duchovného života 
sluchovo postihnutých v rámci Slovenska a taktiež 
vývoj nových náboženských posunkov potrebných 
v komunikácii v oblasti duchovného života slucho-
vo postihnutej komunity.

Dobrá novina
V rámci tejto aktivity sa samotní sluchovo po-

stihnutí malí i veľkí aktívne zapájajú do realizácie 
celosvetového programu vyhláseného Svätým Ot-
com, ktorého cieľom je pomoc trpiacim chorobami, 
hladom a chudobou v rozvojových krajinách sveta. 
Sluchovo postihnutí každoročne na pravidelných 
stretnutiach majú možnosť vyrábať rôzne darčeky, 
ktoré potom vo vianočnom období predávajú za 
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symbolickú cenu intaktnej i zdravotne postihnutej 
verejnosti. Finančný výťažok z tejto benefičnej ak-
cie je každoročne venovaný na zbierku programu 
„Dobrá novina“ na pomoc biednym. 

Štatistika podľa veku a mesiacov za rok 2009: 	Duchovné aktivity

Rok: 2009	 	Duchovné aktivity	  	  	  	  

VEK 0-15 r. 16-18 r. 19-26 r. 27-30 r. 30 <      S      ZŤP

Január	 19	 0	 5	 7	 39	 70	 50
Február	 20	 0	 5	 7	 49	 81	 58
Marec		 16	 0	 9	 15	 65	 105	 83
Apríl	 20	 0	 7	 9	 40	 76	 62
Máj	 18	 0	 8	 8	 50	 84	 60
Jún	 16	 0	 5	 7	 33	 61	 45
Júl	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
August	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
September	 16	 0	 3	 5	 29	 53	 44
Október	 15	 0	 5	 6	 32	 58	 42
November	 11	 0	 7	 10	 31	 59	 45
December	 15	 0	 8	 5	 40	 68	 52

SPOLU	 166	 0	 62	 79	 408	 715	 541



EFFETA - STREDISKO SV. F. SALESKÉHO

20 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2009

STREDISKO 
VZDELÁVANIA
CENTRUM 
ŠPECIÁLNO-
PEDAGOGICKÉHO 
PORADENSTVA 
EFFETA

Súkromné detské integračné centrum je zariade-
nie špeciálnopedagogického poradenstva, zabezpe-
čuje odbornú starostlivosť o zdravotne postihnuté 
deti a mládež a poskytuje im odbornú pomoc v pro-
cese integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodi-
nou, školou, odbornými lekármi a sociálnymi pra-
covníkmi. Poskytuje a zabezpečuje diagnostickú, 
rehabilitačnú, psychologickú, psychoterapeutickú 
a špeciálnopedagogickú starostlivosť. Odborné 
služby sú súčasne poskytované zákonným zástup-
com detí, pedagogickým pracovníkom škôl a to v 
zmysle Zákona NR SR č. 279 / 1993 Z.z. o škol-
ských zariadeniach v znení neskorších predpisov a 
Vyhlášky MŠ SR č. 43 / 1996 Z.z. o podrobnostiach 
o výchovnom poradenstve a o poradenských zaria-
deniach.

Stav klientov v šk. r. 2009/2010
Naše školské zariadenie svoje aktivity zameriava 

na integrované vzdelávanie klientov so špeciálny-
mi výchovnovzdelávacimi potrebami (ŠVVP), ich 
osobnostný rozvoj, podporuje rozvoj duchovných a 
kultúrnych hodnôt a tradícii. K prioritným činnos-
tiam patrí rané poradenstvo, depistáž, komplexná 
špeciálnopedagogická diagnostika a rediagnostika, 
poradenská i konzultačná činnosť v oblasti integ-
rácie. Informačná, metodická, osvetová a školiaca 
činnosť.

V našom zariadení na ustanovený pracovný čas 
pracujú 4 pedagogickí pracovníci s požadovanou 
kvalifikáciou, na kratší pracovný čas pracujú 7 pra-
covníci s požadovanou kvalifikáciou, ktorí poskytli 
služby 74 klientom so ŠVVP s týmito postihnutia-
mi:

- sluchové postihnutia SP - 40 klientov
- vývinové poruchy učenia VPU - 17 klientov
- vývinové poruchy správania VPS  6 klientov
- viacnásobné postihnutia VIAC - 8 klientov
- iné postihnutia INÉ - 3 klienti

Počas r. 2009 sme poskytli tieto služby:
1. Školskú edukačnú činnosť – tlmočenie  

- 1470 vyučovacích hodín
2. Mimoškolskú edukačnú činnosť   

- 862 hodín doučovania s tlmočením
3. Dramatickú výchovu

- 300 intervencií s tlmočením
4. Logopedickú činnosť    

- 207 intervencií
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5. Surdopedickú činnosť    
- 224 intervencií

6. Komplexnú špeciálno-pedagogickú, psycho-
logickú diagnostiku a rediagnostiku

  - vyjadrenie sa k školskej integrácii (5 klientov 
A. Babín, K. Káčer, R. Virág, R. Majerčáková, L. 
Heráková)

  - testy školskej zrelosti – 3 klienti (R. Majerčá-
ková, L. Heráková, R. Vi-
rág) - 2000 hodín

7. Poradenskú a kon-
zultačnú činnosť v oblasti 
integrácie, vzdelávania a 
výchovného poradenstva 
 - 1140 hodín

8. Metodickú a odbornú 
pomoc v oblasti integrácie 
klientov so ŠVVP sme po-
skytli týmto školám a škol-
ským zariadeniam: 290 
hodín

MŠ – 4: MŠ Nitra – 
Štiavnická; MŠ Neded; 
MŠ Šaľa – Okružná; MŠ 
Benková

ZŠ – 17:  ZŠ Komjatice; 
ZŠ Bánovce n/Bebravou; 
ZŠ Pohranice; ZŠ Jatov; ZŠ Nitra – Topoľová ul.; 
ZŠ Močenok; ZŠ Zlaté Moravce; ZŠ J. Domastu 
Cabaj – Čápor; ZŠ Nitra – sv. Marka, Petzwalová 
ul.; ZŠ Nitra – sv. Svorada; ZŠ Šaľa – J. Murgaša; 
ZŠ Nitra – Nábr. mládeže; ZŠ Nitra – Zobor; ZŠ 
Šaľa – Pionierska; ZŠ Nitra – Fatranská; ZŠ Dia-
kovce; ZŠ Dolné Krškany

SŠ, OU – 5: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda 
Nitra; Zdravotná škola Nitra; Dievčenská škola 
Nitra; Združená škola dopravy a spojov Bratislava; 
Gymnázium pre SPM Kremnica

VŠ – 3: UKF Nitra; SPU Nitra; Janáčkova aka-
démia múzických umení Brno

9. Záujmová činnosť – naši klienti získavali po-
čítačovú gramotnosť v záujmovom útvare:

Práca s počítačom.
Výtvarnú zručnosť a umelecké cítenie, pohybovú 

zdatnosť klienti získavali v záujmových krúžkoch: 
Výtvarná výchova, dramatická výchova.

10. Iné činnosti – návšteva knižnice, banky, vlas-
tivedného múzea, nitrianskej galérie, divadelného 
predstavenia, prehliadka nitrianskeho zámku a die-
cézneho múzea.

 Účasť SP klientov:
- na tvorivých dielňach počas 5. Medzinárodné-

ho festivalu kultúry nepočujúcich
- na oslavách 30. výročia integrovaného vzdelá-

vania SP žiakov družobnej MŠ Štiavnická ul. Nitra
- na 10. ročníku celoslovenskej vedomostnej sú-

ťaže SP žiakov
- účasť na 4. ročníku Medzinárodnej súťaže SP 

žiakov
Rozvíjanie aktívnej spolupráce 
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- s VÚDPaP v Bratislave – PhDr. K. Zborteková, 
PhDr. Ľ. Kročanová

- ZŠ sv. Marka v Nitre – Ing. T. Rajec, Mgr. M. 
Andová

- MŚ Štiavnická Nitra – Mgr. A. Fialková

Záujmová činnosť – naši klienti získavali počíta-
čovú gramotnosť v záujmovom útvare:
    Práca s počítačom.
Výtvarnú zručnosť a umelecké cítenie, pohybovú 
zdatnosť klienti získavali v záujmových  krúžkoch: 
výtvarná výchova, dramatická výchova, pohybová 
príprava

Iné činnosti – návšteva knižnice, banky, vlasti-
vedného múzea, nitrianskej galérie, divadelného 
predstavenia, prehliadka nitrianskeho zámku a die-
cézneho múzea.

Účasť SP klientov:
- účasť na 11. ročníku celoslovenskej a medziná-
rodnej vedomostnej súťaže SP žiakov
- umiestnenie našich klientov:
D. BIRČÁKOVÁ       - 1. miesto (Sj)
                                    - 2. miesto (M)
P. ŠÍNSKY                  - 2. miesto (Sj)
                                    - 1. miesto (M)
K. PIRŠČOVÁ            - 3. miesto (Sj)
D. MAJERČÁKOVÁ - 4. miesto (Sj, M)

Rozvíjanie aktívnej spolupráce 
- s VÚDPaP v Bratislave – PhDr. K. Zborteková, 
PhDr. Ľ. Kročanová
- ZŠ sv. Marka v Nitre – Ing. T. Rajec, Mgr. M. 
Andová
- MŚ Štiavnická Nitra – Bc. Ľ. Valentinyová
Príprava 
- kultúrneho programu a darčekov ku Dňu matiek
- tvorivé dielne – workshop – k MDD „Rozprávky 
v posunkovom jazyku“
- rekreačno-rehabilitačný pobyt SP klientov od 
15.6. do 19.6.2009 – Nitra a okolie

Počet klientov

chlapci dievčatá
Sluchové postihnutia Sp 19 21
Vývinové poruchy učenia VPU 7 10
Vývinové poruchy správania VPS 6 0
Vicnásobné postihnutia VIAC 7 1
Iné postihnutia INÉ 1 2
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SPOLUPRÁCA S INÝMI 
ORGANIZÁCIAMI

Naša organizácia spolupracuje s viacerými orga-
nizáciami, aby sme vytvorili priestor pre porozu-
menie a spoločnú prácu. 

Vytvorili sme veľmi dobrú spoluprácu so MŠ 
Štiavnická Nitra kde sa naše deti integrujú medzi 
počujúce a následne v spolupráci s pedagógmi MŠ 
zabezpečujeme rozvoj reči u takto postihnutých 
detí. Spolupráca trvá už 4 roky.

Aby sme zabezpečili vzdelávanie na základnej 
škole vytvorili sme pre 
sluchovo postihnuté deti 
spoluprácu so ZŠ sv.
Marka kde náš pedagóg 
v spolupráci so špeciál-
nym pedagógom na ZŠ 
vypracovávajú metodi-
ku dovzdelávania týchto 
detí v Effete, nakoľko 
nedokážu všetko zachy-
tiť na vyučovaní. Spolu-
práca trvá už 1 rok. 

Pri kultúrnych aktivi-
tách spolupracujeme s 
DAB Nitra, Staré diva-
dlo Nitra, Krajské osve-
tové stredisko Nitra, NI-

SYS Nitra, Nitrianská galéria.

Pri integrácii sluchovo postihnutých det spolu-
pracujeme s Odborným učilišťom pre SP v Krem-
nici. 

Pri zabezpečení odbornej praxe pre študentov 
spolupracujeme so Sociálnou akadémiou v Lučenci 
a UKF- Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v 
Nitre

Pri vytvorení zisku v chránenej dielni – tlačiareň 
spolupracujeme s Mestom Nitra - MsÚ, Úradom 
práce Nitra, Biskupským úradom Nitra, Sociálnou 
poisťovňou Nitra, Katastrálnym úradom Nitra.

Pri medializácii našich projektov spolupracuje-
me – STV, TV Markíza, TV JOJ, TV Central, rádio 
Slovensko, rádio Lumen, N- rádio, Nitrianske novi-
ny, PitBul Bratislava, TASR Bratislava.

Medzinárodná spolupráca – CINESOURDS (Re-
meš, Francúzsko), EFFATHA (Zoetermeer, Hol-
nadsko), DIFA JAMU (Brno, ČR), SIGNES DE 
SENS (Lille, Francúzsko), EFSLI (the European 
Forum of Sign Language Interpreters), Česká ko-
mora tlumočníku znakového jazyka (Praha, ČR)
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ČERPANIE 
FINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV  
ZA ROK 2009

VÝDAJE:

Spotrebné nákupy ( material dielňa, 
kancelár.potreby, čistiace prost.,
odbor.liter.+ energie)

33.777.- €

Služby ( opravy strojov-dielňa,opravy 
Effeta, ubytovanie festival CZ,FR, strava 
festival,školenia, audit,prenájom festival,
 doprava festival, ,reklama festival, 
poštovné festival, internet, telefón, doprava 
dielňa

72.014.- €

Mzdové náklady + odvody + stravovanie 
zamestnancov tvorba SF 138.506.-  €

Dane a poplatky 1.967.- €

Ostatné náklady ( poistenie majetku, 
poplatky na účtoch) 3.296.- €

Odpisy na majetku ( stavba Effety, nákup 
strojov dielňa) 33.902.- €

Podpora vzdelávania deti doplatenie z 
Effety 11.384.- €

Členské v EFSLI+ CZ komora tlm. 58.-  €

Vrátenie poplatku na UPSVaR 920.- €

Výdaje spolu 295.824.- €
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PRÍJMY:

Tržby dielňa 71.015.- €

Projekty 198.485.- €

ÚPSVaR 21.143.- €

Mesto Nitra 12.396.- €

Nitriansky sam. kraj VÚC 34.687.- €

EU Brusel festival 26.604.- €

Nadácia pre deti SR 7.200.- €

MPSVaR SR 20.056.- €

MŠ SR 9.260.- €

MK SR 16.500.- €

FSR + SIA 50.639.- €

Ostatné príjmy 30.474.- €

2 % dane 2.609.- €

Dary 5.184.- € 

členské, poplatky, kurzy 994.- €

pôžička 15.000.- €

Zostatok z roku 2008-221.984.-Sk x 30,126 6.687.- €

Príjmy spolu 299.974.- € 

Rozdiel:   + 4.150.- €
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CELKOVÁ ŠTATISTIKA VYUŽÍVANÝCH SLUŽIEB 
POČAS ROKU 2009
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POČET STRETNUTÍ

MEČ DV VV DA KPR1 KPR2 KPRA KPRB KPRC KPJO KAJP KAJN ISW IDE KNE I SPOLU

I. 13 0 2 3 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 2 4 34

II. 10 3 0 4 4 3 3 3 3 1 3 4 0 0 0 0 41

III. 16 0 2 5 4 3 3 3 3 2 1 3 3 0 0 0 48

IV. 15 0 3 4 3 3 4 4 4 1 0 4 0 0 0 0 45

V. 15 0 0 5 1 2 2 2 2 1 0 3 0 0 0 0 33

VI. 11 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 4 3 2 0 0 27

VII. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX 10 1 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 0 2 24

X. 14 2 4 3 3 4 4 4 0 2 8 4 0 0 0 0 52

XI. 13 2 2 5 5 0 3 3 0 1 4 2 3 0 0 0 43

XII. 10 2 1 3 2 3 3 3 0 1 4 3 0 0 0 0 35

SPOLU 127 17 38 38 22 18 23 23 12 14 23 30 15 2 2 6 382

MEČ		-	Mimoškolská	edukačná	činnosť
DV	-	Dramatická	výchova
VV	-	Výtvarná	výchova
DA	-	Duchovné	aktivity
KPJ	I	-	Kurz	posunkového	jazyka	I	
KPJ	II	-	Kurz	posunkového	jazyka	II
KPJ	A-	Kurz	posunkového	jazyka	A
KPJ	B	-	Kurz	posunkového	jazyka	B
KPJC	-	Kurz	posunkového	jazyka	C	

KPJO	-	Kurz	posunkového	jazyka	Olichov
KAJP	-	Kurz	AJ	pre	počujúcich
KAJN	-	Kurz	AJ	pre	nepočujúcich
ISW	-	International	Signs	Workshop
IDE	-	Integračné	divadlo	EFFETA
KNE	-	Klub	nepočujúcich	EFFETA	
AI	-	Internet
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