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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDiTORA 

Výkonnému výboru a členom občianskeho združenia DEAFL YMPIJSKÝ VÝBOR 
SLOVENSKA 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 

Uskutočn i l i sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia DEAFL YMPIJSKÝ VÝBOR 
SLOVENSKA (ďalej len „Občianske združenie"), ktorá obsahuje súvahu k 31 . decembru 2020, výkaz 
ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 
účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Občianskeho združenia k 31 . decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa 
k uvedenému dátumu podľa zákona č . 431 /2002 Z. z. o účtovn íctve v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o účtovníctve") . 

Základ pre názor 

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť pod ľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od Občianskeho združenia sme nezávislí pod ľa ustanovení zákona 
č . 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č . 431 /2002 Z. z. o účtovn íctve 

v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane 
Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit ú čtovnej závierky a spln ili sme aj ostatné 
požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčen í, že audítorské dôkazy, ktoré sme 
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti , či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Občianskeho združenia nepretržite pokračovať vo svojej či nnosti , za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti , ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého 
pokračovania v činnosti v účtovn íctve , ibaže by mal v úmysle Občianske združenie zlikvidovať alebo 
ukončiť jeho činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urob iť. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa , ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 
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podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. 
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by 
sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia 
používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká 
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš 
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko 
v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, 
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol Občianskeho združenia. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého 
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje 
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami , ktoré by mohli významne 
spochybniť schopnosť Občianskeho združenia nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme 
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na 
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné , 
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu 
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že 
Občianske združenie prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo vyrocneJ správe zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve . Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné 
informácie vo výročnej správe. 

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej 
závierky, alebo sa inak zdajú byt' významne nesprávne. 

Posúdili sme, či výročná správa Občianskeho združenia obsahuje informácie, ktorých uvedenie 
vyžaduje zákon o účtovníctve a zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o športe"). 
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Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a zákona o športe. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas 
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, 
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, 
ktoré by sme mali uviesť. 

Bratislava, 25. júna 2021 

ProVera Consult, s.r.o. 
Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava 
Licencia UDVA č . 248 

The company's ID No. (IČO) : 35 825 502, Tax ldentification No. (DIČ) 2020285740, VAT Reg. No. (IČ DPH): SK2020285740 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vložka č. 25443/8, oddiel: Sro 

The company is registered in the Commercial Register of Bratislava 1 District Court, ref. No. 25443/8, Section: Sro 

I 



'"""' 

-

I UZNUJ_1 

1 1 Úč NUJ 
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

neziskovej účtovnej jednotky 
v sústave podvojného účtovn íctva 

111111111111111 I II IIII III II II 7 

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 O 2 O 

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava . Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. 
Údaje sa vypÍňajú pal i čkovým písmom ( pod ľa tohto vzoru ), písacím strojom alebo t lačiarňou , a to čierno u alebo tmavomodrou farbou . 
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Daňové id enti fi kačné čís l o 

2 o 2 3 3 7 3 1 4 3 
I ČO 

4 2 2 5 4 3 8 8 
SI D SK NACE 

9 3 . 1 9. O 

Priložené súčasti účtovnej závierky 

[Z] Súvaha (Úč NUJ 1-01) 

IZll 

• 

Účtovná závierka 

riadna 0 zostavená 

mimoriadna o schválená 

(vyznačí sa x) 

Za obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
obdobie 

0 Poznámky (Úč NUJ 3-01) 

0 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky 

Mesiac Rok 

od O1 2 020 

do 1 2 2 0 2 0 

od O 1 2 0 1 9 

do 1 2 2 0 1 9 

(vyznačí sa x) 

DEAFLYMP IJ SKÝ V Ý BOR S L OVENSKA 

Sídlo účtovnej jednotky 

Ulica Číslo 

B 1 u m e n t á 1 s k a 2 4 

PSČ Obec 

8 1 1 o 7 B r a t i s 1 a v a 
Číslo telefónu Číslo faxu 

O 2 / o / 
E-mailová adresa 

o f f i c e @ d e a f I y m p i c s k 

Zostavená dňa: 

25 06 20 2 1 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

Schválená dňa : 

2 O 

Záznamy daňového úradu 

L MF SR2013 

Miesto pre evidenčné číslo 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky: 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutá eho orgánu 
účtovnej je ~ -

, 
'I 

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu _J 
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1 Súvaha (Úč NUJ 1-01) 

Bezprostredne 
č.r. Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 

Strana aktív účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001 17067,00 17067,00 0,00 2399,00 

1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002 

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
003 

O 12-(072+091 AÚ) 

Softvér 013 - (073+091AÚ) 004 

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 
006 

+ 091 AÚ) 

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) 007 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 
008 

(051- 095AÚ) 
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 17067,00 17067,00 0,00 2399,00 

Pozemky (031) 010 X 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 X 

Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 012 

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
013 17067,00 17067,00 0,00 2399,00 

022 - (082 + 092AÚ) 

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014 

Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015 

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018 

Obstaran ie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 
020 

- 095AÚ) 
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
022 

spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
023 

spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) -
025 

096AÚ 

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 -
028 

096 AÚ) 
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1 Súvaha (Úč NUJ 1-01) 

Bezprostredne 
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 

Strana aktív č.r. účtovné obdobie 

Brutto Korekcia Netto Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 189188,85 189188,85 19727,1 8 

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030 

Materiál (112 + 119)-191 031 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 
032 +122)-(192+193) 

Výrobky (123 - 194) 033 

Zvieratá (124 -195) 034 

Tovar (132 + 139)-196 035 

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU -
036 391 AÚ) 

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037 

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038 

Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ) 039 

Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040 

Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) 
041 - 391AÚ 

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 104,00 104,00 4671 ,48 

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 78,00 78,00 2069,00 

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 0,00 0,00 2586,72 

Zúčtovanie so Sociálnou po isťovňou a zdravotnými poisťovňami 
045 X (336) 

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 X 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
047 X a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 048 

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049 

Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ)- 391AÚ 050 26,00 26,00 15,76 

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 189084,85 189084,85 15055,70 

Pokladnica (211 +213) 052 278,84 X 278,84 161 ,59 

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 188806,01 X 188806,01 14894, 11 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ ) 054 X 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) 
055 - 291AÚ 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 520,98 520,98 1063, 19 

1. Náklady budúcich období (381) 058 520,98 520,98 1063,19 

Príjmy budúcich období (385) 059 

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 206776,83 17067,00 189709,83 23189,37 
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1 Súvaha (Úč NUJ 1-01) 

Bežné účtovné Bezprostredne 
Strana pasív č.r. 

obdobie predchádzajúce účtovné 
nh~nhi„ 

a b 5 6 
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 

061 r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 5267,11 10778,89 

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 2980,37 2980,37 
Základné imanie (411) 063 2980,37 2980,37 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 
Fond reprodukcie (413) 065 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068 

Rezervný fond (421) 069 
Fondy tvorené zo zisku (423) 070 
Ostatné fondy (427) 071 

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
072 7798,52 5659,33 

(+· -428) 
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 

068 + r. 072 + r. 074 + r.101) 073 -5511 ,78 2139,19 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 30055,58 10003,18 
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 3120,00 1920,00 

Rezervy zákonné (451AÚ) 076 

Ostatné rezervy (459AÚ) 077 

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 3120,00 1920,00 
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 

Vydané dlhopisy (473) 081 

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 26935,58 8083,18 

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 16606,37 3106,20 

Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089 1338,62 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

090 578,72 (336) 

Daňové záväzky (341 až 345) 091 6,00 313,99 

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
092 

rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

093 
(367) 

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 

Spojovací účet pri združení (396) 095 

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 10323,21 2745,65 

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098 

Bežné bankové úvery ( 231 + 232 + 461AÚ) 099 

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 154387,1 4 2407,30 

1. Výdavky budúcich období (383) 102 

Výnosy budúcich období (384) 103 154387,14 2407,30 

VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 189709,83 23189,37 
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 1 

Číslo Číslo 
Činnosť Bezprostredne 

účtu 
Náklady riadku Hlavná predchádzajúce 

nezdaňovaná 
Zdaňovaná Spolu účtovné obdobie 

a b C 1 2 3 4 

501 Spotreba materiálu 01 14383,67 14383,67 15784,70 

502 Spotreba energie 02 

504 Predaný tovar 03 

511 Opravy a udržiavanie 04 0,00 0,00 21 ,02 

512 Cestovné 05 

513 Náklady na reprezentáciu 06 1262,43 1262,43 3997,99 

518 Ostatné služby 07 62478,24 62478,24 73148,80 

521 Mzdové náklady 08 3377,50 3377,50 1800,00 

524 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

09 1150,99 1150,99 431 ,33 
poistenie 

525 Ostatné sociálne poistenie 10 

527 Zákonné sociálne náklady 11 58,55 58,55 89,85 

528 Ostatné sociálne náklady 12 

531 Daň z motorových vozidiel 13 

532 Daň z nehnuteľností 14 

538 Ostatné dane a poplatky 15 939,40 939,40 15,60 

541 Zmluvné pokuty a penále 16 

542 Ostatné pokuty a penále 17 

543 Odpísanie pohľadávky 18 2602,48 2602,48 

544 Úroky 19 0,00 0,00 0,02 

545 Kurzové straty 20 19,15 19,15 239,90 

546 Dary 21 

547 Osobitné náklady 22 361877,06 361877,06 414247,38 

548 Manká a škody 23 

549 Iné ostatné náklady 24 159,61 159,61 374,82 

551 
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 

25 2399,00 2399,00 2922,00 dlhodobého hmotného majetku 

Zostatková cena predaného dlhodobého 
552 nehmotného majetku a dlhodobého 26 

hmotného majetku 

553 Predané cenné papiere 27 

554 Predaný materiál 28 

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 

556 Tvorba fondov 30 

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 

561 
Poskytnuté príspevky organizačným 

33 
zložkám 

562 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 

34 1429,37 1429,37 3347,33 
liednotkám 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 19405,00 19405,00 1860,00 

565 
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 

36 887,83 
dane 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 471542,45 471542,45 519168,57 
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1 Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 1 

Číslo Číslo 
Činnosť Bezprostredne 

účtu 
Výnosy 

riadku Hlavná predchádzajúce 

nezdaňovaná 
Zdaňovaná Spolu účtovné obdobie 

a b C 1 2 3 4 

601 Tržby za vlastné výrobky 39 

602 Tržby z predaja služieb 40 40,00 40,00 

604 Tržby za predaný tovar 41 

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 

641 Zmluvné pokuty a penále 50 

642 Ostatné pokuty a penále 51 

643 Platby za odpísané pohľadávky 52 

644 Úroky 53 

645 Kurzové zisky 54 

646 Prijaté dary 55 280,76 280,76 398,75 

647 Osobitné výnosy 56 3575,74 

648 Zákonné poplatky 57 

649 Iné ostatné výnosy 58 32,23 32,23 

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

59 
majetku a dlhodobého hmotného maietku 

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 

653 
Tržby z predaja cenných papierov a 

61 
podielov 

654 Tržby z predaja materiálu 62 

655 
Výnosy z krátkodobého finančného 

63 
maietku 

656 Výnosy z použitia fondu 64 

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 

658 Výnosy z nájmu majetku 66 

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 7010,00 7010,00 8000,00 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 353,64 353,64 4634,73 

664 Prijaté členské príspevky 70 365,80 365,80 398,20 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 887,83 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 

691 Dotácie 73 457954,24 457954,24 503412,51 

Učtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 465996,67 40,00 466036,67 521307,76 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 
r. 74 - r. 38 

75 -5545,78 40,00 -5505,78 2139,19 

591 Daň z príjmov 76 6,00 6,00 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 

Výsledok hospodárenia po zdanení 
78 -5545,78 34,00 -5511 ,78 2139,19 

(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 
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Poznámky (Úč NUJ 3-01) 

Čl. 1 

Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej 
trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Občianske združenie bolo založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskoršfch 
predpisov. Vzniklo na základe vôle telovýchovných organizácií občanov so sluchovým postihnutím s 
právnou subjektivitou. 

Dátum založenia: 25.7.2011 

Registrácia: 25.11.2011 - Ministerstvo vnútra SR, č. zápisu WS/1-0900/90-37927-3 

Deaflympijský výbor Slovenska pôsobil pod pôvodným názvom Slovenská federácia nepočujúcich 
športovcov(SFNŠJ od dňa 9.júla 2011 v Trenčíne. SFNŠ bola premenovaná 9. mája 2015 na DEAFLYMPIJSKÝ 
VÝBOR SLOVENSKA(DVS). 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská 
členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky. 

a) prezident a štatutárny zástupca - Peter Birka 
b) viceprezident - Július Mat'ovčík 

1. Výkonný výbor c) generálny sekretár a štatutárny zástupca - Dušan Dedeček 
d) člen - Milena Fabš ičová 

e) člen - Miloš Stefek 
2. Kontrolór a) kontrolór - Lukáš Dedeček ((od 19.6.2016) 

(3) Opis činnosti , na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti , ak ju účtovná jednotka vykonáva. 

Hlavnými cieľmi činnosti občianskeho združenia sú: 

- 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 , 

- cieľom DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať skupinové 
a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať optimálne materiálne podmienky 
pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky v Medzinárodnom športe nepočujúcich . 

Deaflympijský výbor Slovenska plní najmä tieto úlohy: 

- riadi, rozvíja, podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej republike, 
- podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike, 
- riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na Deaflympiádach a na iných súťažiach organizovaných 

Medzinárodným výborom športu nepočujúcich, Európskou organizáciou nepočujúcich športovcov, národnými 
výbormi nepočujúcich iných krajín alebo medzinárodnými športovými organizáciami zdravotne postihnutých, 

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

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa 
zostavuje účtovná závierka (ďalej len .bežné účtovné obdobie") a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet 
dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľn íkov , ktorí vykonávali dobrovoľn ícku činnosť pre účtovnú jednotku počas 
účtovného obdobia. 

Uvedené v prflohe tabuľka č. 1 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Občianske združenie nemá náplň pre túto položku. 

(6) Údaje podľa odseku 4 a čl. III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe. 
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Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) lnfonnácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej 
činnosti. 

Občianske združenie bude aj naďalej nepretržite pokračovať v svojej činnosti. 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu 
majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky. 

V roku 2020 k zmenám v účtovných zásadách a metódach nedošlo. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - v roku 2020 občianske združenie nevykazovalo v účtovníctve žiaden 
dlhodobý nehmotný majetok 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prfpadu 

eJ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

fJ dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

g) dlhodobý finančný majetok - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

h) zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného pripadu 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

j) zásoby obstarané iným spôsobom - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

- k) pohľadávky - menovitou hodnotou pri ich vzniku 

.., 

/) krátkodobý finančný majetok - menovitou hodnotou pri ich vzniku 

m) časové rozlíšenie na strane aktív - menovitou hodnotou pri ich vzniku 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - menovitou hodnotou pri ich vzniku 

o) časové rozlíšenie na strane pasív - menovitou hodnotou pri ich vzniku 

p) deriváty - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - v roku 2020 nenastala skutočnosť 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku , 
pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov. 

bicykel: doba odpisovania 4 roky, ročná odpisová sadzba 25%, odpisová metóda: lineárne odpisovanie 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy. 

Účtovná jednotka tvorí opravnú položku na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, 
že nastalo znfženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve. 

Ako rezerva sa účtuje záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorý vznikol z 
minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky, pričom 
nie je známa presná výška záväzku alebo jeho presné časové vymedzenie. 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom 
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prlrastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; 
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas 
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 
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c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia. 

Uvedené skutočnosti v zmysle bodu 1a), b), c) sú uvedené v tabuľke č. 2 a 3 

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené 
právo s ním nakladať. 

Skutočnosť v roku 2020 nenastala 

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. 

Skutočnosť v roku 2020 nenastala 

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a 
o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku. 

Skutočnosti v roku 2020 nenastali 

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, 
zníženia a zúčtovania . 

Skutočnosti v roku 2020 nenastali 

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou 
ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej 
jednotky. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 6 ostatné skutočnosti v zmysle tabuliek č. 7 a B v roku 2020 nenastali 

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, 
zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám. 

Skutočnosti v roku 2019 nenastali 

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú 
činnosť a podnikateľskú činnosť. 

Stav k 1.1.2020 Prírastky Úbytky k 31.12.2020 
krátkodobé pohľadávky 4 671 ,48 49 704,56 54272,04 104 

(9)Prehľad opravných položiek k pohľadávkam , pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo 
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, 
zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam. 

Stav k 1.1.2020 Tvorba Zníženie k 31.12.2020 
Opravné položky k pohľadávkam 0,00 0,00 

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 11 

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich obdobl a príjmov budúcich období. 

Stav k 1.1 .2020 Prírastky Ubytky k 31.12.2020 
381 - dar eset / Doména deaflympic.sk 127.19 520,98 127, 19 520,98 
381 - členský poplatok na rok 2020 936 936 o o 

(12)Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, 
a to 

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov , prioritný majetok v neziskových 
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa 
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

b)opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a 
zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 12 

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach. 
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Údaje sú uvedené v tabuľke č. 13 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorf účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich 
tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, 
pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy. 

V roku 2019 bola vytvorená rezerva na audit a na UZ. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 14 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky 
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov, 

Stav k 1.1.2020 Prírastky Úbytky k 31.12.2020 

Stav a pohyb iných záväzkov (účet 379) 2 745,65 186 831 ,25 179 253,69 10 323,21 

Účet 325 v roku 2020 nevykazoval zostatok. 

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti , 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 

1. do jedného roka vrátane, 

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

3. viac ako päť rokov,0 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 15 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a 
zostatok na konci účtovného obdobia, 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 16 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty 
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závier1<a, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia , 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 17. 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 18 

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu , ku ktorému sa zostavuje účtovná závier1<a, v členen í na istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti 

1. do jedného roka vrátane, 

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

3. viac ako päť rokov. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 19 - skutočnosti v roku 2020 nenastali 

Čl.IV 

Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov 
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky. 
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(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných 
výnosov. 

Prehľad osobitných výnosov Hodnota v priebehu účtovného obdobia 
Členské príspevky 365,80 
Osobitné výnosy (prijaté reg. poplatky zo o sút'aže) 
Iné ostatné výnosy (refakt. náklady, náhrada o od poisťovne) 
DarESET 

280,76 

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná 
jednotka prijala v priebehu bežného 
účtovného obdobia. Hodnota v priebehu účtovného obdobia 
Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2020 454115,58 
Dotácia zo štátneho rozpočtu (čas. rozlíšenie) 146 383,42 
Dotácie - ostatné (samospráva) 3 838,66 
Prijaté príspevky a dary od iných organizácií 7010 
Prijaté príspevky a dary od fyzických osôb 353,64 
Dotácie z podielu zaplatenej dane o 

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza 
hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Kreditné úroky neboli vykázané. Kurzové zisky neboli vykázané. 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných 
nákladov. 

Položka nákladov Hodnota v priebehu účtovného obdobia 
Spotreba materiálu 14 383,67 
Opravy a udržiavanie o 
Náklady na reprezentáciu 1 262,43 
Ostatné služby 62478,24 
Mzdové a sociálne náklady 4587,04 
Ostatné dane a poplatky 939,40 
Ostatné pokuty a penále o 
Osobitné náklady 361 877,06 
Manká a škody o 
Iné ostatné náklady 159,61 
Odpisy 2 399 
Odpísané pohľadávky 2 602,48 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1429,37 
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 19405 
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane o 

Osobitné náklady - opis: priame náklady na prípravu špotrovca (napr. oblečenie , športové náčinie , regenerácia 
a fyzioterapia, rehabililtácie, doplnková výživa a vitamíny, a iné ... ) 

Ostatné služby - opis: administratíva, dátové a komunikačné služby, internet, softvérové služby, poštové služby, 
právne služby, prenájom kancelárie, účtovné poradenstvo. 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Údaje sú uvedené v tabuľke é. 20 
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(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza 
hodnota kurzových strát účtovaná ku dr'iu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

Položka nákladov Hodnota v priebehu účtovného obdobia 

Kurzové straty celkom 19,15 
Kurzové straty k 31 .12. o 

(8)V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné 
obdobie v členenl na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky, 

b) uisfovacie audltorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky, 

c) súvisiace audítorské služby, 

d) dar'iové poradenstvo, 

e) ostatné neaudltorské služby. 

Údaje sú uvedené v tabuľke č. 21 

Čl.V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky. 

Skutočnosti v roku 2020 nenastali 

Čl.Vl 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo 
vlastníctvo závis! od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalosti v budúcnosti , ktorých vznik nezávisí od 
účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných 
zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov. 

Skutočnosti v roku 2020 nenastali 

(2) Opis a hodnota iných paslv vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutl, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia ; takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závis! od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac 
neistých udalosti v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto 
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

Skutočnosti v roku 2020 nenastali 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinnosti, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej 
položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových terminovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv, 

e) iné povinnosti. 

Občianske združenie nemá významné finančné povinnosti, ktoré by neboli uvedené v súvahe resp. 
v účtovníctve 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

Občianske združenie nevlastní kultúrne pamiatky 

(5) Informácie o významných skutočnostiach , ktoré nastali medzi dr'iom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dr'iom jej zostavenia. 

Od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa jej zostavenia nenastali žiadne udalosti 
osobitného významu. 
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.Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. V prvých mesiacoch 
roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho kraj ín. Opatrenia proti šíreniu tohto vírusu na národnej a nadnárodnej úrovni 
boli nasmerované aj do oblasti zákazu a zrušenia organizácie športových podujatí. Deaflympijský výbor Slovenska tak musel zruš iť v júli 2020 
organizáciu plánovaných Majstrovstiev Európy nepočujúcej mládeže v atletike a revidovať plány štartov, sústredení v zahraničí. V tejto súvislosti 
neboli zaznamenané významné priame finančné straty, záloha poskytnutá na organizáciu podujatia bola v roku 2020 organizátorom vrátená v plnej 
výške. Aj keď sa opatrenia proti šíreniu uvedeného vírusu v poslednom čase významne uvoľnili , plné obnovenie športových podujatí v celosvetovom 
meradle zrejme závisí od budúceho vývoja epidemiologickej situácie. Nakoľko sa situácia neustále vyvíja, nemožno predvídať jej budúce dopady na 
hospodárenie občianskeho združenia . • 

Tabuľka č. 1 

Tabuľka k čl. l ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

Bezprostredne 
Bežné účtovné obdobie predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov o o 
z toho počet vedúcich zamestnancov 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľn ícku o o 
činnosť pre účtovnú iednotku počas účtovného obdobia 
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Tabuľka č. 2 

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č.1 

Nehmotné výsledky 
Oceniteľné Ostatný dlhodobý z vývojovej a obdobnej Softvér 

činnosti 
práva nehmotný majetok 

Prvotné ocenenie - stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 

Prírastky 

Úbytky 

Presuny 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 
Oprávky - stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 

Prírastky 

Úbytky 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 
Opravné položky stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia 
Prírastky 

Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 
Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia 
Stav na konci bežného účtovného 
Obdobia 

) 

Poskytnuté preddavky 
Obstaranie dlhodobého 

nehmotného majetku na dlhodobý nehmotný Spolu 
majetok 
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Tabuľka č. 3 

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 

Tabuľka č. 2 

Samostatné Pestova-
Umelecké hnuteľné veci Dopravné teľské 

Pozemky diela Stavby a súbory prostriedky celky 
a zbierky hnuteľných trvalých 

vecí porastov 
Prvotné ocenenie - stav na 
začiatku bežného účtovného 17 067 
obdobia 
Prírastky 
Úbytky 
Presuny 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 17 067 
Oprávky - stav na začiatku 14 668 
bežného účtovného obdobia 
Prírastky 2 399 
Úbytky 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 17 067 
Opravné položky - stav na 
začiatku bežného účtovného 
obdobia 
Prírastky 
Úbytky 
Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 2 399 
Stav na konci bežného o 
účtovného obdobia 

Základné Drobný Obstaranie Poskytnuté 

stádo a ostatný dlhodobého preddavky na 

a ťažné dlhodobý hmotného 
dlhodobý Spolu 

zvieratá 
hmotný majetku 

hmotný 
majetok majetok 

17 067 

17 067 
14 668 

2 399 

17 067 

2 399 

o 
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Tabuľka č . 4 

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku 

Podielové cenné 
Poskytnuté Podielové cenné papiere a podiely Pôžičky Ostatný Obstaranie 

papiere a podiely v obchodnej 
Dlhové cenné 

podnikom dlhodobý dlhodobého preddavky na 

v ovládanej obchodnej spoločnosti 
papiere držané do v skupine a finančný finančného 

dlhodobý Spolu 

spoločnosti s podstatným 
splatnosti 

ostatné pôžičky majetok majetku 
finančný 

vplyvom majetok 

Prvotné ocenenie 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 
Prírastky 

Úbytky 
Presuny 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 
Opravné položky 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 
Prírastky 

Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 
Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia 
Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 
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Tabuľka č . 5 

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku 

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu 

Podiel na základnom 
Podiel účtovnej jednotky 

bezprostredne Názov na hlasovacích právach bežného bezprostredne 
bežného účtovného spoločnosti imaní (v%) 

(v%) účtovného predchádzajúceho 
obdobia 

predchádzajúceho 
obdobia účtovného obdobia účtovného obdobia 

Tabuľka č. 6 

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného účtovného Stav na konci bezprostredne 
obdobia predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pokladnica 278 84 161 ,59 

Ceniny o o 
Bežné bankové účty 188806,11 14 894,11 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok o o 
Peniaze na ceste o o 
Spolu 189 084,85 15 055,70 
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Tabuľka č. 7 

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 

Tabuľka č.1 

Krátkodobý finančný majetok Stav na začiatku bežného účtovného 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie 

Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie 

Dlhové cenné papiere so 
splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné 
papiere 

Obstarávanie krátkodobého 
finančného majetku 

Krátkodobý 
spolu 

Tabuľka č. 8 

Tabuľka č. 2 

finančný majetok 

Krátkodobý finančný majetok 

Majetkové cenné papiere na obchodovanie 

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 

Ostatné realizovateľné cenné papiere 

Krátkodobý finančný majetok spolu 

obdobia 

o 

Zvýšenie/ zníženie hodnoty 

(+/-) 

Prírastky Úbytky 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

o o o 

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného Vplyv ocenenia na vlastné imanie 
účtovného obdobia 
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Tabuľka č . 9 

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám 

Druh zásob Stav na začiatku bežného Tvorba opravnej položky Zníženie opravnej Zúčtovanie opravnej Stav na konci bežného 
účtovného obdobia (zvýšenie) položky položky účtovného obdobia 

Materiál 
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej výroby 
Výrobky 
Zvieratá 
Tovar 
Poskytnutý preddavok 
na zásoby 
Zásoby spolu 

Tabuľka č . 1 O 

Tabuľka k čl . III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam 

Druh pohľadávok Stav na začiatku bežného Tvorba opravnej položky Zníženie opravnej Zúčtovanie opravnej Stav na konci bežného 
účtovného obdobia (zvýšenie) položky položky účtovného obdobia 

Pohľadávky o o z obchodného styku 
Ostatné pohľadávky 
Pohľadávky voči 
účastn íkom združení 
Iné pohľadávky 

Pohľadávky spolu o o o 

Tabuľka č . 11 

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 104 4 671,48 
Pohľadávky po lehote splatnosti o o 
Pohľadávky spolu 104 4 671,48 
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Tabu ľka č . 12 

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku 

Stav na začiatku bežného Prírastky Ubytky Presuny Stav na konci bežného 
účtovného obdobia (+) (·) (+, ·) účtovného obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 2 980,37 2 980,37 

z toho: 
nadačné imanie v nadácii 

vklady zakladateľov 

prioritný majetok 

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu 

Fond reprodukcie 

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku a 
záväzkov 
Oceňovacie rozdiely 
z precenenia kapitálových 
účastín 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond 

Fondy tvorené zo zisku 

Ostatné fondy 

Nevysporiadaný výsledok 
5 659,33 2139,19 7 798,52 

hospodárenia minulých rokov 
Výsledok hospodárenia za 

2139,19 -5 511 ,78 -2139,19 -5511 ,78 
účtovné obdobie 

Spolu 10 778,89 -5 511,78 5 267,11 

Strana 20 



Tabuľka č. 13 

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 2139,19 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania 

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu 

Prídel do fondu reprodukcie 

Prídel do rezervného fondu 

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 

Prídel do ostatných fondov 

Úhrada straty minulých období 

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 2139,19 

Iné 

Účtovná strata 

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania 

Z rezervného fondu 

Z fondu tvoreného zo zisku 

Z ostatných fondov 

Z nerozdeleného zisku minulých rokov 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 

Iné 
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Tabuľka č . 14 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv 

Druh rezervy Stav na začiatku bežného Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo Stav na konci bežného 
účtovného obdobia zníženie rezerv účtovného obdobia 

Rezerva na mzdy, dovolenku, 
zdravotné a sociálne poistenie 
Rezerva na účtovnú závierku 600 600 600 600 
Rezerva na audit 1 320 2 520 1 320 2 520 
Zákonné rezervy spolu 1920 3120 1920 3120 
Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv 
Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv 
Ostatné rezervy spolu 

Rezervy spolu 1920 3120 1920 3120 

Predpokladaný rok použitia rezerv: r. 2021 
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Tabuľka č. 15 

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) ad) o záväzkoch 

Stav na konci 
Druh záväzkov bezprostredne predchádzajúceho bežného účtovného obdobia 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
26 935,58 ' 8 083, 18 

splatnosti do jedného roka 

Krátkodobé záväzky spolu 26 935,58 8 083,18 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do 
piatich rokov vrátane 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť 
rokov 

Dlhodobé záväzky spolu 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 26 935,58 8 083,18 

Tabuľka č . 16 

Tabuľka k čl . III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu 

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia o o 

Tvorba na ťarchu nákladov 

Tvorba zo zisku 

Čerpanie 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia o o 
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. Tabuľka č. 17 

T aourKa K cI. 111 oas. 14 pIsm. no oanKovvcn uverocn, pozIcKacn a navram ycn nnancnycn vypomocIacn 

Druh cudzieho Suma istiny na konci Suma istiny na konci 

zdroja Mena Výška úroku v % Splatnosť Forma zabezpečenia bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Krátkodobý 
bankový úver 

Pôžička 

Návratná finančná 
výpomoc 
Dlhodobý bankový 
úver 

Spolu 

Tabuľka č . 18 
Tabuľka k čl. III ods. 15 , h DOiožkách , o vyznamn .:; budúcich obdob' 

Položky výnosov budúcich Stav na konci bezprostredne 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného účtovného 
období z dôvodu predchádzajúceho účtovného obdobia obdobia 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

dlhodobého majetku obstaraného 2 220,67 2 220,67 o 
' z dotácie 

dlhodobého majetku obstaraného 68,64 68,64 o 
z finančného daru 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo o 146 383,42 146 383,42 
z prostriedkov Európskej únie 

dotácie z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku 

Grantu o 7 500 7 500 

podielu zaplatenej dane o 385,73 385,73 

dlhodobého majetku obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

1 
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Tabuľka č . 19 
Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu 

Záväzok 
Stav na konci bezprostredne 

Istina Finančný náklad Stav na konci bežného účtovného 
predchádzajúceho účtovného obdobia obdobia 

Celková suma dohodnutých platieb 

do jedného roka vrátane 

od jedného roka do piatich rokov vrátane 

viac ako päť rokov 

Tabuľka č. 20 
Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane 

Použitá suma z bezprostredne Použitá suma bežného účtovného 
Účel použitia podielu zaplatenej dane predchádzajúceho účtovného obdobia obdobia 

Športové potreby o o 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia o 385,73 

Tabuľka č. 21 
Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky 

Jednotlivé druhy nákladov za Suma 

overenie účtovnej závierky 2 520 

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky 

súvisiace audítorské služby 

daňové poradenstvo 

ostatné neaudítorské služby 

Spolu 2 520 
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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

ÚVOD 

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR 
SLOVENSKA 

Rok 2020 bol preddeaflympijským rokom, ktorý sa od začiatku roku niesol v tieni neistoty financovania 

aktivít DVS a TOP športovcov. Najmä títo sa počas roku mali sústredene a intenzívne pripravovať na 

vrchol 4-ročného deaflympijského cyklu vrcholiaceho 24. Letnou Deaflympiádou plánovanou na de

cember roku 2021. Neistotu vniesli odchádzajúce politické garnitúry, reprezentované štátnym tajom

níkom Gôncim a riaditeľom odboru športu Tomášom, ktorí napriek nášmu odporu presadili diskrimi

nujúce prvky do kritérií TOP športovcov a v komunikácii hovorili o tzv. pozitívnej diskriminácii zdra

votne postihnutých športovcov, i keď z nášho pohľadu išlo o dlhodobú otvorenú diskrimináciu a poru

šovanie medzinárodne rešpektovaného Dohovoru o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. 

Zložité podmienky a pokračujúca diskriminácia deaflympionikov mala významný dopad na rozhodova

nie členov Výkonného výboru. Nebolo jasné financovanie našich činností, kde bola plánovaným vrcho

lom organizácia a príprava Majstrovstiev Európy v atletike nepočujúcich juniorov, ale tiež iné dlhodobo 

plánované spoločenské aktivity - napr. Prvý ples deaflympionikov (marec 2020}. 

Obidve aktivity boli starostlivo pripravované s predstihom, už v priebehu roku 2019, keď sa uskutočnilo 

niekoľko pracovných stretnutí s účelom zabezpečiť úspešný priebeh ich organizácie. V októbri 2019 

DVS sme uhradili zo svojich prostriedkov požadovanú zálohu za ubytovanie a prenájmy priestorov 

v športovom komplexe X-bionic®sphere v Šamoríne, avšak táto sa nám v priebehu roku 2020 vrátila 

v plnej výške. Prvý ples deaflympionikov, ktorý sa mal konať začiatkom marca 2020 a ktorý bol nako

niec tiež zrušený, nevyžiadal žiadne zálohové platby. 

,, Našťastie" ministerka Martina Lubyová ešte pred politickými voľbami podpísala zmluvu s DVS o pod
pore národného športového projektu v roku 2020 vo výške 410 000€ a tak aspoň trinásť TOP deaflym
pionikov malo od polovice februára istú štátnu podporu, pričom prvá platba prišla 2. marca 2020. 

P.č. Priezvisko a meno Šport Podpora v EUR 
1 Krištofičová Ivana at letika 62 571 

2 Antušeková Martina atletika 15 643 

3 Lepótová Amália atletika 15 643 

4 Jelínek Rastislav atletika 20857 

5 Jurková Eva stolný tenis 52142 

6 Keinath Thomas stolný tenis 52142 

7 Tutura Marek stolný tenis 31 285 

8 Ema Štetková stolný tenis 23 464 

9 Nataša Bačenková stolný tenis 7 821 

10 Maťovčík Július cyklistika 20857 

11 Ba bič Adrián cyklist ika 62 571 

12 Pristač Dávid zjazdové lyžovanie 31 285 

13 Pristačová Terézia zjazdové lyžovanie 31285 

Tabuľka 1 Tím TOP deaflympionikov pre rok 2020 

TOP tím sa na základe výsledkov v roku 2019 mierne pozmenil, zo zoznamu vypadla tenistka Jana Já
nošíková, ktorá počas troch rokov nepotvrdila medzinárodne požadovanú výkonnosť, bedmintonisti 
Peter Petrovič a Milan Merčiak a zjazdár Martin Legutky, ktorého za výsledky na ZD 2019 nahradila Pri
stačová Teréziu. Do tímu pribudli aj stolné tenistky Ema Štetková a Nataša Bačenková . 
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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 
OEAFLYMPIJSICÝ VÝBOR 

SLOVENSKA 

Politické zmeny v riadiacich štátnych zložkách a očakávaná následná výmena administratívnych štruk
túr koncom februára, ruka v ruke s neistotou ako financovať prioritnú reprezentatívnu aktivitu DVS -
ME v atletike nepočujúcich juniorov, si vyžiadala rozhodnutie členov W poistiť sa proti nepriaznivej 
situácii a odložiť organizáciu Prvého plesu deaflympionikov na neurčito. 

Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bola potrebná súčinnosť DVS pre nepočujúcich žiadateľov o 

príspevok za zásluhy v oblasti športu (renta). Vydávali sme potvrdenia o výsledkoch deaflympionikov 

z minulosti, ktoré boli v súlade s podmienkami. Avšak na webe ICSD (The lnternational Committee of 

Sports for the Deaf) bol nesprávne uvedený výsledok z Letnej deaflympiády v roku 1969 vo futbale, 

kedy bolo diskvalifikáciou ruských reprezentantov zmenené poradie na prvých troch miestach. Naši 

slovenskí reprezentanti sa tak neskôr posunuli na tretie miesto, ktoré znamená nárok na rentu, avšak 

toto sa až podnes na webe ICSD neobjavilo. Napriek intenzívnej aktivite prezidenta DVS a komunikácii 

s členmi Výkonného výboru ICSD sa nepodarilo tento fakt na webe ICSD aktualizovať. Naši štátni úrad

níci však tento fakt uznali a rentu slovenským členom vtedajšieho tímu priznali. 

Od marca 2020 nastúpila pandémia koronavírusu Covid-19 a obmedzenia, ktoré nám všetkým výrazne 

zmenili plány. V dôsledku obmedzení všetci športovci museli prejsť do špeciálnych režimov, kedy sa 

snažili čo najviac výkonnosti uchovať a preniesť do ďalšieho obdobia a trénovali v domácich podmien

kach. Napriek postupnému zmierneniu obmedzení smerom k letu sme boli nútení zrušiť organizáciu 

juniorských MEA, aj pre neochotu účastníckych krajín cestovať. Nakoniec - vo svete sa nekonali 

v tomto roku žiadne významné športové podujatia, keď aj Olympijské hry boli preložené o rok. Po

dobne bola odložená 24. Letná deaflympiáda z plánovaného decembra 2021 na máj 2022. 

Deaflympijský výbor musel v dôsledku vyplývajúcich z obmedzení v roku 2020 zrušiť celkom štyri vý

znamné športovo-spoločenské aktivity, ktoré mal naplánované: Prvý ples deaflympionikov, Majstrov

stvá Európy nepočujúcich juniorov, Deaf Rysy 2020 a Deaflympijské dni 2020. 

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie: 

Právna forma : 

štatutárny zástupca : 

Vznik: 

IČO : 

Bežný účet : 

Štátny účet: 

Sídlo organizácie: 

Telefonická komunikácia : 

e-mail, web: 

Základné dokumenty: 

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA (ďalej DVS) 

občianske združenie 

Mgr. Peter Birka, Mgr. Dušan Dedeček 

9. júl 2011 

422 543 88 

Tatra banka, a. s. SK29 1100 0000 0029 2086 1945 

Tatrabanka, a. s. SK30 1100 0000 0029 2988 5740 

Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 

+421 911 370 888 (generálny sekretár - počujúci) 

office@deaflympic.sk,www.deaflympic.sk 

Stanovy, Organizačný poriadok 
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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 
DEAFLYMPIJSIC'Ý V'iBOR 

SLOVENSKA 

ZMENY V ORGÁNOCH A V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH 

V stanovách a iných významných predpisoch sa neudiali žiadne zmeny. Z dôvodov koronavírusových 
obmedzení sa riadne Valné zhromaždenie konalo S. septembra 2020 v Bratislave. Prítomní prebrali 
plán činnosti na roky 2020-21, schválili Výročnú správu a účtovnú uzávierku za rok 2019, vypočuli si 
správu kontrolóra . Diskusia sa niesla v duchu aktuálnej situácie. 

ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE A PRACOVNÉ POZÍCIE 

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA koncom roku 2020 krátkodobo zamestnal na dohodu o pracovnej 
činnosti trénera futsalu Ladislava Mikitu a trénera Milana Miháľa. S nikým sme nespolupracovali na 
základe zmluvy o dobrovoľníctve . 

Ostatné osoby vykonávajúce úlohy v prospech združenia a poskytujúce služby združeniu tak konali na 
základe živnostenských oprávnení, prípadne ustanovení Zákona o športe. 

V roku 2020 poskytovali služby na základe živnostenského oprávnenia prevažne tieto osoby: Mgr. Peter 
Birka, Mgr. Dušan Dedeček, Mgr. Milena Fabšičová, Iveta Klačanská, MUDr. Ivan Halma - FORS, Andrej 
Dzelinskij, Mgr. Ján Surgáč, Adam Kováč, Andrea štellerová, Mgr. art. Katarína Babálová, PaeDr. Miloš 
štefek, Branislav Kacina, Martin Legutký, Martin Legutký ml., Lenka Litvínová a Mgr. Oliver Krist. 

PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ NA ÚČET VO VÝŠKE PREVYŠUJÚCEJ 5 000 € 

DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu S OOO€ týmto fyzickým, alebo 
právnickým osobám : 

Fyzické osoby 

Andrea štellerová (administratívne činnosti), Andrej Dzelinskij (odborné zabezpečenie prípravy), Ad
rián Babič (zabezpečenie športovej prípravy), Dušan Dedeček (odborné zabezpečenie prípravy), Peter 
Madlenga (marketingová činnosť), Jaroslav Rusnák (zabezpečenie športovej prípravy), Iveta Klačanská 
(odborné zabezpečenie prípravy), Jánošíková Jana (zabezpečenie športovej prípravy), Ladislav Jurka 
(zabezpečenie športovej prípravy), Július Maťovčík (zabezpečenie športovej prípravy), Thomas Keinath 
(zabezpečenie športovej prípravy), Martin Legutký st. (odborné zabezpečenie prípravy), Martin 
Legutký ml.(odborné zabezpečenie prípravy), Lenka Litvínová (zabezpečen ie športovej prípravy), Ján 
Surgáč (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Mgr. Peter Birka (odborné 
zabezpečenie prípravy), MUDr. Ivan Halma - FORS (prenájmy nebytových priestorov), Dávid Pristač 
(zabezpečenie športovej prípravy a odmeny), Terézia Pristačová (zabezpečenie športovej prípravy a 
odmeny), Róbert Valu ch (dodávateľ športového materiálu), Tuturová Zuzana (zabezpečenie športovej 
prípravy). 

Prostriedky boli poskytnuté formou priameho zabezpečenia, resp. preplatenia výdavkov vynaložených 
športovcami a ich realizačnými tímami na ich športovú prípravu, ďalej za odborné a iné služby a do
dávku športového materiálu. 

Právnické osoby 

DVS neposkytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu S OOO€ žiadnej právnickej 
osobe. 

V prehľade sú uvedení dodávatelia štandardných tovarov a služieb potrebných pre činnosť DVS (neboli 
im poskytnuté príspevky formou daru, grantu a pod.) 
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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

HLAVNÉ ČINNOSTI 

OEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR 
SLOVENSKA 

DVS v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňuje, zabezpečuje a ochraňuje skupinové a in
dividuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvára optimálne materiálne a or
ganizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárod
nom športe nepočujúcich. 

DVS zabezpečuje športovú reprezentáciu SR na Letnej a Zimnej Deaflympiáde a iných podujatiach or
ganizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), alebo Európskou organizáciou 
nepočujúcich športovcov (EDSO), či Medzinárodným výborom pre šach nepočujúcich (ICCD). Podpo
ruje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného špor
tového hnutia a zároveň chráni jeho identitu. 

DVS získava finančné prostriedky na zabezpečovanie materiálnych, priestorových, organizačných a per
sonálnych podmienok a služieb potrebných pre činnosť DVS a pri zabezpečovaní úloh štátnej reprezen
tácie SR nepočujúcich . 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Zhodnotenie základných údaJov obsiahnutých v účtovneJ závierke 

Účtovná jednotka v roku 2020 viedla podvojné účtovníctvo . 

Zvláštnosťou v použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo rozhodnutie MŠWaŠ SR, ktoré umožnilo 
nevyčerpané prostriedky za rok 2020 použiť a čerpať aj počas prvých troch mesiacov roku 2021. 

Celkové výnosy občianskeho združenia sa v roku 2020 znížil i oproti roku 2019 o 55 271 { , t .j . o 10,6 %. 
Dôvodom bola aj posunutá možnosť čerpania dotácie do marca 2021. 

Občianske združenie získalo v roku 2020 okrem dotačných zdrojov aj iné zdroje, prehľad vybraných 
príjmov (nie výnosov) je uvedený v Tabuľke 2. 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 600 499 495 776 483 044 579 504 351 035 212 940 

Dotácie z grantov a iných zdrojov 14500 5 OOO 23 625 12 500 4 600 4 294 

2% z dane 386 225 663 3 122 195 182 

Tabuľka 2 Vybrané príjmy počas rokov 2015 - 2020 
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Položka 

Príprava vybraných športovcov 

(1. Kri štofi čová, M . Antušeková, A. Lepótová, R Jelínek, A. Babič, J. Maťovč ík, T. Kei

nath, E Jurková, M . Tutura, D. Pristač, T. Pnstačová, E. štetková a N Bačenková) 

Odmeny MŠWaŠ SR za výsledky na XIX. Zimnej Deaflympiáde 
~-~-....-,-

(T. Pristačová, D. Pristač s rea lizačné tímy) 

Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019 a t rénerom mlá

deže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2019 a za celoživotnú prácu s 

mládežou 

Prostriedky na činnosť (prostredníctvom SPV) 

SPOLU 

Tabuľka 3 Prehľad prijatých finančných zdrojov zo štátnych prostriedkov 

Prehľad výnosov 

602 Tržby z predaja služieb 40 

645 Kurzové zisky o 

646 Prijaté dary 281 

647 Osobitné výnosy o 

649 Iné ostatné výnosy 32 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 7 010 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 354 

664 Prijaté členské príspevky 366 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) o 

691 Dotácie spolu 457 954 

Tabuľka 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Dotácia 

MŠVVaŠSR 

427 566 € 

11305 € 

8 100€ 

153 528€ 

600 499 € 

Prehľad všetkých nákladov športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny 

a náhrady výdavkov. 
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-
501 Spotreba materiálu 

511 Opravy a udržovanie 

513 Náklady na reprezentáciu 

518 Ostatné služby 

521 Mzdové náklady 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 

527 Zákonné sociálne náklady 

- 538 Ostatné dane a poplatky 

543 Odpis pohľadávky 

545 Kurzové straty 

547 Osobitné náklady 

548 Manká a škody 

549 Iné ostatné náklady 

- 551 Odpisy dlhodobého NM a HM 

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 

..... 
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 

591 Daň z príjmov 

--
SPOLU 

Tabuľka 5 Prehľad nákladov športovej organizácie 

14384 

o 

1262 

62 478 

3 378 

1151 

59 

939 

2 602 

19 

361877 

o 

160 

2 399 

1429 

19405 

o 

6 

471548 

DEAFLYMPIJSKÝ V'iBOR 
SLOVENSKA 
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Prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie 

Administratívne služby 

Evidencia a údržba dát 

Funkčné odmeny členov W 

Materiálno - technické zabezpečenie 

Mzda a odvody kontrolóra 

Mzdy a odvody ostatné 

Náklady na Valné zhromaždenie 2020 

Právne zastupovanie 

Prenájmy kancelárií a priestorov 

Služby audítora 

Poradenské a konzultačné služby v oblasti účtovníctva 

Služby dátových a internetových spoločností 

Služby tlmočníkov 

Tabuľka 6 Náklady na prevádzku DVS 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

42076 

3 600 

1070 

2 221 

2 434 

2 095 

1096 

4 800 

8160 

2 520 

840 

2 359 

1760 

DEAFLYMPIJS~ VÝBOR 
SLDVENSKA 

Informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy v poznám
kach k účtovnej závierke k 31. 12. 2020. 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Výsledok hospodárenia strata vo výške 5 511,78 { bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 
presunutý na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Ostatné informácie v zmysle zákona o účtovníctve . 

A. DVS nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne. 
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B. Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce nového koronavírusu spôsobu
júceho ochorenie COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a 
negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Opatrenia proti šíreniu tohto vírusu na národnej a nadná
rodnej úrovni boli nasmerované aj do oblasti zákazu a zrušenia organizácie športových podu
jatí. Deaflympijský výbor Slovenska tak musel zrušiť v júli 2020 organizáciu plánovaných Maj
strovstiev Európy nepočujúcej mládeže v atletike a revidovať plány štartov, sústredení v zahra
ničí. V tejto súvislosti neboli zaznamenané významné priame finančné straty, záloha poskyt
nutá na organizáciu podujatia bola v roku 2020 organizátorom vrátená v plnej výške. Aj keď sa 
opatrenia proti šíreniu uvedeného vírusu v poslednom čase významne uvoľnili, plné obnovenie 
športových podujatí v celosvetovom meradle zrejme závisí od budúceho vývoja epidemiolo
gickej situácie. Nakoľko sa situácia neustále vyvíja, nemožno predvídať jej budúce dopady na 
hospodárenie občianskeho združenia. 

C. DVS nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja . 
D. DVS nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
E. DVS nenadobudol v roku 2020 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nena

dobudol ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby podľa § 22 zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Vo výročnej správe je v prílohe uvedená účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2020. 

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA 

Rok 2020 sa niesol v znamení obmedzení pandémiou koronavírusu Covid-19. Z týchto dôvodov boli 

postupne zrušené všetky medzinárodné podujatia nepočujúcich v roku 2020 a naši športovci sa tak 

nezúčastnili žiadnych medzinárodných športových súťaží. 

Ešte začiatkom roku stihli svoju formu otestovať atléti, ale to bolo všetko. Iné súťaže sa nekonali. 

Halové majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike ( počujúci) 

Jediná súťaž, ktorej sa slovenskí deaflympionici - atléti stihli zúčastniť pred nástupom obmedzení ko

ronavírusovej pandémie sa konala 23. februára 2020 v Bratislave a bola to vlastne len prípravná súťaž 

pre nepočujúcich, keďže sa konala v konkurencii výhradne počujúcich . Naši atléti sa medzi nimi nestra

tili a Ivana Krištofičová, ako aj Rastislav Jelínek ukázali vysokú športovú výkonnosť a konkurencieschop

nosť medzi slovenskými atlétmi bez rozdielu . Obidvaja svoje súťaže vyhrali. Pretekov sa zúčastnili aj 

atlétky Martina Antušeková a Amália Lepótová, ktorým sa však výraznejšie presadiť nepodarilo. 

Ivana Krištofičová 

Rastislav Jelínek 

Martina Antušeková 

Amália Lepotová 

vrh guľou 

skok do diaľky 

60,200 

200 

Tabuľka 7 2020 Halové M-SR v atletike 

13,76 

693 

1. miesto 

1. miesto 

nepostúpila z rozbehov 

nepostúpila z rozbehov 
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Dňa 23. 2. 2020 sa v športovej hale na Junáckej 6, (Dom športu) v Bratislave uskutočnilo 2. finálové 

kolo M-SR nepočujúcich vo futsale za účasti troch mužstiev: ŠKN Trenčín, NMŠK Bratislava a FCN Luče

nec. Zápasy sa hrali 2x20 minút. 

Vzájomné zápasy: 

ŠKN Trenčín - FCN Lučenec 7:0 (3:0) 

Góly: Puža 2, Knap, Prekop, Bartoš, Supek, vl. Bebjak 

FCN Lučenec - NMŠK Bratislava 5:7 (3 :3) 

Góly: Hudák 3, Važan 2, Hladký 2, Gal 2, Susedka Maroš, Susedka Martin, Mladý po 1. 

NMŠK Bratislava - ŠKN Trenčín 1:0 (0:0) 

Góly: Hladký 1. 

Zloženie družstiev: 

Novomestský športový klub Bratislava: Marek Šos, Martin Foltýn, Viktor Gál, Maroš Susedka, Martin 

Susedka, Marek Hladký, Michal Teplan, František Bolebruch, Oliver Foltýn, Martin Mladý, tréner Laco 

Hlavatý. 

Footbal Club N Lučenec : Samuel Haister, Martin Bebjak, Štefan Zelnický, Pavol Baleja, Patrik Vážan, 

Patrik Hudák, hrajúci tréner Róbert Knapec. 

Športový klub nepočujúcich Trenčín : Ján Kuchta, Matúš Prekop, Dominik Dubec, Ján Špilko, Matej 

Kmeť, Ervín Puža, Vladimír Bartoš, Róbert Knap, Matej Supek, Nikolas Morkes, tréner Jozef Čechovský . 

Konečná tabuľka 

1. NMŠK Bratislava 4 4 o o 17:9 12 

2. ŠKN Trenčín 4 2 o 2 14:5 6 

3. FCN Lučenec 4 o o 4 8:25 o 
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ŠPORTOVO - SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

Prvý deaflympijský ples 

DEAFLY MPIJSKÝ V'ÝBOR 
SLOVENSKA 

Bol naplánovaný na 8. marec 2020. V príprave nám aktívne pomáhala najmä naša prvá ambasádorka 

Karin Majtánová, ktorej patrí veľké poďakovanie . 

Ako spoločenská aktivita mal ples veľmi nevýhodnú pozíciu v rozpočte DVS, keďže absolútnu prioritu 

malo zorganizovanie juniorských majstrovstiev Európy nepočujúcich v atletike a na ne sme nemali 

v danom okamihu žiadnu finančnú istotu, či prísľub od potencionálnych podporovateľov, či MŠWaŠ 

SR. V takejto pozícii rozhodol VV o odložení organizácie na neskôr práve z dôvodu negarantovanej štát

nej podpory a neistoty vo finančnej podpore. 

Juniorské Majstrovstvá Európy nepočujúcich v atletike 2020 

'O 5th Europ,an o,af Junlo, 
fl • Athletics Championships 

~-~ u o t r1 IUV K d 

Rok 2020 bol pre nás mimoriadne dôležitý práve očakávaním organizácie Juniorských ME nepočujúcich 

v atletike. Pripravili sme webovú stránku https://www.ath1etics2020.eu/sk, vybrali sme výbornú loka

litu blízko Bratislavy - športový komplex X-Bionics. Za účelom overiť pripravenosť lokality sa v roku 

2019 konali aj prvé pracovné stretnutia s miestnymi predstaviteľmi regiónu . Na predbežnej kontrole 

bola aj inšpekčná skupina EDSO Oto Panský a Dietmar Marschner. Všetci vyjadrili zápal a nadšenie na 
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usporiadanie takéhoto nevšedného podujatia. Žiaľ, realita (koronavírusová pandémia) nám dobrý zá

mer uskutočniť toto reprezentatívne podujatie znemožnila a Výkonný výbor sa pre pretrvávajúce a ča

sovo neobmedzené vládne obmedzenia rozhodol organizácie tohto podujatia definitívne vzdať dňa _ 6. 

júna 2020 (PR2/2020). 

Futba 

Dňa 11. augusta 2020 sa na parkovisku pred predajňou BILLA, na Bajkalskej ulici v Bratislave uskutočnila 

akcia „Futbal v meste". Organizátormi boli Únia ligových klubov, partnermi Billa ľuďom a Slovenský 

futbalový zväz. Deaflympijský výbor zabezpečil organizačne účasť nepočujúcich detí. 

Zmyslom a cieľom akcie „Futbal v meste" je propagácia futbalu nielen medzi zdravými deťmi a mláde

žou . Futbal je hra pre všetkých, tak znie heslo, teda aj pre zdravotne hendikepovaných. Aj z tohto dô

vodu organizátori pozvali nepočujúce detí. 

Na ponuku zúčastniť sa akcie sme neváhali. V časovej tiesni (letné prázdniny) sa nám podarilo pozháňať 

4 nepočujúce detí (2 dievčatá z Hrdličkovej a 2 chlapcov z Drotárskej) . 

Naše nepočujúce deti hrali futbal 2 proti 2 s bezgólovým výsledkom . Akcia, ako v takýchto prípadoch 

býva, sa niesla v zábavnom štýle. Na zmenšenom umelom ihrisku si zahrali futbal okrem ďalších deti aj 

bývalí známi reprezentanti napríklad Kinder, Slovák a iní. Videli sme aj vystúpenie futbalových žonglé

rov s loptou. 

Keďže na akcii sme si všimli aj známe futbalové esa ako Vittek a Ďurica, neodolali sme a poprosili o 

fotku s našimi deťmi. Bolo to pekné podujatie a okrem detí si prišli na svoje aj ich rodičia . Za ústretový 

prístup a ochotu patrí naše poďakovanie rodičom detí pani Freudenschussovej, pánovi Maťovčíkovi a 

tiež matke a tlmočníčke pan i Fabšičovej . 
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Deaf Rysy 2020 
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6. ročník vysokohorského výstupu bol naplánovaný na 17. októbra 2020. Žiaľ, nastupujúca druhá vlna 
pandémie a aktuálne vládne obmedzenia nás prinútili aj toto podujatie zrušiť. Prostriedky poskytnuté 
na náš účet samoplatcami boli v plnej výške vrátené, ako aj nami poskytnutá záloha ubytovaciemu 
zariadeniu. 

Vyhlásen ie najúspešnejšieho športovca roku 2020 

Už v roku 2019 sme odložili vyhlasovanie najúspešnejších športovcov na rok 2020 (vzhľadom na neu
končenú sezónu a vtedy nadchádzajúcu 19-tu Zimnú Deaflympiádu) . Vyhlásenie najúspešnejších špor
tovcov za rok 2020 bolo vzhľadom na aktuálnu situáciu a nedostatok porovnateľných výsledkov zru
šené. A tak zrejme až rok 2021 bude tým, za ktorý budú vyhlásené výsledky sumárne za posledné 3 
roky. 

OSTATNÁ ČINNOSŤ 

Valné zhromažden ie 

V roku 2020 sa konalo riadne (nevolebné) Valné zhromaždenie s ohľadom na pandemické obmedzenia 
až S. septembra 2020 v Bratislave. Zvolávateľom bol Výkonný výbor DVS. Delegáti schvaľovali Výročnú 
správu, vyhodnocovali plán činnosti a zaoberali sa novým plánom. Svoju pozornosť venovali aj širšej 
a predbežnej nominácii športovcov na 24. Letnú deaflympiádu. 
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Zasadnutia Výkonného výboru 
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Počas roku 2020 sa konalo celkom 7 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia W . W prijal 9 rozhodnutí 
formou Per Roliam. Všetky zasadnutia sa konali za osobnej prítomnosti členov VV, keďže boli mimo 
období pandemických obmedzení. Celkom prijali členovia W 85 uznesení. Na spoločných rokovaniach 
spolu strávili cca 38 hodín. 

Na každom zasadnutí bola prítomná tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová . Počas celého 
roku sa zasadnutí zúčastňoval aj kontrolór združenia Ing. Lukáš Dedeček a právny zástupca Oliver Krist. 
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VYPRACOVAL 

Dušan Dedeček, generálny sekretár ........... .. ... ....................... ... ............. . 

V Bratislave, dňa 25. júna 2021 
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