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Výročná správa rok 2009 

 

Úvod 

Celý rok vykonávali 4 členovia organizácie DeafStudio všetky administratívne 

a organizačné práce. 

 

Údaje o organizácie 

Názov                             DeafStudio 

Právna forma                Občianske združenie 

Sídlo                             Sibírska 6960/30, Prešov 080 01 

IČO                               42086051 

DIČ                                  2022744207 

Účet                                2553775956/0200 

Web                                www.deafstudio.net 

E-mail                             info@deafstudio.net 

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

 

Ciele združenia 

1. Cieľom DeafStudio je 

   - zachovanie kultúrnych hodnôt nepočujúcich i počujúcich 

   - podpora vzdelávania členov, sympatizantov i verejnosti 

   - odovzdávanie a získavanie skúseností a informácií v obore       

   - uspokojovanie umeleckých túžob členov 

   - sebarealizovanie umeleckého rastu členov 
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   - 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. 

 

Členovia 

Roman Polášek             –        predseda 

Juraj Holéczy                 –        podpredseda 

Marek Kanaš                 –        tajomník 

Martin Humeňanský    –        dozorca 

 

Naše činnosti 

1. Tento rok sme pripravili film pre nepočujúcich. Natáčali sme spolu na Šarišskom 

hrade, v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, pri kostole sv. Františka v Prešove, v 

kostole sv. Alžbety v Košiciach, v centre Prešova a v Spojenej škole Pavla Sabadoša 

internátnej v Prešove.  

2. Po natáčaní sme sa pripravili na premietanie nášho filmu v kine Úsmev v Košiciach. 

Dňa 5.12.2009 sa v Košiciach konala premiéra prvého slovenského filmu pre 

nepočujúcich, ktorý sa volá Legenda o Nepočujúcich. Zúčastnili sa tam nepočujúce 

osoby, ktoré spolupracovali na filme (herci, kameramani, režisér, producent, 

scenáristi atď.) Prišlo 163 ľudí, po filme sme sa presunuli do Domu nepočujúcich. 
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Finančná správa 

V roku 2009 celkový príjem bol 920,98 € 

Podrobnejšie informácie sú v tabuľkách. 

Výkaz o príjmoch. 

Príjmy 
    

Z členských poplatkov 
  

50 € 

Z organizačných podujatí 
  

850,98 € 

Z mediálnych reklám 
  

20 € 

Príjmy celkom 
  

920,98 € 

 

Výkaz o výdavkoch. 

Výdavky 
    

Materiály 
   

               604,01 €  

Cestovné 
   

5,39 € 

Prenájmy 
   

309,00 € 

Platby na splátky a dlhu 
  

183,46 € 

Webhosting 
  

                   42,78 €  

Poplatky z VÚB 
   

                 61,89 €  

Výdavky celkom 
   

1 206,53 € 

 

Vypracovali: Roman Polášek, Juraj Holéczy 

Prešov, 30.8.2010 


