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Údaje o organizácii

Názov

DeafStudio

Právna forma

občianske združenie

Sídlo

Jarková 4

IČO

42086051

DIČ

2022744207

Účet

2553775956/0200

Web

www.deafstudio.net

Email

info@deafstudio.net

Register

MV SR zo dňa 23.12.2008 č. VVS/1-900/90-32606
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Členovia DeafStudio

Marek Kanaš

predseda

Katarína Vrábľová

sekretárka

Pavel Škrabák

člen výboru

Martin Humeňanský

dozorca
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Ciele a poslanie združenia
DeafStudio je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom decembra 2008.
Členmi DeafStudio sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu
o kultúre komunít nepočujúcich.

1. Cieľom DeafStudio je
-

zachovanie kultúrnych hodnôt nepočujúcich i počujúcich

-

podpora vzdelávania členov, sympatizantov i verejnosti

-

odovzdávanie a získavanie skúsenosti a informácií v obore

-

uspokojovanie umeleckých túžob členov

-

sebarealizovanie umeleckého rastu členov

-

objavovanie nových umeleckých zámerov

-

vytvorenie konfrontačného prostredia – zdroje inšpirácie

-

vytvorenie technického zázemia – zaistenie výpomoci

2. Predmetom realizácie cieľov združenia je
-

uskutočňovanie výchovnej a vzdelávacej činnosti, poradenskej
a konzultačnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti,

-

zvyšovanie informovanosti, odbornej úrovne občanov, rodičov,
študentov, detí a verejnosti prostredníctvom organizovania:
1. kurzov, seminárov, prednášok, konferencií a workshopov,
2. praktických stretnutí, športovo-rekreačnej činnosti,
3. spolupráce s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcii.
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Finančná správa
Organizácia vedie jednoduché účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2001 Z.z.
Zb. o účtovníctve v platnom znení a v súlade s Opatrením Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74,ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní,
označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých
položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre
účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania.
Príjmy
Z darov a príspevkov
Z členských príspevkov
Z podielu zaplatenej dane z príjmov
Z úverov a pôžičiek
Príjmy celkom

Výdavky

Nezdaňovaná

Zdaňovaná

činnosť

činnosť

8,00 €

0,00 €

70,00 €

0,00 €

1275,00 €

0,00 €

468,00 €

0,00 €

1821,00 €

0,00 €

Nezdaňovaná

Zdaňovaná

činnosť

činnosť

Zásoby

558,00 €

0,00 €

Služby

696,00 €

0,00 €

45,00 €

0,00 €

Prevádzková réžia

155,00 €

0,00 €

Splátky úverov a pôžičiek

407,00 €

0,00 €

1861,00 €

0,00 €

-40,00 €

0,00 €

Dary a príspevky iným subjektom

Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov
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Bezprostredne
Majetok

Účtovné

predchádzajúce

obdobie

účtovné
obdobie

Peniaze

1,00 €

41,00 €

Bankové účty

15,00 €

14,00 €

Majetok celkom

16,00 €

55,00 €

Bezprostredne
Záväzky

Účtovné

predchádzajúce

obdobie

účtovné
obdobie

Úvery a pôžičky

496,00 €

435,00 €

Bankové účty

496,00 €

435,00 €

-480,00 €

-380,00 €

Záväzky celkom

Výsledok hospodárenia organizácie je -40,00 €. Záväzky organizácie sú vo výške
480,00€ Eur, tvoria ich nesplatené pôžičky od členov organizácie. Organizácia
mala v roku 2014 príjmy, ktoré neboli predmetom dane. Základ dane
predstavoval 0 €.
Hlavné príjmy organizácie pochádzali z podielu zaplatenej dane z príjmov.
V dôsledku nedostatku príjmov organizácie na zaručenie schopnosti splácať
svoje záväzky poskytli jej členovia pôžičky.
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S. 06

Správa o činnosti za rok 2014

SPRÁVY PRE NEPOČUJÚCICH
Od začiatku roka do februára tím DeafStudio
vytvoril video správy pre našu internetovú
televíziu DeafStudio. Od marca sme pozastavili
činnosť z dôvodu rekonštrukcie vnútorného systému DeafStudio.
PRELOMENIE BARIÉRY STARÁ ĽUBOVŇA
Tím DeafStudio sa zúčastnil projektu Prelomenie
bariéry Stará Ľubovňa, ktorý sa organizoval
Slovenský zväz nepočujúcich. Hlavným cieľom
bola kontrola kvality spracovania
bezbariérového prístupu pre nepočujúcich a natočili sme ich činnosť a urobili
sme rozhovor s Jaroslavom Cehlaríkom, ktorý sa organizoval túto akciu.
SLOVENSKÝ DEŇ NEPOČUJÚCICH 2014 V PREŠOVE
Tím DeafStudio sa zúčastnil Slovenského dňa
nepočujúcich v Prešove a spolupodieľal sa na
reportážach o prípravách na Slovenský deň
nepočujúcich 2014.
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE VIDEO 2014
Zorganizovali

sme

druhý

ročník

súťaže

o najlepšie video v Prešove, ktorá bola súčasťou
večerného
programu
Slovenského dňa nepočujúcich 2014 v Prešove.
Porotu

tvorilo

päť

významných

osobnosti
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komunity nepočujúcich: Juraj Holéczy – predseda POSN, Ladislav Svíčka –
prezident Slovenského zväzu nepočujúcich, Stanislav Čulen – predseda
Bratislavského spolku nepočujúcich

a dvaja slávni Rumuni Ali Aksu a jejho

manželka. Súťaže sa zúčastnili traja súťažiaci s piatimi videami. 3. miesto obsadil
Marek Hladký – Slovenský raj – miniAvatar a získal peňažnú poukážku
v hodnote 10 €, 2. miesto obsadil Marek Hladký – Happy the new deafstudio
a získal peňažnú poukážku v hodnote 50 €. Súťaž o najlepšie video 2014 vyhral
Július Maťovčík – Zimné dobrodružstvo – Winter Adventure a peňažnú poukážku
v hodnote 100 € a pohár Súťaž o najlepšie video 2014.

PRÍBEH VÁCLAVA PILARČÍKA Z KOŠÍC
Urobili sme rozhovor s Václavom Pilarčíkom, v ktorom nám vyrozprával príbeh
svojho života.
INTERNETOVÁ STRÁNKA WWW.DEAFSTUDIO.NET
Celý rok sme pripravili rôzne témy pre vysielanie cez www.deafstudio.net.
V mesiaci júli a auguste sme mali prestávku, pretože prebiehala údržba našej
stránky. Táto webová stránka obsahuje zábery
v slovenskom

posunkovom

jazyku

a čiastočne

titulky. Na webovú stránku chodí mesačne okolo 1
750

návštevníkov

a bolo

mnoho

pozitívnych

ohlasov od Nepočujúcich. Stránku DeafStudio v roku 2014 navštívilo okolo
19 000 návštevníkov.
RÔZNE
Celý rok sme každý druhý pondelok uvádzali nové video na stránke
www.deafstudio.net, iba v mesiaci júl a august bola prestávka z technických
dôvodov.
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Informácie o občianskom združení
DeafStudio o.z.
Jarková 4
080 01 Prešov
Slovensko
www.deafstudio.net

Marek Kanaš
Predseda DeafStudio o.z.

