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1. Základné údaje o organizácii 
1.1 Kontaktné údaje 

Názov:   Asociácia Nepočujúcich Slovenska 

Právna forma:  občianske združenie 

Register:   MV SR zo dňa 20.10.2006 č.: VVS/1-900-90-28994-4 

Sídlo:    Kálov 357/17, 010 01 Žilina 

IČO:    30868904 

Štatutárny zástupca:  Mgr. et Mgr. Jana Filipová 

Mobil:   0903 762 810 

 

1.2 Pôsobenie, organizačné jednotky a štatutárni zástupcovia ANEPS 
Občianske združenie Aneps má svoju základňu-ústredie v Žiline, ale svoje pôsobiská má naprieč celým 

Slovenskom vo forme organizačných jednotiek Asociácie Nepočujúcich Slovenska. Na Slovensku ďalej 

pôsobia centrá nepočujúcich, ďalej len ako „CN ANEPS“, Centrum nepočujúcej mládeže a Krajské centrá 

nepočujúcich, ďalej len ako „KC ANEPS“. Momentálne má Aneps cca 500 aktívnych členov. 

V medzinárodných organizáciách  oficiálne zastupujeme a reprezentujeme Slovenskú republiku ako najväčšie 

združenie osôb so sluchovým postihnutím v SR.  Sme členmi WFD – Svetovej federácie nepočujúcich a 

EUD – Európskej federácie nepočujúcich. 

Trenčiansky kraj: 

Trenčín – štatutárny zástupca: Miroslav Lipovská, sídlo: P. Bezruča 1012, 911 01 Trenčín 

Nová Dubnica – štatutárny zástupca: Eva Liptáková, sídlo: ul. Sad Duklianskych hrdinov 76/8, 018 51, Nová 

Dubnica 

Púchov – štatutárny zástupca: Eva Ondrášková, sídlo: Obrancov mieru 1158, 020 01 Púchov 

Žilinský kraj: 

Ústredie ANPES – prezidentka: Mgr. et Mgr. Jana Filipová, sídlo: Kálov 357/17, 010 01 Žilina 

Žilina – štatutárny zástupca: Peter Kolarčík, sídlo: Kálov 357/17, 010 01 Žilina 

Vrútky – štatutárny zástupca: Jana Grofčíková, sídlo: K.Kalocsaya 3211, 038 61 Vrútky 

Nitriansky kraj: 

Levice – štatutárny zástupca: Gabriel Prasna, sídlo: Tekovská 6, 934 05 Levice 

Nové Zámky – štatutárny zástupca: Rastislav Hrdlík, sídlo: Šurianska 5, 944 77 Nové Zámky 

Topoľčany – štatutárny zástupca: František Vilček, sídlo: Pribinova 17, 955 01 Topoľčany 

Zlaté Moravce – štatutárny zástupca: Peter Frajka, sídlo: Mojmírova 6, 953 01 Zlaté Moravce 

Banskobystricky kraj: 

Zvolen – Peter Marko, sídlo: Bernolákova 1, 960 01 Zvolen 

http://www.aneps.sk/
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Prešovsky kraj: 

Prešov – štatutárny zástupca: Petra Valentová, sídlo: Požiarnická 17, 080 01 Prešov 

Poprad – štatutárny zástupca: Katarína Jalčová, sídlo: Podtatranská 1, 054 01 Poprad 

Košicky kraj: 

Košice – štatutárny zástupca: Daniela Mulíková, sídlo: Kováčska 55, 040 01 Košice 

Spišská Nová Ves – štatutárny zástupca: Katarína Mikitová, sídlo:J.Fabiniho 5, 052 01 Spišská Nová Ves 
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2. Hlavné ciele a poslanie 
Občianske združenie Asociácia Nepočujúcich Slovenska „ANEPS“ je dobrovoľné občianske združenie podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, humanitného a charitatívneho charakteru Nepočujúcich 

občanov so sídlom v Žiline. Je pokračovateľom Slovenského zväzu sluchovo postihnutých a predtým zväzu 

invalidov.  

Cieľom OZ ANEPS je: 

- Vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie potrieb a záujmov členov, informovať ich 

o svojej činnosti, 

- Systematicky obhajovať práva a špecifické záujmy členov a iniciatívne presadzovať ich riešenie, 

- Oboznamovať verejnosť s problematikou nepočujúceho občana s cieľom, aby spoločnosť 

nepočujúcich vnímala ako svoju integrovanú súčasť,  

- Vykonávať sociálnu prevenciu, poskytovať sociálne poradenstvo a informácie nepočujúcim občanom 

s využitým posunkového jazyka nepočujúcich, artikulácie a dostupných informačných prostriedkov 

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

- Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie tlmočníkov posunkového jazyka nepočujúcich, artikulačných 

tlmočníkov, zamestnancov ANEPS, sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov,  

- Zabezpečiť propagáciu činnosti ANEPS v iných masovokomunikačných prostriedkov. 

Cieľové skupiny: 

- nepočujúci občania Slovenskej republiky (deti, dospelí, mládež), 

- rodičia nepočujúcich detí, detí s kochleárnym implantátom,  

- priaznivci, priatelia a dobrovoľníci nepočujúcich,  

- občania odkázaní na sociálne služby, 

- široká verejnosť zaoberajúce sa problematikou sluchovo postihnutých. 
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3. Organizačná schéma a členovia organizácie 
 

Počet členov za rok 2021: 500 

3.1 Organizačná schéma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Prezidentka ANEPS 
                                      Mgr. et Mgr. Jana Filipová 

 

 

  

 

 

 

 

 

3.3 Členovia prezídia ANEPS 

             
 Daniela Mulíková    Andrea Jurošková    Pavol Ainter     Eva Ondrášková       Peter Kolarčík 

     Košický kraj            Nitriansky kraj   Prešovský kraj        Trenčiansky kraj          Žilinský kraj 

 

 

 

Prezidentka 

ANEPS 

Prezídium ANEPS 

Krajské centrá 

ANEPS 
Centrá ANEPS Revízne komisie 

Členovia 
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4. Hospodárenie za rok 2021 
4.1 Celkový príjem finančných prostriedkov za rok 2021 

Názov položky Príjmy € 

Prijaté dary 1 985,00 

Zákonné poplatky  5 898,74 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 6 086,90 

Dotácie 40 415,26 

SPOLU PRÍJMY CELKOM 54 385,90 

 

4.2 Celkové výdavky finančných prostriedkov za rok 2021 

Názov položky Výdavky € 

Materiál 2 593,70 

Drobný hmotný majetok 1 929,22 

Občerstvenie 405,52 

Energia 669,90 

Ostatné služby 3 693,20 

Nájom  5 760,00  

Poplatky 216,84 

Spracovanie video záznamov 4 396,00 

Právne služby 76,58 

Ostatné projektové služby  6 850,00 

Poštovné 73,75 

Mzdy 20 761,18 

Odvody do SP a ZP 5 944,11 

Ostatné sociálne poistenie 221,54 

Dane 1 175,59 

Bankové poplatky 132,76 

Členské do iných organizácii 1760,00 

SPOLU VÝDAJE CELKOM 55 659,89 

 

4.3 Rozdiel príjmov a výdavkov 

Názov položky  

Príjmy 54 385,90 € 

Výdavky 56 659,89 € 

ROZDIEL 2 273,99 € 
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5. Predpokladaný rozpočet na rok 2022 
5.1 Predpokladané príjmy na rok 2022 

Názov položky Príjmy spolu 

Mesto Žilina  15 000,00 € 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR 7 909,14 € 

Projekty 15 000,00 € 

2 % 2 000,00 € 

SPOLU PRÍJMY CELKOM 39 909,14 € 

 

5.2 Predpokladané výdavky na rok 2022 

Názov položky Výdavky - mesačne Výdavky - ročne 

Mzdy 1 400,00 € 16 800,00 € 

Odvody 650,00 € 7 800,00 € 

Dane 110,00 € 1 320,00 € 

Nájom 480,00 € 5 760,00 € 

Energia 150,00 € 600,00 € 

Spotrebný materiál 150,00 € 600,00 € 

Poplatky- poštové a bankové 20,00 € 240,00 € 

Propagačné materiály  150,00 € 600,00 € 

SPOLU VÝDAVKY CELKOM 3 110,00 € 37 320,00 € 
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6. Prehľad činnosti za rok 2021 
6.1 Aktivity  

V roku 2021, sa aj napriek stále pretrvávajúcim pandemickým opatreniam, konali rôzne aktivity a záujmové 

činnosti s cieľom informovania verejnosti o živote a kultúre Nepočujúcich.  

Najvýznamnejšia aktivitou bola organizácia podujatia - Medzinárodný Týždeň Nepočujúcich, ktorý sa konal 

v dňoch od 20.09.2021 do 24.09.2021.  

Program bol naozaj bohatý: 

20.09.2021: „Vážme si históriu nepočujúcich“ – prezentácia histórie ANEPS na Slovensku, ukážky kroník, 

stretnutie s účastníkmi medzinárodného podujatia – Inklúzia, sprievodné podujatie:  

Výstava výtvarných prác detí z MŠ a ZŠ – „Ruky, ktoré hovoria“ - vyhlásením výtvarnej súťaže sme sa snažili 

zamerať pozornosť na potreby nepočujúcich tak, ako ich vidia deti.  

 

21.09.2021: „Udržateľnosť vodcovstva nepočujúcich“ – Diskusia troch prezidentiek ANEPS, spoznávanie 

histórie a kultúry mesta Žilina – prehliadka pamätihodností tlmočená do slovenského posunkového jazyka. 

Po diskusii nasledovala prehliadka mesta Žilina, ktorá bola tlmočená do posunkového jazyka. Sluchovo 

postihnutí mali tak príležitosť viac sa dozvedieť o histórii mesta a jeho kultúre spôsobom, ktorý je pre nich 

zrozumiteľný.  

 

22.09.2021: „Posunkový jazyk pre všetkých učiacich sa“ – Remeselné ruky – ukážky remesiel, 

košikárstvo, oblátky, tvorba z papiera. 

 

23.09.2021: „Posunkujeme za ľudské práva“ – prezentácia pomôcok pre sluchovo postihnutých, konzultácie 

s odborníkom na načúvacie aparáty, Šikovné ústa – nácvik správnej výslovnosti a odzerania z pier, 

jazykolamy. 

23.9. je Medzinárodný deň posunkových jazykov na celom svete. Počas tohto dňa sa prezentuje potrebnosť 

a užitočnosť posunkových jazykov, potreba uznania tohto jazyka v niektorých krajinách a organizujú sa 

podujatia a aktivity, ktoré poukazujú na rozmanitosť a krásu tejto časti kultúry sluchovo postihnutých. V rámci 

tohto dňa sme v iniciatíve Global Leaders Challenge oslovili popredných predstaviteľov a predstaviteľky 

politického, kultúrneho a spoločenského života na Slovensku, aby sa pripojili k tejto výzve. Výsledok mal veľký 

ohlas čoho dôkazom je sledovanosť viac ako 3 800 pozretí na sociálnej sieti. 

https://www.facebook.com/aneps.sk/videos/1934141450093395 

 

24.09.2021: „Medziskupinové vzťahy subkomunít nepočujúcich“ – Zdravie nadovšetko – Petang – 

vysvetlenie hry Petang s JAS Žilina Bytčica. Naše pozvanie prijala Jednota Aktívnych Seniorov – JAS Žilina, 

ktorí sú špecialisti na hru Petang. Nielenže našim sluchovo postihnutým vysvetlili pravidlá a zahrali si niekoľko 

hier, mali tiež možnosť porozprávať sa o svojich životoch a potrebách. Mnohí seniori si mohli uvedomiť, čo ich 

môže stretnúť pri strate sluchu v starobe.  

Všetky aktivity sú zaznamenané na internetovej stránke: 

 www.aneps.sk/medzinarodny-tyzden-nepocujucich-2021/. 

http://www.aneps.sk/
https://www.facebook.com/aneps.sk/videos/1934141450093395
http://www.aneps.sk/medzinarodny-tyzden-nepocujucich-2021/
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Ďalšia aktivita, ktorá bola významná a dôležitá, súvisela s digitálnou bezpečnosťou v rámci projektu Digitálna 

priepasť sa dá zmierniť posunkovou. Hlavným zámerom projektu bolo zmierňovanie digitálnej priepasti 

sluchovo postihnutých na Slovensku, cez individuálny prístup, vzdelávanie a poskytovanie informácii 

v prijateľnom formáte. Cieľom bolo posilnenie efektívnosti rozvíjania schopností využívať digitálne technológie 

na komunikáciu medzi štátom, samosprávami, elektronickou komunikáciou, spoluprácou organizácii, podpora 

vzdelávania špecifickej skupiny v oblasti digitalizácie, zvyšovanie informovanosti a digitálnej gramotnosti, 

monitorovanie činnosti v oblasti pochopenia a využívania plnenia digitálneho obsahu, tvorivosti v dostupnom 

posunkovom jazyku a pod.  

Všetky aktivity sú zaznamenané na internetovej stránke: 

www.aneps.sk/digitalna-priepast-sa-da-zmiernit-posunkovou/ 

 

6.10.2021 Stretnutie u prezidentky SR Zuzany Čaputovej –členovia ANEPS a spolupracovníci sa stretli u 

pani Prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Na úvod mala príhovor prezidentka ANEPS-Mgr. et. Mgr.Jana 

Filipová, v ktorom sa poďakovala za prijatie nás nepočujúcich, osôb so sluchovým postihnutím, vrátane rodín 

osôb so sluchovým postihnutím.  

V krátkosti charakterizovala organizáciu ANEPS. Poukázala na problém s nosením rúšok, čo výrazne 

sťažuje odzeranie z pier, upozornila na skupinu nepočujúcich, ktorí neovládajú alebo nepoužívajú posunkový 

jazyk a využívajú iné formy komunikácie. Touto cestou prosila prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o 

odstránenie bariér pre túto skupinu osôb so sluchovo postihnutím a to titulkami, alebo prepisom. Veľkým 

prianím členov ANEPS  je solidarita medzi nepočujúcim a širokou verejnosťou a pokračovanie v 

úsilí presadzovať práva nepočujúcich. Na záver sa v mene všetkých, Jana Filipová poďakovala za 

venovanie vzácneho času, ktorý je a bude pre nás vždy dôležitý.  

Nasledoval príhovor pani Prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Bolo jej cťou, prihovárať s k nám, všetkým 

osobám so sluchovo postihnutím. Upozornila na bariéry, ktoré sú pre širokú verejnosť neviditeľné, napríklad 

aby sme sa dozvedeli dôležité informácie, pri hľadaní práce alebo sledovaní televízneho programu. Zároveň 

sa poďakovala nám všetkým, ktorí sa venujú osobám so sluchovo postihnutím, aby nepočujúci mohli 

žiť rovnocenne, aby mali právo na dôstojný život.  

Poukazovala na empatiu k situáciám ľudí, ktorá je základom solidarity a vďaka čomu sa stávame 

silnejšími. Uvedomila si rozdielne formy komunikácie, aj bariéry pri odčítavaní z pier. Uviedla, že ako prvá 

štátna inštitúcia, okrem tlmočenia do posunkového jazyka, zaviedla aj okamžité titulkovanie počas jej 

výstupov. Veľmi jej záleží na tom, aby sa na Slovensku lepšie žilo. Na záver nám zaželala veľa síl a energie 

v našej dôležitej činnosti a pri presadzovaní ľudských práv ľudí so sluchovo postihnutím. Prosila nás, aby 

sme odovzdali srdečný pozdrav kolegom, kolegyniam a klientom, ktorým pomáhame.  

http://www.aneps.sk/
http://www.aneps.sk/
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Viac informácii je na https://aneps.sk/stretnutie-prezidentky-sr-zuzany-caputovej-s-aneps/ 

 

10.07.2021 sa uskutočnilo v Žiline stretnutie členov ANEPS. Pani prezidentka Mgr. et. Mgr. Jana 

Filipová vrelo privítala našich hostí, poskytla im cenné rady k tomu ako rozvíjať organizáciu cez naše 

organizačné jednotky. Motivovala ich predstaviteľov k vyššej aktivite a odvahe pri písaní projektov.  

Taktiež sa odprezentovali podané a schválené projekty, výročná správa a podali sa informácie ohľadom 

organizácie podujatia s celoslovenským a medzinárodným významom – Medzinárodný týždeň nepočujúcich 

a Medzinárodný deň nepočujúcich. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a tlmočníkom, ktorí si našli čas 

a pricestovali. 

  
 

30.04.2021 „Anepsáci v akcii“! Touto peknou aktivitou sme sa rozhodli urobiť radosť čitateľom Žiliny. Do 3 

žilinských knihobudiek sme zaniesli 20 knižiek rôzneho žánru aby si návštevníci či obyvatelia mesta mohli 

spríjemniť voľný čas čítaním, prípadne si doplnili zbierku svojich obľúbených autorov.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2021 Tento pekný júnový deň bol venovaný spoznávaniu nášho regiónu. Pre našich klientov sme 

zorganizovali spoločný výlet do Starej Bystrice. Tu sme navštívili také slovenské unikáty ako napríklad 

Slovenský orloj, Zbojnícku baštu, Rínok sv.Michala Archanjela a Kostol sv.Michala Archanjela. Všetkým 

zúčastneným sa veľmi páčilo. Aj do nasledujúceho obdobia sa budeme snažiť neustále vytvárať pre našich 

klientov príležitosti na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času 

http://www.aneps.sk/
https://aneps.sk/stretnutie-prezidentky-sr-zuzany-caputovej-s-aneps/
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Počas celého roka sa na pravidelnej báze konajú aj sv.omše pre nepočujúcich. Omše prebiehajú v kostole 

sv.Trojice v Žiline v každú prvú sobotu v mesiaci a súčasťou býva v prípade záujmu aj spoveď. Celá omša je 

prekladaná do slovenského posunkového jazyka. Po omši sa zvyknú naši klienti presunúť do priestorov 

ANEPS, kde ešte posedia pri káve či čaji a diskutujú na rôzne témy z bežného života, vymieňajú si 

skúsenosti a zdieľajú medzi sebou svoje súkromie a úspechy. 

  
 

V roku 2021 sa konali online stretnutia s ostanými organizačnými jednotkami v dňoch 25.01.2021, 27.02.2022, 

10.04.2022 a 19.06.2022 prostredníctvom platformy ZOOM. Pôvodne sme plánovali osobné stretnuia, avšak 

vzhľadom k prísnejším opatreniam súviasiacim so zhoršením pandemickej situácie sme zvolili túto formu. 

Riešili sa aktuálne informácie, napr. COVID-19 opatrenia, Medzinárodný týždeň nepočujúcich ľudí, 

Medzinárodný deň nepočujúcich, projekty, výročné správy, uskutočnili sa rôzne diskusie a pod.  

 

 

 

6.2 Videá 
Dôležitosť natáčania a zverejňovanie videí v slovenskom posunkovom jazyku a s titulkami vnímame najmä 

z pohľadu dobrej informovanosti Nepočujúcich. Nepočujúci nedokáže dobre porozumieť zložitému čítanému 

textu a preto sa k nemu informácie nedostanú v takom znení, ktorému by porozumel, prípadne sú tieto 

informácie významovo skreslené. 

Ešte aj v roku 2021 sme cítili dopady pandémie Covid-19 a pracovali sme za sprísnených hygienických 

opatrení. Možnosti stretávania sa boli v tomto roku ešte stále obmedzené, a tak sme sa rozhodli poskytnúť 

našim členom čo najviac informácii vo videách v slovenskom posunkovom jazyku a s titulkami. V  roku 2021 

bolo uskutočnených viac ako 115 videí na rôzne témy – zábavné aj informačné.  

http://www.aneps.sk/
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Najčastejšie sme publikovali videá, ktoré sa zaoberali problematikou ochorenia Covid-19, tlačových správ 

z mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja a videá s rôznymi, aktuálnymi témami a zaujímavosťami 

z domova aj zo sveta. Sledovanosť a zdieľania sú merateľným údajom  pre vyhodnotenie úspešnosti 

a pomyselným ukazovateľom toho, o čo majú Nepočujúci záujem. 

 

7. Sociálne služby 
     Od 15.03.2020 je Asociácia Nepočujúcich Slovenska zaregistrovaným neverejným poskytovateľom 

sociálnych služieb – týka sa to Základného sociálneho poradenstvo, Podpora samostatného bývania 

a Sprostredkovanie tlmočníckej služby.  

Registračné číslo 6/2020/OSV 

 

7.1 Základné sociálne poradenstvo  

    Hlavným cieľom Základného sociálneho poradenstva je zabezpečenie komplexných služieb 

prostredníctvom realizácie sociálnych služieb pre invalidných dôchodcov, starobných dôchodcov, držiteľov 

ZŤP a iných sociálne slabších ľudí  na požadovanej úrovni v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z a zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a vytvoriť 

priestor pre pozitívnu realizáciu procesu kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien k lepšiemu. 

     Hlavnou náplňou základného sociálneho poradenstva je aktivizovanie schopností občana na prekonanie 

dôsledkov dopadu krízovej sociálnej udalosti. 

     Za rok 2021 sme 80-tim klientom, prijímateľom sociálnej služby – Základného sociálneho poradenstva 

poskytli pomoc pri vybavovaní kompenzácii pre ZŤP, napr. parkovacie preukazy, ZŤP preukazy a  iné 

kompenzačné pomôcky. Ďalej sme v spolupráci so Sociálnou poisťovňou vybavili všetky podklady na 

prehodnotenie, resp. vybavenie invalidného dôchodku, ťažšie prípady sme riešili v spolupráci s Centrom 

Právnej Pomoci, zabezpečili sme materiálnu a finančnú pomoc prostredníctvom Nadácie Mesta Žilina, 

Nadácie Žilinského samosprávneho kraja a iných nadácii, ďalej sme prostredníctvom potravinovej 

a hygienickej pomoci zlepšili následky dopadu pandémie Covid-19 ako aj zmiernili následky iných sociálnych 

udalostí.  

• Poskytli sme poradenstvo a pomoc pri posúdení povahy problémy fyzickej osoby, rodiny alebo 

komunity a poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj 

odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 

• Poradenstvo  a pomoc  pri  zisťovaní  príčin  vzniku,  charakteru  a rozsahu  problémov fyzickej osoby, 

rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.  

• Poradenstvo a pomoc pri minimalizovaní sociálnych problémov.  

• Poradenstvo a vedenie prijímateľa sociálnej služby pri hľadaní podpory vo svojom okolí. 

• Poradenstvo pri voľbe možnosti sociálneho zabezpečenia prijímateľa sociálnej služby. 

• Poradenstvo a pomoc pri výbere vhodného zamestnania trhu práce. 

• Poradenstvo a pomoc pri predchádzaní a zabraňovaní príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania 

psychických, fyzických, ale aj sociálnych porúch prijímateľa sociálnej služby.  

• Spracovanie administratívy a spisu prijímateľov sociálnej služby. 

 

http://www.aneps.sk/
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Základné sociálne poradenstvo je pre klientov bezplatná služba. Bezplatne môže byť poskytovaná vďaka 

finančnej podpore z mesta Žilina a v Asociácii Nepočujúcich Slovenska ju zabezpečujú školení zamestnanci – 

sociálny pracovníci. 

7.2 Základné sociálne poradenstvo 

Názov položky Príjmy Výdavky 

Finančný príspevok  12 000 €  

Mzdy 2 ZC  6 435,76 € 

Odvody do SP  3 630,39 € 

Odvody do ZP  630,33 € 

Daň  565,56 € 

Stabilita  177,96 € 

Mandátna zmluva  560,00 € 

SPOLU  12 000,00 € 12 000,00 € 

 

7.3 Celkový prehľad využívania sociálnej služby – Základného sociálneho poradenstva 

Mesiac  Počet klientov Počet konzultácii Počet hodín 

Január 2021 25 97 132 

Február 2021 29 89 134 

Marec 2021 20 69 99 

Apríl 2021 27 76 115 

Máj 2021 23 60 114 

Jún 2021 27 70 113 

Júl 2021 29 65 112 

August 2021 30 71 121 

September 2021 32 69 108 

Október 2021 28 77 114 

November 2021 30 87 114 

December 2021 25 83 89 

Priemerný počet 

klientov a konzultácii 
27 76  

Spolu počet hodín   1365 hodiny  

 

7.4 Podpora samostatného bývania a sprostredkovanie tlmočníckej služby 
     Podpora samostatného bývania bola zabezpečená na základe dobrovoľníckej báze, z  dôvodu prísnych 

hygienických predpisov sme túto činnosť vykonávali priebežne, ku koncu roka sme poskytli službu podpory 

samostatného bývania 8-im osobám so sluchovým postihnutím.  

     Sprostredkovanie tlmočníckej služby bola zabezpečená na základe dobrovoľníckej báze a  v spolupráci 

s tlmočníkmi Anna Šaroková, Monika Krileková, Peter Kolarčík, Mgr. Lenka Smatanová a  Ing. Jaroslav 

Smatana sme opakovane sprostredkovali tlmočenie 10-tim osobám so sluchovým postihnutím.   

 

http://www.aneps.sk/
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7.5 Chránená dielňa 
     Asociácia Nepočujúcich Slovenska má priznaný aj štatút chránenej dielne. Úrad práce, sociálnych vecí 

a rodiny Žilina poskytuje finančný príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej  dielne, v ktorej 

momentálne zamestnáva ANEPS 2 zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky zamestnanca v chránenej dielni. 

V roku 2022 sa refundovali z UPSVaR v celkovej výške 10 465,25 € za obdobie od IVQ/20211 do 

IIIQ/2022. 

Refundácia za rok 2021 

Refundácia Výška refundácie  

VIQ/2021 2 374,96 € 

IQ/2022 2 533,65 € 

IIQ/2022 2 778,32 € 

IIIQ/2022 2 778,32 € 

SPOLU 10 465,25 € 

Chránená dielna 

Názov položky Príjmy Výdavky 

Refundácia z UPSVaR 20211  10 465,25 €  

Mzdy 2 ZC  4 401,39 € 

Odvody do SP  643,78 € 

Odvody do ZP  76,10 € 

Nájom   5 280,00 € 

Energia  63,98 € 

SPOLU  10 465,25 € 10 465,25 € 
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8. Realizácia projektov za rok 2021  
     V roku 2021 ANEPS bolo schválených 7 projektov v celkovej výške 17 950,00 €. 

Hlavným cieľom pri vypracovaní projektov bolo zvýšenie informovanosti verejnosti o komunite Nepočujúcich 

a to formou videí v posunkovom jazyku a s titulkami, z ktorých viac ako 110 videí bolo podporených v 

rámci projektov zo Žilinského samosprávneho kraja, z Nadácie Orange a Ministerstva kultúry SR.  

V roku 2021 sme sa viac zamerali na digitálnu bezpečnosť, informovanie Nepočujúcich ohľadom Covidových 

opatrení a dodržiavaní zásad bezpečnosti počas pandémie,  na zaujímavosti zo sveta i z domova.  

Taktiež sa v rámci podujatia - Medzinárodný týždeň Nepočujúcich zrealizovala novinka a to neformálne kurzy 

slovenského posunkového jazyka vo forme voľne dostupných videí so slovnou zásobou s  názvom Neformálne 

s radosťou.  

Obe projekty boli zrealizované vďaka podpore z Ministerstva kultúry SR. 

 

 Účel projektu Názov subjektu Výška projektu 

1. 
Digitálna priepasť sa dá zmierniť 

posunkovou 
Nadácia Orange 2 300,00 € 

2. Tiché informácie. 
Žilinský samosprávny 

kraj 
1 000,00 € 

3. Aj my sme tu a potrebujeme rozumieť. 
Žilinský samosprávny 

kraj 
1 300,00 € 

4. Kultúra potichu, kultúra v tichu 2021 Ministerstvo kultúry SR 5 000,00 € 

5. Neformálne s radosťou Ministerstvo kultúry SR 6 000,00 € 

6. 
Medzinárodné členské 

 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

1 700,00 € 

7. Dobrovoľníctvo 

Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny 

SR 

650,00 € 
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9. Spolupráca s inými organizáciami 
Aj napriek pandemickej situácii v roku 2021 sme naďalej pokračovali a spolupracovali s ostatnými 

organizačnými jednotkami  - CN ANEPS Košice, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Vrútky, Žilina, Púchov, 

Nová Dubnica, Trenčín, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce a Levice – komunikácia prebiehala formou 

online rozhovorov cez aplikáciu Messenger. 

V roku 2022 pokračujeme v týchto činnostiach, avšak už len formou ZOOM stretnutí, ktoré plánujeme 

organizovať v pravidelných  mesačných intervaloch. Strešná organizácia ANEPS bude nápomocná svojim 

organizačným jednotkám pri  vypracovaní projektov, zabezpečení online kurzov a podobne. 

     Hlavným cieľom činnosti organizácie ANEPS v roku 2022 bude zabezpečenie podujatia Medzinárodného 

dňa Nepočujúcich, ktoré sa uskutoční v Žiline a pokračovanie v dobrej spolupráci s KC ANEPS Žilina a s 

ostatnými CN ANEPS v rámci celého Slovenska, s organizáciami venujúcimi sa problematike inak zdravotne 

znevýhodnených občanov.  

10. Vízia na rok 2022 
Aj v roku 2022 sa budeme snažiť napĺňať vízie a myšlienky združenia Asociácie Nepočujúcich Slovenska. 

Aj naďalej budeme vyvíjať aktivity, ktoré povedú ku skvalitňovaniu života a služieb pre osoby so sluchovým 

postihnutím. Budeme pokračovať v poskytovaní sociálnych služieb a pracovať na ich rozširovaní a na rozvoji 

organizácie ako takej. Ostávame verní podujatiam, ktoré si už získali status pravidelne organizovaných akcií, 

a ktoré si za tie roky už získali obľubu u našich členov a klientov. Taktiež máme plno nápadov, ktoré by sme 

v roku 2022 chceli priviesť k reálnej podobe. Aj v tomto roku plánujeme využiť možnosti finančných dotácii 

z rôznych grantov a obohatiť tak, činnosti, aktivity a poskytované služby Asociácie Nepočujúcich Slovenska. 

Neustále usilujeme o to, prinášať našim klientom kvalitné služby, rôzne formy pomoci, ako aj zážitky, 

priateľstvá a možnosti trávenia voľného času. 

O všetkých nami pripravovaných akciách, o organizovaných podujatiach a mnoho iného z diania 

v ANEPS-e nájdete na našej sociálnej sieti Facebook: ANEPS-Asociácia Nepočujúcich Slovenska. 

11. Poďakovanie 
V závere by sme radi poďakovali naším cteným partnerom, podporovateľom a darcom, ako aj 

samotným členom, organizačným jednotkám a zamestnancom Asociácie Nepočujúcich Slovenska za ďalší 

úspešný rok. 

 

 

Vypracovala: Ing. Malvína Kompáneková 

V Žiline, dňa 29.03.2022 

 

http://www.aneps.sk/

