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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 

 

Do 1.7. 2013 

Roman Polášek predseda 

Juraj Holéczy podpredseda 

Marek Kanaš     tajomník 

Martin Humeňanský      dozorca 

 

Od 1.7. 2013 

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 
Nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 

Z darov a príspevkov 1255,00 € 0,00 € 

Z členských príspevkov 90,00 € 0,00 € 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 452,00 € 0,00 € 

Z verejných zbierok 103,00 € 0,00 € 

Z úverov a pôžičiek 275,00 € 0,00 € 

Z organizovania podujatí 50,00 € 0,00 € 

Príjmy celkom 2225,00 € 0,00 € 

 

Výdavky 
Nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 

Služby 945,00 € 0,00 € 

Prevádzková réžia 1181,00 € 0,00 € 

Splátky úverov a pôžičiek 50,00 € 0,00 € 

Výdavky celkom 2176,00 € 0,00 € 

 

Rozdiel príjmov a výdavkov 49,00 € 0,00 € 
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Majetok 
Účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

Peniaze 41,00 €  5,68 € 

Bankové účty 14,00 € 0,00 € 

Výdavky celkom 55,00 € 5,00 € 

 

Záväzky 
Účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné 

obdobie 

Úvery a pôžičky 435,00 € 210,00 € 

Bankové účty 435,00 € 210,00 € 

Výdavky celkom -380,00 € -205,00 € 

 

Výsledok hospodárenia organizácie je 49,00 €. Záväzky organizácie sú vo výške -

380,00€ Eur, tvoria ich nesplatené pôžičky od členov organizácie. Organizácia mala 

v roku 2013 príjmy, ktoré neboli predmetom dane. Základ dane predstavoval 0 €. 

Hlavné príjmy organizácie pochádzali zo vstupného z organizovania podujatí, ktoré 

je predmetom činnosti organizácie. V dôsledku nedostatku príjmov organizácie na 

zaručenie schopnosti splácať svoje záväzky poskytli jej členovia pôžičky. 
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Správa o činnosti za rok 2013 

 

SPRÁVY PRE NEPOČUJÚCICH 

Počas 1. polroku tím DeafStudio vytvoril video správy 

pre našu internetovú televíziu DeafStudio.  

MISS DEAF WORLD 2013 V PRAHE (ČR) 

Natáčali sme celý priebeh súťaže, urobili sme 

rozhovory. Urobili sme reportáž s 1. vicemiss - 

Slovenkou Erikou Ďuricovou. 

VOĽBA NOVÉHO VÝBORU DEAFSTUDIO 

Dňa 1.7.2013 sa uskutočnil mimoriadny Výkonný výbor, kde p. Polášek a p. Holéczy 

oznámili, že odstupujú z funkcie predsedu resp. podpredsedu DeafStudio 

z osobných dôvodov. Mimoriadne Valné zhromaždenie potom jednomyseľne 

schválilo nový výbor: 

Predseda: Marek Kanaš 

Sekretárka: Katarína Vrábľová 

Člen Výboru: Pavel Škrabák 

P. Holéczy zodpovedá za úpravu nových Stanov DeafStudio. Spoločne sme sa zhodli 

a schválili zmeny Stanov DeafStudio – zmenu miesta a výboru. 

SLOVENSKÝ DEŇ NEPOČUJÚCICH 2013 V DUNAJSKEJ STREDY  

Tím DeafStudio sa zúčastnil Slovenského dňa 

nepočujúcich v Dunajskej Strede a spolupodieľal sa 

na reportážach o prípravách na Slovenský deň 

nepočujúcich 2013. 
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PRVÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE S ORGANIZÁCIAMI PRACUJÚCIMI S 

NEPOČUJÚCIMI NA ÚZEMÍ MESTA PREŠOV 

 

Dňa 26. novembra 2013 v priestoroch organizácie TROJLÍSTOK, n.o. konalo prvé 

pracovné stretnutie s organizáciami ktoré pracujú s nepočujúcimi na území 

mesta Prešov. 

Cieľom stretnutia bolo oboznámenie sa s činnosťou 

jednotlivých organizácií, ich ďalšími plánmi na 

najbližšie obdobie a ďalšia spoločná koordinácia 

aktivít pre spomínanú cieľovú skupinu ako aj 

prezentácia aktivít vo vzťahu k verejnosti. Zároveň 

sme sa dohodli na vzájomnej informovanosti sa o  

pripravovaných aktivitách, pomoci pri príprave projektov, prípadne ich implementácií 

ako aj spoločných aktivitách s počujúcimi. Účastníci tohto stretnutie boli predseda 

POSN Bc. Juraj Holéczy, predseda PASPO Roman Polášek, predseda AŠKN AMICUS 

Martin Humeňanský, predseda DeafStudio Marek Kanaš a organizátorka stretnutie 

Ingrid Doležalová. 

 

MATÚŠ BANAŠ 

Matúš Baňas je 21 ročný sluchovo postihnutý študent 5. ročníka Spojenej školy 

Pavla Sabadoša v Prešove, študijný odbor grafik digitálnych médií. Má veľký 

výtvarný talent, ktorý je od roku 2009 až 2013 

oceňovaný poprednými miestami v súťaži ZUČ v 

Bratislave. Býva v Ľuboticiach, okres Prešov. Jeho 

najväčšou záľubou je maľovanie, taktiež pobyt 

v prírode a práca s počítačom.  

 

Občianske združenie OZ TOLAMIR, Sociálny Prešov v spolupráci so Sekciou služieb 

občanom, oddelením sociálnych služieb MsÚ Prešov 

zorganizovali nimi galériu jeho tvorby. Jej účelom 

bolo zviditeľniť jeho maliarske umenie a tak mu 

pomôcť vystúpiť z anonymity, vzhľadom na jeho 

handicap. Výstava originálov trvala do 20.12.2013 a 
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fotografie jeho prác bolo možné vidieť do konca januára 2014 v Kancelárii 

Sociálneho poradenstva MsÚ Prešov na Jarkovej ulici 24. Natočili sme celý priebeh 

výstavy a urobili sme rozhovor s ním a s jeho mamou. 

 

ROZHOVOR S JURAJOM HOLECZYM 

Urobili sme rozhovor s Jurajom Holéczym o EUDY študijnom zasadnutí.  

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. Na webovú stránku chodí 

mesačne okolo 1 300 návštevníkov a mnohí 

Nepočujúci mali pozitívne ohlasy. Stránku DeafStudio 

v roku 2013 navštívilo 15 242 návštevníkov. Najvyšší 

počet návštevníkov bol v mesiaci október, kedy stránku navštívilo 1 625 

návštevníkov. Najnižší bol v mesiaci august, kedy stránku navštívilo iba 795 

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. 

http://www.deafstudio.net/
http://www.deafstudio.net/
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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. 

http://www.deafstudio.net/

