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     Údaje organizácie 

Názov DeafStudio 

Právna forma  občianske združenie 

Sídlo Sibírska 6960/30 

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 

 

     Ciele a poslanie združenia : 

 

 DeafStudio je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom decembra 2008. Členmi 

DeafStudia sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu o kultúre  komunít pre 

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  
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- 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. 

 

     Členovia: 

 Roman Polášek predseda 

 Juraj Holéczy podpredseda 

 Marek Kanaš               tajomník 

 Martin Humeňanský      dozorca 

 Ján Ďurkovič člen 

 Zoltán Király člen 

 Pavel Škrabák člen 

 

     Naše aktivity: 

1. Akcia Poď s nami 2 v Prešove 

V novembri sme mali pracovnú poradu kvôli akcii Poď s nami 2 v januári 2012. 

Tam sme si rozdelili zodpovednosť za jednotlivé činnosti – futsal, bedminton, 

bowling, strava, program zábava, prenájom haly a pod. Na prelome novembra 

a decembra sme  spustili informácie a propozície cez našu webovú stránku a 

vybavili sme prenájom haly pre futsal, bedminton a bowling, objednali sme trofeje 

pre športy a pripravili sme zábavný program. Akciu Poď s nami 2 pripravovali 

štyria členovia z Prešova.  

V januári sme usporiadali našu hlavnú akciu Poď s nami 2, za  ktorú zodpovedalo 

DeafStudio aj AŠKN AMICUS Prešov. DeafStudio bolo zodpovedné za večerný 
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program a AŠKN AMICUS Prešov zodpovedalo za športy. Na futsal prišlo 5 

družstiev, na bowling prišlo dokonca 45 ľudí a na bedminton 18 ľudí. Na večerný 

program prišli 123 ľudí. Hlavným večerným programom bol súťaž o najlepšie 

video, ktorý vyhral p. Zoltán Király - získal trofej a prémiu 100 €. 

 

2. Projekty – DMS 

V roku 2012 sa nám podarilo získať projekt – Fórum donorov - skratka DMS 

(Darcovská SMS). Názvu nášho projektu sa volal Internetová televízia pre deti. 

Cieľom projektu Internetová televízia pre deti je zvýšenie kvality vzdelávania pre 

nepočujúce a nedoslýchavé deti a deti s kochleárnym implantátom. Projekt trval od 

1.septembra 2012 do 31. decembra 2012. Celkovú vyzbieranú sumy budeme 

vedieť až  koncom marca 2013. 

 

3. Natáčanie akcií MISS Nepočujúca 2012 v Trenčíne a Slovenský deň 

nepočujúcich v Prievidzi 

V lete si nás objednal výbor ANEPS a ŠKN Trenčín, aby sme šli natáčať na 

hlavnú akciu MISS Nepočujúca 2012 aj na malú akciu športové súťaže ŠKN 

Trenčín. Minulý rok 2011 si nás objednali od PDSN za natáčania na rok 2012 jeho 

akciu Slovenský deň Nepočujúcich v Prievidzi v mesiaci septembra. 

 

4. Internetová stránka www.deafstudio.net 

Celý rok sme sami pripravili rôzne témy pre vysielanie informácií cez 

www.deafstudio.net. V mesiaci júli a august sme mali prestávku, pretože 

prebiehala údržba našej stránky. Táto webová stránka obsahuje zábery 

v slovenskom posunkovom jazyku. Na webovú stránku chodí mesačné okolo 2 

000 návštevníkov, ale mnohí Nepočujúci mali pozitívne ohlasy. Stránku 

DeafStudio v roku 2012 navštívilo 18 584 návštevníkov bez mesiaca decembra, 

kedy prebiehala údržba serveru. Najvyšší počet návštevníkov bol v mesiaci január, 

kedy stránku navštívilo 2 421 návštevníkov. Najnižší bol v mesiaci august, kedy 

stránku navštívilo iba 829 návštevníkov.  
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5. Rôzne 

V roku 2012 sme získali nových pár zákazníkov pre webovú stránku – TASPO 

a SZN. Celý rok sme každý pondelok vydávali nové video na stránke 

www.deafstudio.net iba v mesiaci júl a august sme dali prestávku z technických 

príčin. Od septembra sme začali vydávať nové video – Správy pre nepočujúcich, 

vysielané iba raz za mesiac. 

 

     Úspešné projekty 
 
V roku 2012 nám schválil jeden projekt 
 
Realizácia informatívnosti vzniklo podporou: 
 

 
 
       Finančná správa 

V roku 2012 celkový príjem bol 2 937,80 €. 

Podrobnejšie informácie sú v tabuľkách. 

Výkaz o príjmoch.  

Príjmy 
    

Z členských príspevkov 
  

70 € 

Kultúrna  akcia „Poď s nami 2“ 
  

2 286,5 € 

Služby + webhosting 
 

581,3 € 

Príjmy celkom 
   

2 937,80 € 
 

Výkaz o výdavkoch.  
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Výdavky 
    

Materiály 
   

249,19 € 

Cestovné 
   

203,1 € 

Kultúrne akcie „Poď s nami 2“ 
  

 2 306,4 € 

Dlžníčka 
   

59,85 € 

Webhosting 
   

227,08 € 

Poplatky z VÚB 
   

96,33 € 

Výdavky celkom 
   

3 141,95 € 
 

Vypracoval : Juraj Holéczy 

Prešov, 26.2.2013, © DeafStudio 


