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KAPITOLA I.  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1.  

Názov občianskeho združenia je DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA  (ďalej DVS) a v anglickom jazyku: 

DEAFLYMPIC COMMITTEE SLOVAKIA (DCS). 

Článok 2.  

DVS je občianske združenie, ktoré vzniklo na základe vôle telovýchovných organizácií občanov so sluchovým 

postihnutím s právnou subjektivitou a uzavretím Zmluvy o súčinnosti podľa § 16 zákona č.83/1990 Zb. usta-

novené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a v znení neskorších predpisov. Vyvíja svoju 

činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ústavou a stanovami International Committee 

of Sports for the Deaf (Medzinárodný výbor športu pre nepočujúcich - ICSD), ústavou European Deaf Sport 

Organization (Európske športové organizácie nepočujúcich - EDSO) a ústavou The International Chess 

Committee Of The Deaf (Medzinárodný výbor pre šach nepočujúcich - ICCD). 

Článok 3.  

DVS je otvorenou, nezávislou a nepolitickou organizáciou, ktorá usmerňuje šport sluchovo postihnutých a 

deaflympijské hnutie na území SR. DVS je predstaviteľom deaflympijského hnutia na Slovensku. 

Článok 4.  

DVS má postavenie organizácie, ktorá je oprávnená riadiť, podporovať a chrániť deaflympijské hnutie 

v Slovenskej republike, podieľa sa na koordinácii a rozvoji deaflympijského hnutia doma i vo svete. 

Článok 5.  

Účelom DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať 

spoločenské, skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať 

optimálne materiálne a organizačné podmienky pre rozvoj deaflympijského hnutia v Slovenskej Republike 

a v medzinárodnom deaflympijskom hnutí. 

Článok 6.  

DVS je spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou a predstavuje samostatnú účtovnú jednotku. 

Jeho sídlom je Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 1, Slovensko. 

KAPITOLA II.  

POSLANIE, CIELE A ÚLOHY 

Článok 1.  

Poslaním DVS je šíriť a popularizovať základné princípy, ideály a myšlienky deaflympizmu a tak prispievať 

k harmonickému rozvoju osôb so sluchovým postihnutím a vzájomnému porozumeniu medzi národmi 

a k prehlbovaniu mierového spolužitia. 
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Článok 2.  

Cieľom DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať skupi-

nové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať optimálne materiálne a 

organizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárod-

nom športe nepočujúcich. 

Článok 3.  

Deaflympijský výbor Slovenska plní najmä tieto úlohy: 

a. riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike, 

b. podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike, 

c. riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na Deaflympiádach a na iných súťažiach 

organizovaných Medzinárodným výborom športu nepočujúcich, Európskou organizáciou nepočujú-

cich športovcov, národnými výbormi nepočujúcich iných krajín alebo medzinárodnými športovými 

organizáciami zdravotne postihnutých, 

d. zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam športov uznaných Medzinárodným výborom športu 

nepočujúcich. 

Článok 4.  

Deaflympijský výbor Slovenska má: 

a. výlučné právo zastupovať SR na Letnej a Zimnej Deaflympiáde a na regionálnych, kontinentálnych, 

alebo svetových športových súťažiach pod patronátom ICSD. Za tým účelom má právo prihlásiť , 

menovať, organizačne zabezpečiť a viesť výpravy, 

b. výlučné právo používať deaflympijskú symboliku a udeľuje súhlas na jej používanie inými fyzickými 

osobami a právnickými osobami, 

c. povinnosť chrániť symboliku ICSD, EDSO a ICCD, 

d. zodpovednosť za správanie svojich členov na Deaflympiádach a športových súťažiach uvedených 

v písmene a. tohto článku,   

e. výlučné právo vybrať oblečenie a uniformy, ktoré budú členovia nosiť a vybavenie, ktoré budú pou-

žívať na Deaflympiádach a na všetkých športových súťažiach a ceremóniách s tým spojených, 

f. právo podávať návrhy a pripomienky ICSD vo veci Stanov ICSD a deaflympijského hnutia, 

g. podporovať zastúpenie žien v orgánoch DVS a v uplatnení princípu rovnosti príležitostí, 

Článok 5.  

DVS zabezpečuje dôstojnú športovú reprezentáciu SR na Letnej a Zimnej Deaflympiáde a iných podujatiach 

organizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), alebo Európskou organizáciou 

nepočujúcich športovcov (EDSO), či Medzinárodným výborom pre šach nepočujúcich (ICCD). Podporuje in-

tegráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného športového hnu-

tia a zároveň chráni jeho identitu. 

Článok 6.  

DVS podporuje šport sluchovo postihnutých bez politickej, náboženskej, sociálnej, rodovej, alebo rasovej 

diskriminácie, ako aj bez diskriminácie ktoréhokoľvek druhu zdravotného postihnutia a športu.  Vystupuje 

proti všetkým formám násilia, presadzuje mier, toleranciu, rasovú znášanlivosť, solidaritu a medzinárodnú 

spoluprácu. 
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Článok 7.  

DVS pomáha vo vzdelávaní športových organizátorov a trénerov s orientáciou na propagáciu základných 

princípov deaflympizmu. 

Článok 8.  

DVS podporuje rozvoj vrcholového športu, športu detí a mládeže a športu pre všetkých v komunite nepoču-

júcich. 

Článok 9.  

DVS spolupracuje s Antidopingovou agentúrou SR pri zamedzovaní používania látok a prostriedkov zakáza-

ných Medzinárodným olympijským výborom (MOV) a medzinárodnými športovými organizáciami a zabez-

pečuje dodržiavanie ustanovení Etického a lekárskeho kódexu MOV a Antidopingového kódexu olympij-

ského hnutia. 

Článok 10.  

DVS získava finančné prostriedky na zabezpečovanie materiálnych, priestorových, organizačných a perso-

nálnych podmienok a služieb potrebných pre činnosť DVS a pri zabezpečovaní úloh štátnej reprezentácie SR 

nepočujúcich. 

Článok 11.  

DVS pri plnení svojich cieľov a úloh spolupracuje: 

a. so štátnymi orgánmi SR, ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej správy, samosprávy a mimovlád-

nymi organizáciami, 

b. so športovými zväzmi a inými športovými organizáciami, 

c. so Slovenským olympijským výborom, 

d. so Slovenským paralympijským výborom, 

e. s hospodárskymi a podnikateľskými subjektami a ďalšími organizáciami a inštitúciami, ako aj inými 

zastúpeniami v SR, 

f. s mediálnymi a reklamnými partnermi. 

KAPITOLA III.  

DEAFLYMPIJSKÁ SYMBOLIKA 

Deaflympijskú symboliku Medzinárodného výboru športu nepočujúcich tvorí deaflympijský symbol, 

deaflympijská vlajka, deaflympijské heslo, deaflympijský oheň, deaflympijská pochodeň a výraz "deaflym-

pics". 

Symboliku Deaflympijského výboru Slovenska tvorí znak Deaflympijského výboru Slovenska. Znak Deaflym-

pijského výboru Slovenska tvorí štátny znak Slovenskej republiky a logo vo farbách Medzinárodného výboru 

športu nepočujúcich a výrazy "deaflympijský" a "deaflympiáda". 
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KAPITOLA IV.  

ČLENSTVO.   

Článok 1.  

Na výkonnostnom a rekreačnom športe sa v súlade so stanovami ICSD, EDSO a ICCD môžu zúčastňovať len tí 

športovci, ktorí spĺňajú podmienku straty sluchu najmenej 55 dB na lepšom uchu. Strata sluchu musí byť 

preukázaná odborným foniatrickým vyšetrením. 

Článok 2.  

Členstvo v DVS je dvojaké a to riadne a čestné: 

a. Riadnymi členmi sú športové občianske združenia založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o zdru-

žovaní občanov a v znení neskorších predpisov, združujúce športovcov so sluchovým postihnutím. 

b. Čestnými členmi sa môžu stať fyzické osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj a propagáciu športu 

sluchovo postihnutých a priamo sa podieľajú, alebo podieľali na rozvoji deaflympijského hnutia, či 

športu sluchovo postihnutých v oblasti štátnej športovej reprezentácie SR.  

Článok 3.  

Členstvo v DVS vzniká: 

a. Riadne členstvo vzniká rozhodnutím Výkonného výboru DVS na základe písomnej prihlášky uchá-

dzača o členstvo. 

b. Čestné členstvo vzniká rozhodnutím Výkonného výboru DVS na základe návrhu riadneho člena DVS, 

alebo člena Výkonného výboru DVS. 

c. žiadateľ, o ktorého žiadosti o členstvo výkonný orgán DVS rozhodol kladne, sa členom DVS stáva 

pristúpením k Zmluve o súčinnosti a to jej podpísaním zo strany štatutárneho zástupcu žiadateľa 

o členstvo. 

Článok 4.  

Členstvo v DVS zaniká: 

a. Vystúpením člena (písomnou formou). 

b. Zrušením, či zánikom združenia, úmrtím čestného člena. 

c. Vylúčením člena rozhodnutím Valného zhromaždenia DVS, ak člen opätovne a napriek výstrahe po-

rušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. 

d. Odňatím členstva rozhodnutím Valného zhromaždenia DVS z dôvodu straty občianskej bezúhon-

nosti, či právnej spôsobilosti čestného člena DVS. 

 

Článok 5.  

Podmienky prijatia: 

a. Každé občianske združenie (ďalej žiadateľ), ktoré sa chce stať riadnym členom DVS, musí podať pí-

somnú prihlášku na Výkonný výbor DVS. 

b. K prihláške musí žiadateľ priložiť nasledujúce dokumenty: 

- kópia právoplatných stanov, registrovaných na MV SR, 

- zoznam členov podľa športov, s vyznačením štatutárnych zástupcov, ktorí majú právo vstu-

povať do právne záväzných zmlúv s tretími osobami a kontaktné údaje. 
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KAPITOLA V.  

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV 

Článok 1.  

Riadni členovia majú právo: 

a. Zúčastňovať sa zasadnutia Valného zhromaždenia DVS prostredníctvom svojich zástupcov. 

b. Navrhovať kandidátov do Výkonného výboru DVS, či za člena kontrolnej komisie DVS. 

c. Prihlasovať svojich športovcov na súťaže organizované DVS, ak to charakter súťaží nevylučuje. 

d. Využívať výhody a služby DVS určené pre riadnych členov. 

e. Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami, žiadať o stanovisko. 

f. Byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.  

Článok 2.  

Čestní členovia majú právo: 

a. Zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia s hlasom poradným. 

b. Zúčastňovať sa a podieľať sa na aktivitách DVS. 

c. Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami, žiadať o stanovisko. 

d. Byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.  

Článok 3.  

Riadni členovia majú povinnosť: 

a. Dodržiavať stanovy združenia. 

b. Predkladať Výkonnému výboru do stanoveného termínu kalendár svojich aktivít, rozpočet akcií a 

správy z týchto akcií. 

c. Vytvárať podmienky na propagáciu DVS a jeho partnerov na aktivitách podporených DVS. 

d. Umožniť kontrolnej komisii DVS realizáciu kontroly účelového použitia finančných a materiálnych 

prostriedkov obdržaných od DVS. 

e. Vyrozumieť písomnou formou Výkonný výbor DVS o rozhodnutiach svojich orgánov, ktoré sa týkajú 

DVS, alebo týkajúce sa zmien ovplyvňujúcich členstvo v DVS, resp. výkon práv a povinností člena 

DVS. 

f. Dodržiavať korektný prístup v jednaniach s DVS a dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám vo ve-

ciach nemajúcich charakter verejných informácií. 

g. Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 

Článok 4.  

Čestní členovia majú povinnosť: 

a. Dodržiavať stanovy združenia. 

b. Predkladať Výkonnému výboru do stanoveného termínu kalendár svojich aktivít, rozpočet akcií a 

správy z týchto akcií. 

c. Vyrozumieť písomnou formou Výkonný výbor DVS o svojich rozhodnutiach, ktoré sa týkajú DVS, 

alebo týkajúce sa zmien ovplyvňujúcich členstvo v DVS, resp. výkon práv a povinností člena DVS. 

d. Dodržiavať korektný prístup v jednaniach so DVS a dodržiavať mlčanlivosť voči tretím osobám vo 

veciach nemajúcich charakter verejných informácií. 

e. Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
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KAPITOLA VI.  

ORGÁNY 

Článok 1.  

DVS tvoria športové kluby, telovýchovné jednoty a občianske združenia zabezpečujúce šport pre sluchovo 

postihnutých. 

Článok 2.  

Kluby, športové oddiely, občianske združenia zabezpečujúce šport pre sluchovo postihnutých sa vo svojej 

činnosti riadia so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi, štatútom, či stanovami, ktoré vy-

dávajú vyššie športové orgány (ICDS, EDSO a ICCD). 

Článok 3.  

Kluby, športové oddiely, občianske združenia zabezpečujúce šport sluchovo postihnutých majú právnu sub-

jektivitu a nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Ich vzájomný vzťah je rovnoprávny. 

Článok 4.  

Kandidáti do orgánov DVS a zvolení členovia orgánov musia spĺňať podmienky morálnej bezúhonnosti, 

právnej spôsobilosti a veku nad 18 rokov.  

Článok 5.  

Výkon funkcie člena orgánu (VV DVS, VZ DVS a KK DVS) či funkcie prezidenta DVS sa uskutočňuje na pri-

ncípe dobrovoľnosti, na základe rozhodnutia VV DVS však môže byť aj odmeňovaná. Prezident DVS a členo-

via VV DVS môžu byť v zamestnaneckom pomere k DVS na základe rozhodnutia VV DVS. 

Článok 6.  

V DVS sa vyžaduje kolektívne rozhodovanie. DVS zriaďuje nasledujúce orgány: 

a. Valné zhromaždenie (ďalej VZ DVS). 

b. Výkonný výbor (ďalej VV DVS). 

c. Kontrolná komisia (ďalej KK DVS).  

d. Prezident. 

 

Článok 7.  

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom DVS, pričom: 

a. Riadne zasadnutie VZ sa schádza minimálne raz za dva roky, pričom zvolávateľom je VV DVS.  

b. Mimoriadne zasadnutie VZ sa schádza na základe rozhodnutia VV DVS, KK DVS, prezidenta DVS, 

resp. na základe žiadosti aspoň 1/2 riadnych členov DVS, pričom zvolávateľom je iniciátor. Mimo-

riadne zasadnutie VZ sa musí konať najneskôr do 21 dní po jeho zvolaní, alebo prijatia rozhodnutia. 

Konanie mimoriadneho zasadnutia VZ nemá vplyv na dodržanie plánovaného termínu riadneho za-

sadnutia VZ. 

c. Účastníkmi VZ sú delegáti riadnych členov DVS v počte 1 člen s hlasom rozhodujúcim za každého 

riadneho člena. Ďalšími účastníkmi VZ s hlasom poradným sú čestní členovia DVS. 
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d. Delegátom s hlasom rozhodujúcim na riadnom zasadnutí VZ sú materiály určené na pripomienkova-

nie (napr. návrh zmien stanov, rokovacieho a volebného poriadku VZ, správa o činnosti a pod.) za-

sielané najneskôr 10 dní pred termínom konania riadneho zasadnutia VZ. 

e. VZ je schopné uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie je prijaté, 

ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

f. V prípade, že VZ nie je uznášania schopné, zvoláva sa ďalšie zasadnutie VZ najneskôr do 21 dní od 

termínu konania uznášania neschopného zasadnutia VZ. Ak sa ani na tomto zasadnutí VZ nezíde 

aspoň nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s hlasom rozhodujúcim, je toto zasadnutie VZ 

DVS uznášania schopné.  

g. Rokovanie VZ vedie prezident a pracovné predsedníctvo, ktoré je volené VZ DVS. 

h. Do pôsobnosti VZ patrí najmä schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky, voliť tajným hlasovaním 

prezidenta DVS a členov VV, plán činnosti a výročnú správu, rozpočet, správu o hospodárení. 

i. Volí a odvoláva členov Výkonného výboru, prezidenta a členov Kontrolnej komisie. 

j. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta DVS. 

Článok 8.  

Výkonný výbor je najvyšším orgánom medzi VZ DVS a riadi činnosť DVS.   

a. Má najmenej 3 členov a tvoria ho: 

- prezident, 

- viceprezident, 

- generálny sekretár. 

b. Riadne zasadnutie VV sa schádza podľa plánu práce 1-krát štvrťročne, alebo podľa potreby.  

c. Riadne zasadnutie VV zvoláva prezident DVS najneskôr 7 dní pred termínom jeho konania. 

d. Mimoriadne zasadnutie VV sa schádza na základe žiadosti KK DVS, alebo aspoň polovice členov VV 

DVS, alebo prezidenta DVS. Mimoriadne zasadnutie VV DVS sa musí zvolať najneskôr do 3 dní po 

obdržaní žiadosti o zvolanie, resp. prijatia rozhodnutia.  

e. Členov VV volí VZ DVS do priamych funkcií stanovených VZ na 4-ročné funkčné obdobie. Toto funk-

čné obdobie môže byť skrátené rozhodnutím VZ o nových voľbách členov VV DVS.  

f. Členovia VV, mimo prezidenta DVS, sú oprávnení v mene DVS vystupovať navonok v oblasti, ktorú 

vo VV DVS zastávajú iba v miere schválenej VV DVS. Nemôžu za DVS vykonať právne úkony, z kto-

rých pre DVS vyplývajú záväzky, bez schválenia VV DVS, či prezidenta DVS.  

g. Členstvo vo VV je nezlučiteľné s členstvom v KK DVS.  

h. Členom VV sú materiály určené na prerokovanie doručené najneskôr 7 dní pred konaním VV spolu s 

pozvánkou, ostatné materiály v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však pri prezentácii 

účasti na zasadnutí VV DVS. 

i. V prípade, že VV DVS nie je uznášania schopný, zvoláva sa ďalší VV DVS najneskôr do 7 dní od ter-

mínu konania uznášania neschopného VV DVS. Ak sa ani na tomto VV DVS nezíde nadpolovičná väč-

šina jeho členov, je toto zasadnutie VV DVS uznášania schopné, ak sa zišla aspoň 1/3 členov VV DVS.  

j. Ďalším stálym účastníkmi VV DVS je predseda KK DVS s hlasom poradným.  

k. Vypracúva návrhy zmien a doplnkov stanov, ktoré predkladá na schválenie VZ DVS. 

l. Vypracúva návrhy zmien a doplnkov rokovacieho a volebného poriadku VZ DVS, ktoré predkladá na 

schválenie VZ DVS. 

m. Na základe písomného návrhu riadnych členov DVS predkladá zoznam kandidátov pre voľby do VV 

DVS, KK DVS, ako aj pre voľby prezidenta a viceprezidenta DVS. 

n. Schvaľuje vnútroorganizačné predpisy DVS po spripomienkovaní ich návrhu zo strany KK DVS. 



D E A F L Y M P I J S K Ý  V Ý B O R  S L O V E N S K A  

Stanovy – strana 8 

o. Schvaľuje rokovací poriadok VV DVS. 

p. Vytvára a ruší stále a dočasné komisie DVS, usmerňuje ich prácu štatútom a rokovacím poriadkom 

danej komisie, menuje a odvoláva ich členov na základe návrhov členov VV DVS či riadnych členov 

DVS. 

q. Rozhoduje o spôsobe a výške odmeňovania funkcionárov orgánov a komisií DVS, prizvaných odbor-

níkov, či do zamestnania vybraných členov VV DVS. 

r. Rozhoduje o spôsobe a výške finančného zabezpečenia členov reprezentácie v období ich vrcholo-

vej prípravy 

s. Zabezpečuje hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami DVS, rozhoduje o poskytnutí 

pomoci riadnym členom DVS.  

t. Vypracúva plán práce a rozpočtu na nasledujúce obdobie. 

u. Pripravuje program a stanovuje termín konania riadneho zasadnutia VZ DVS. 

v. Zabezpečuje realizáciu uznesení VZ DVS. 

w. Schvaľuje kandidátov zo SR do funkcií v orgánoch ICSD, EDSO, ICCD a zabezpečuje komunikáciu s 

týmito organizáciami a ich orgánmi. 

x. Vytvára organizačný štáb pre prípravu a účasť na Letnej Deaflympiáde a Zimnej Deaflympiáde, me-

nuje a odvoláva ich členov, kontroluje ich činnosť a stav realizácie úloh. 

Článok 9.  

Kontrolná komisia DVS je kontrolným orgánom DVS.  

a. KK volí valné zhromaždenie. Členstvo v KK DVS je nezlučiteľné s členstvom vo VV DVS. 

b. Zodpovedá sa len VZ DVS. 

c. Ustanovuje sa pre kontrolu hospodárenia s prostriedkami DVS, činnosti orgánov, komisií a organi-

začných zložiek DVS, dodržiavanie stanov, vnútro organizačných predpisov DVS a uznesení orgánov 

DVS. 

d. Riadne zasadnutie KK sa schádza podľa plánu činnosti, alebo podľa potreby, minimálne však 1-krát 

za 6 mesiacov. Riadne zasadnutie KK DVS sa musí zvolať najneskôr 7 dní pred termínom jej konania.  

e. Mimoriadne zasadnutie KK sa schádza na základe žiadosti VV DVS, prezidenta DVS, či predsedu KK 

DVS a musí sa zvolať najneskôr do 7 dní po naplnení tejto podmienky. 

f. KK volí predsedu KK DVS na svojom prvom zasadnutí, ešte v priebehu konania VZ DVS na funkčné 

obdobie 4 rokov. Toto funkčné obdobie môže byť skrátené, ak VZ DVS prikročí k voľbe nového zlo-

ženia KK DVS, resp. voľbe nového člena KK DVS namiesto člena KK DVS, ktorý bol KK DVS zvolený za 

predsedu KK DVS.  

g. KK zvoláva predseda KK DVS. Pokiaľ predseda KK v stanovenom termíne KK nezvolá, KK sa schádza 

sama. 

h. Členom KK sú materiály určené na prerokovanie na zasadnutí KK postúpené najneskôr 7 dní pred 

konaním zasadnutia KK. 

i. Predseda KK má právo prizvať na zasadnutie KK externého odborníka na riešenie špecifickej proble-

matiky. Prizvaný expert na zasadnutí KK má hlas poradný. 

j. V záujme objektívneho stanoviska pri riešení sporov má predseda KK právo prizvať na zasadnutie KK 

členov orgánov DVS, ktorých sa spor dotýka. Prizvaní členovia orgánov DVS sú povinní daného za-

sadnutia KK zúčastniť sa.  

k. KK sa zapája do pripomienkovacieho konania tvorby vnútroorganizačných predpisov DVS. 

l. KK poukazuje na nedostatky v Stanovách DVS a ďalších vnútro organizačných predpisov DVS. 
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m. KK má právo nahliadať do agendy DVS, vykonávať kontroly orgánov, komisií a organizačných zložiek 

DVS. 

n. Vykonáva kontroly aj na základe podnetov.  

o. O výsledkoch kontroly spracováva protokol, v ktorom súčasne navrhuje aj nápravné opatrenia s 

uvedením termínu a člena VV zodpovedného za ich realizáciu. 

p. V stanovených termínoch uskutočňuje kontrolu realizácie nápravných opatrení. 

q. Má právo vykonávať kontroly v členských organizáciách o účelovom použití či využívaní finančných 

a materiálnych prostriedkov obdržaných od DVS. 

r. Môže požadovať od funkcionárov a pracovníkov DVS informácie. 

s. Prostredníctvom predsedu KK DVS sa zúčastňuje zasadnutí VV DVS, či komisií DVS s hlasom porad-

ným. 

t. Má povinnosť zaujať stanovisko v otázkach sporov na požiadanie dotknutej strany, či orgánu DVS 

riešiaceho spor písomnou formou, najneskôr do 21 dní od podania žiadosti. 

u. Má povinnosť zúčastňovať sa VZ DVS a podávať písomnú správu o svojej činnosti v období medzi 

dvoma riadnymi zasadnutiami VZ DVS. 

v. Vykonáva výklad stanov DVS, rokovacieho a volebného poriadku VZ DVS. 

Článok 10.  

Prezident DVS, má nasledovné kompetencie: 

a. Je štatutárnym zástupcom a môže rozhodovať aj samostatne v zmysle týchto stanov, uznesení VZ 

DVS a VV DVS a všeobecne platných právnych predpisov SR v období medzi dvoma zasadnutiami 

Výkonného výboru DVS. O týchto rozhodnutiach je povinný informovať VV DVS na najbližšom za-

sadnutí, ináč sú jeho rozhodnutia neplatné. 

b. Môže vstupovať v mene DVS do zmluvných vzťahov, v medziach uznesení orgánov DVS. 

c. V odôvodnených prípadoch môže splnomocňovať iných členov VV DVS na jednorazové právne 

úkony v mene DVS, ktoré spadajú do jeho funkčnej kompetencie. 

d. Zvoláva a vedie rokovanie VV DVS. 

e. Uzatvára a rozväzuje pracovno-právne vzťahy za DVS na základe rozhodnutia VV DVS. 

f. Navrhuje VV DVS na schválenie viceprezidenta DVS. Má právo navrhnúť aj odvolanie viceprezi-

denta. 

g. Zabezpečuje efektívne fungovanie orgánov DVS za účelom dosiahnutia cieľov určených týmito Sta-

novami, či uzneseniami VZ a VV. 

Článok 11.  

Prezident DVS má nasledovné povinnosti: 

h. Podávať VV DVS správu o svojom konaní za DVS v období medzi dvoma zasadnutiami VV DVS a to za 

účelom jeho schválenia či odmietnutia,  

i. Zvolávať a zabezpečiť obsahovú náplň riadnych zasadnutí VV DVS podľa plánu činnosti, 

j. Navrhovať primerané nápravné opatrenia za nedodržiavanie stanov DVS, vnútroorganizačných 

predpisov DVS. 

k. V prípade, že predseda DVS z objektívnych dôvodov nemôže dlhšiu dobu vykonávať svoju funkciu, 

poverí výkonom svojej funkcie iného člena VV DVS písomnou formou. Takéto zastupovanie pred-

sedu DVS môže trvať najviac 60 dní. Ak predseda nemôže svoju funkciu vykonávať ani po tejto 

dobe, člen VV DVS poverený na dočasný výkon funkcie predsedu DVS, zvoláva mimoriadne VZ DVS 
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do 7 dní po uplynutí tejto lehoty, za účelom voľby nového predsedu DVS. Poverený člen VV DVS na 

dočasný výkon funkcie predsedu DVS disponuje všetkými právami a povinnosťami predsedu DVS, 

mimo kompetencií štatutárneho orgánu DVS. 

Článok 12.  

Generálny sekretár DVS, má nasledovné kompetencie: 

a. Je štatutárnym zástupcom a môže rozhodovať aj samostatne v zmysle týchto stanov, uznesení VZ 

DVS a VV DVS a všeobecne platných právnych predpisov SR v období medzi dvoma zasadnutiami 

Výkonného výboru DVS. O týchto rozhodnutiach je povinný informovať prezidenta a VV DVS na naj-

bližšom zasadnutí, ináč sú jeho rozhodnutia neplatné. 

b. Môže vstupovať v mene DVS do zmluvných vzťahov, v medziach uznesení orgánov DVS. 

Článok 13.  

Generálny sekretár DVS má nasledovné povinnosti: 

a. Podávať VV DVS správu o svojom konaní za DVS v období medzi dvoma zasadnutiami VV DVS a to za 

účelom jeho schválenia či odmietnutia,  

b. Navrhovať primerané nápravné opatrenia za nedodržiavanie stanov DVS, vnútroorganizačných 

predpisov DVS. 

KAPITOLA VII.  

MAJETOK A HOSPODÁRENIE. 

Článok 1.  

Majetok DVS tvoria hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva. Hospodárenie DVS sa 

riadi rozpočtovými pravidlami a príslušnými všeobecne platnými právnymi predpismi SR. 

Článok 2.  

Návrh ročného rozpočtu a návrh zmien rozpočtu DVS vypracováva VV DVS a predkladá ho na schválenie VZ 

DVS. 

Článok 3.  

Za celkové hospodárenie DVS zodpovedá VV DVS ako kolektívny orgán. O celkovom hospodárení predkladá 

komplexnú písomnú správu VZ DVS. 

Článok 4.  

Zdrojom majetku DVS môžu byť: 

a. Dotácie a účelové príspevky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov samospráv. 

b. Grantové prostriedky od nadácií, neinvestičných fondov a iných donorov. 

c. Sponzorské príspevky od právnických a fyzických osôb. 

d. Výnosy z hospodárskej činnosti DVS vykonávanej vo vlastnom mene, či prostredníctvom iných sub-

jektov, ktoré buď zriadil, alebo v nich má účasť. 

e. Výnosy z využívania vlastného majetku. 

f. Príjmy z vlastnej činnosti. 

g. Príjmy zo sprostredkovateľskej činnosti. 
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h. Príjmy z propagačnej a reklamnej činnosti. 

i. Príjmy zo zbierok. 

j. Účastnícke príspevky a štartovné poplatky. 

k. Dary, dedičstvo, odkazy a iné príjmy. 

KAPITOLA VIII.  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 1.  

DVS môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi: 

- Uznesením VZ DVS o dobrovoľnom rozpustení prijatého najmenej 2/3 väčšinou všetkých 

oprávnených hlasovať na VZ DVS. 

- Právoplatným rozhodnutím registrového úradu o rozpustení DVS. 

Článok 2.  

Pri zániku DVS sa spôsob výkonu majetkového vysporiadania uskutoční menovaním likvidátora Valným 

zhromaždením DVS. 

Článok 3.  

Výklad týchto stanov, výklad všetkých prijatých rozhodnutí a noriem prijatých orgánmi DVS, ako aj riešenie 

náležitostí, ktoré v nich nie sú obsiahnuté, vykonáva VV DVS.  

Článok 4.  

Tieto stanovy sú platné odo dňa ich schválenia Mimoriadnym valným zhromaždením Slovenskej federácie 

nepočujúcich športovcov konaného dňa 9. mája 2015 v Bratislave a účinnosť nadobúdajú dňom oznámenia  

úprav na Ministerstve vnútra SR. 

Článok 5.  

Stanovy Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov registrované pod číslom VVS/1-900/90-379 27-1 Mi-

nisterstvom vnútra Slovenskej republiky týmto strácajú platnosť. 

Článok 6.  

Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi SR. 

 

 

 

V Bratislave, 9. mája 2015 


