
PrrovE;lA
Consult

objednávatel'

Sĺdlo

Audĺtované obdobie

AUDíToRSKA SPRAVA

DEAFLYM PlJsKÝ výgon sLoVENs KA

Blumentálska24
81107 Bratislava

ProVera Consult, s.r.o.
Rusovská cesta 20' 851 01 Bratislava, Slovak Republic
B +421 (0) 2 432 919 50 E info@provera.sk @ www.provera.sk

1.1.2021 -31.12.2021

Bratislava, iún2022



Í'1lo!'EFľÄ
Consult

ProVeľa Consult, s.r.o.
Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, Slovak Republĺc
E +421 (0) 2 432 919 50 -=- info@provera.sk l@ www.provera.sk

SPRÁVA NEzAVlsLÉno eunĺToRA

!ýkonnému výboru a členom občianskeho združenia DEAFLYMP|JSKÝ vŕaon
SLOVENSKA

Správa z auditu účtovnej závieľky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho zdruŽenia DEAFLYMPlJsKÝ tľÍgon
SLOVENSKA (d'aĺej len ,,občianske zdruŽenie"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, výkaz
ziskov a strát zarok končĺacisa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.

Podl'a nášho názoru' priloŽená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
občianskeho zdruŽenia k 31. decembru 2021 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu podl'a zákonač' 43112002Z, z, o účtovnĺctve v znenĺ neskorŠích predpisov (d'alej

len ,,zákon o účtovnĺctve")'

Základ pre názor

Audit sme vykonali podl'a medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on
Auditing, lSA). Naša zodpovednosť podl'a týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audĺtora za audit účtovnejzávierky' od Občianskeho zdruŽenia sme nezávislĺ podl'a ustanovenĺzákona
č, 42312015 Z. z. o štatutárnom audite a o Zmene a doplnenĺ zákona č' 43112002 Z. z' o účtovníctve
v znenĺ neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o Štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane
Etického kodexu audĺtora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné
poŽiadavky týchto ustanovenĺ týkajúcich sa etiky' Sme presvedčení, Že audĺtorské dÔkazy, ktoré sme
zĺskali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor,

Zod povednost' štatutárneho orgán u za ú čtov n ú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak' aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podl'a 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.

Prĺ zostavovanĺ účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
občianskeho zdruŽenia nepretžite pokračovať vo svojej činnosti, za opĺsanie skutočnostĺ týkajÚcich sa
nepretŕitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za pouŽilie predpokladu nepretrŽitého
pokračovania v činnosti v účtovnĺctve, ĺbaŽe by mal v úmysle Občianske zdruŽenie zlikvidovať alebo
ukončiť jeho činnost', alebo by nemal inú realistickú moŽnosť neŽ tak urobiť'

Zod pov ed n ost' au dítora za audit účtov n ej závierky

Našou zodpovednostbu je zĺskat' primerané uĺstenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či uŽ v dÔsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu auditora, vrátane
názoru' Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, Že audit vykonaný

The company's lD No. (lČ0): 35 825 502, Tax ldentification No. (DlČ) 202028574}, VAT Reg. No. (lČ DPH): sK2o2o285740
Spoločnosť|e zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, vloŽka č'25443lB, oddiel: Sro
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podl'a medzinárodných audĺtorských štandardov vŽdy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú.
Nesprávnosti môŽu vzniknúť v dÔsledku podvodu alebo chyby azavýznamné sa povaŽujú vtedy, ak by

sa dalo odÔvodnene očakávat', Že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia
pouŽĺvatelbv, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

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

. ldentifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej záuierky, či uŽ v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audĺtorské postupy reagujúce na tieto riziká
a zĺskavame audítorské dÔkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš
názor' Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dÔsledku podvodu je vyššie ako toto rĺzĺko
v dÔsledku chyby, pretoŽe podvod mÔŽe zahŕňat'tajnÚ dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obĺdenie internej kontroly'

o oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnút'
audítorské postupy vhodné za daných okolnostĺ, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektĺvnosť interných kontrol občianskeho zdruŽenia.

o Hodnotĺme vhodnost' pouŽitých účtovných zásad a účtovných metod a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

. Robíme záuer o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve pouŽĺva predpoklad nepretžitého
pokračovania v činnosti a na zäklade zĺskaných audĺtorských dÔkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalost'ami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnost' občianskeho zdruŽenia nepretžite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, Že významná neistota existuje, sme povĺnní upozornit' v našej správe audĺtora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovat' náŠ názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov zĺskaných do dátumu
vydania naŠej správy audĺtora' Budúce udalosti alebo okolnosti však mÔŽu spÔsobiť, Že
občianske zdruŽenie prestane pokračovat' 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, ktoý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k d'alším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnejspráve

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej podl'a
poŽiadaviek zákona o účtovnĺctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné
informácie vo výročnej správe.

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

Posúdili sme, čĺ výročná správa občianskeho zdruŽenia obsahuje informácie, ktoých uvedenie
vyŽaduje zákon o účtovníctve a zákon č. 44012015 Z' z' o športe v znení neskoršĺch predpisov (d'alej

len ,,zákon o športe")'

The company's lD No. (lČo): 35 825 502, Tax ldentification No. (DlČ) 2020285740, VAT Reg. No. (ĺČ DPH): sK2020285740
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Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnejzávierky, podl'a nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej zarok2021 sÚ v súlade s účtovnou závierkou
za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovnĺctve a zákona o športe.

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

Bratislava, 24' júna 2022

ProVera Consult, s.r.o.

Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
Licencia UDVA č. 248

, PhD
rny audítor
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r UZNUJ 1

Uč NUJ
UČToVNA ZAVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

tililIil1ilililililIililil -l
zostavenák 3 1.12.2021

čĺselné údaje sa zaľovnávajÚ vpravo' ostatné Údaje sa píšu zl'ava' Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Udaje sa vypína]ĺ paličkornim písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaČiarňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou'

niÍg č o É r eu ĺ,l K ttlltý 0PaRš T u V X ý Ž 0 l 2 3 45 6 7 8 9

PriloŽené súčasti účtovnej závierky

[] Srivarra (Uč NUJ 1-01)

@ vynaz ziskov a strát (Uč NUJ 2-01)

fl Poznámky (Uč NUJ 3-01)

(vyznačĺ sa x)

obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

DEAFLYMP lJSKÝ VÝBoR SLOVENSKA

SĺdIo účtovnej jednotky

Ulica

Blumentálska
PsČ obec

8 110 7 B r a t i s

Číslo telefÓnu

02 I
E_mailová adresa

o f Í i c e@d e a f l

Číslo

24

lava
Čĺslo faxu

0

ympic sk
Zostavená dňa:

24.06.2022
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
Účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
u

Schválená dňa

20

Zäznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Daňové identiÍikačné číslo

2023373143
lČo

42254388
SID SK NACE

93.19.0

Učtovná závierka

u riadna [] zostavená

n mimoriadna ! schválená

(vyznačí sa x)

Mesiac Rok

od012021
do 12 2021

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od01

do 12

2020
2020

L MF SR 201 3 Stľana í J



Súvaha č NUJ 1-01) lČo stD4 2 2 5 4 3 8 B

Strana aktív
c.r BeŽné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEoBEŽNÝ mĺleľox sPoLU Í.oo2+ r' 009 + r.021 001 23966,00 17210,73 6755,27 0,00

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

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnostĺ
012-(072+091^Ú) 003

Softvér 013 - (073+091AÚ) 004

ocenitel'né práva o14-(074+o91AÚ) 005

ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)_(078 + o79
+ 091 AÚ) 006

obstaraniedlhodobéhonehmotnéhomajetku (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
(051- 095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 0't0 až r. 020 009 23966,00 17210,73 6755,27 0,00

Pozemky (031) 0'ĺ0 x

Umelecké diela a zbierky (032) 011 x

Stavby 021-(081+092AÚ) 012

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecĺ
022-(o82+092AÚ) 013 23966,00 17210,73 6755,27 0,00

Dopravné prostriedky 023-(083+o92AÚ) 014

Pestovatel'ské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a t'aŽné zvieratá 026 - (086 + 092AU) 016

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

ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 0't8

obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - o94) 019

Poskytnuté preddavky na dĺhodobý hmotný majetok (052
- o95AÚ) 020

3 Dlhodobý finančný majetok ĺ. o22 aŽ r. o28 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AU) o22

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AU) 023

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

PÔŽĺČky podnikom v skupine a ostatné pÔŽičky (066 + 067) -
096 AÚ 025

ostatný dlhodobý Íinančný majetok (06e - oe6 AU) 026

obstaranie dlhodobého finanČného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 _

096 AU) o28

Strana 2



Súvaha (Uč NUJ í-01) lČo stD4 2 2 5 4 3 I B

Strana aktív č'r.
BeŽné účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4
B. oBEŽNÝ MAJEToK sPoLU r. 030+ r. 037+ ĺ. 042 + r.051 029 1 45868,1 6 15,60 145852,56 189188,85
1 Zásoby r' 03ĺ aŽ r' 036 030

Materiál (112+119)-191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193) o32

Výrobky (123 - 1e4) 033

Zvieratá (124 - 1e5) 034

Tovar (132 + 139;- '196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU -
391 AÚ) 036

2. DIhodobé pohl'adávky r' 038 aŽ r' 04ĺ 037

Pohl'adávky z obchodného sýku (3'ĺ 1 AU aŽ 314 AU) - 391 AÚ 038

ostatné pohl'adávky (315AÚ _ 391AÚ) 039

Pohl'adávky voči účastníkom zdruŽení (35sAÚ - 391AÚ) 040

lné pohl'adávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AU + 37646;
- 391AÚ 041

3 Krátkodobé pohl'adávky r. 043 aŽ r.050 042 589,79 15,60 574,'19 104,00

Pohl'adávky z obchodného styku (31 1AÚ aŽ 314 AÚ) - 39'lAU 043 91,50 't5,60 75,90 78,00

ostatné pohl'adávky (315AÚ _ 39í AÚ) 044 0,00 0,00 0,00

ZÚčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnýmĺ poist'ovňami
(336 )

045 x

Daňové pohl'adávky (341 aŽ345) 046 x

Pohl'adávky z dÔvodu finančných vzťahov k Štátnemu rozpočtu
a rozpočtom Územnej samosprávy (346+ 346;

047 x

Pohl'adávky voči účastnĺkom zdruŽenĺ (358 AÚ - 391AU) 048

Spojovací Účet pri zdruŽení (396 - 391AÚ) 049

lné pohl'adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AU 050 498,29 498,29 26,00

4. Finančné účty ľ. 052 až r.056 05ĺ 145278,37 145278,37 189084,85

Pokladnica (211 + 213) 052 87,76 X 87,76 278,84

Bankové účty (221 AV + 261) 053 145190,61 x 145190,61 188806,01

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou akojeden rok (221 
^U)

054 X

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

055

obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

c. čAsoVÉ RozLíŠENlE sPoLU r. 058 a r. 059 057 59302,54 59302,54 520,98

1 Náklady budÚcich obdobĺ (381) 058 59302,54 59302,54 520,98

PrÍjmy budúcich období (385) 059

MAJETOK SPOLU r. 00'l + r. 029 + r. 057 060 229136,70 17226,33 211910,37 'ĺB9709'B3

Stľana 3



Súvaha (Úč NUJ 1-o1) lČo stD4 2 2 5 4 3 I B

Strana pasív č.r
BeŽné účtovné

obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné

obdohl e
a b 5 6

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r, 068 + r.072 + r,073 06í 2472,38 5267,11

1 lmanie a peňaŽné fondy r. 063 aŽ r. 067 062 2980,37 2980,37
Základné imanie (411) 063 2980,37 2980.37
PeňaŽné tvorené ho (412) 064
Fond reprodukcie 41 3) 065
oceňovacie rozdiely z precenenia majetku azáväzkov (414) 066
oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín(415) 067

2 Fondy tvorené zo zisku r' 069 až r. 07'| 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy tvorené zo zisku (423) 070
ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia m inulých ľokov
(+: - 428) 072 2286,74 7798,52

4. Výsledok hospodárenla za účtovné obdobie r' 060 - (r' 062 + r'
068 + r. 072 + r.074 + p. 191; 073 -2794,73 -5511,78

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075 + r.079 + r.087 + r.097 074 50187,32 30055,58
1 Rezervy r. 076 aŽ r. 078 075 5428,88 3120,00

Rezervy zákonné (451AÚ) 076
ostatné rezervy (459AÚ) 077
Krátkodobé rezeNy (323+451AÚ+459AU) 078 5428,88 3120,00
Dlhodobé zäväzky r. 080 aŽ r. 086 079 274,05
záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 274,05
Vydané dlhopisy (473) 081
Záväzky z nájmu @74 

^Ú)
082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084
Dlhodobé zmenky na Úhradu (478) 085
ostatné d lhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AU) 086

3. Krátkodobó záväzky r. 088 aŽ r. 096 087 44484,39 26935,58
Záväzky z obchodného styku (321 aŽ 326) okrem 323 088 22754,58 16606,37
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089
ZÚčtovanie so Sociálnou poist'ovňou a zdravotnými poist'ovňami
(336) 090 2518,76

Daňové záväzky (341 aŽ345) 091 0,00 6,00
záväzky z dôvodu finančných Váahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom Územnej samosprávy (346+348) 092 560,00

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367) 093

Záväzky voči účastnĺkom zdruŽenĺ (368) 094
SpojovacÍ účet pri zdruŽenĺ (3e6) 095
ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AU + 479AÚ) 096 18651,05 10323,21

4 Bankové výpomoci a pÔŽičky r. 098 až r. 100 097
Dlhodobé bankové úvery (461AU) 098
BeŽné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) 099
Prijaté krátkodobé finančné uýpomoci (241+ 249) 100

c' cAsovE RoZLĺŠENIE sPoLU r. í02 a r. ĺ03 101 1 59250,67 '154387 -14
1 Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103 159250,67 154387,14
VLASTNÉ zDRoJE A cUDzlE zDRoJE sPoLU r.06í+ r.074 + r.10í 'l04 211910,37 189709,83
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-o1) lČo / slD4 2 2 5 4 3 I I

čislo
účtu Náklady čĺslo

riadku

Clnnost' Bezprostredno
pľedchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 01 1 0065,1 6 1 0065,1 6 14383,67

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 opraw a udrŽiavanie 04 0,00 0,00 0,00

512 Cestovné 05

5'ĺ 3 Náklady na reprezentáciu 06 3220,04 3220,44 1262,43

518 ostatné sluŽby 07 41457,01 41457 -O1 62478,24

521 Mzdové náklady 08 57537,40 57537,40 3377,50

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie 09 19859,67 19859,67 'ĺ 150'99

525 ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociál ne náklady 11 1384,87 1384,87 58,55

528 ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnutel'nostÍ 14

538 ostatné dane a poplatky 15 662,20 662,20 939,40

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 ostatné pokuty a penále 17

543 odpísanie pohl'adávky 18 0,00 0,00 2602,48

544 Uroky 19 0,00 0,00 0,00

545 Kurzové straty 20 1128,19 1128,19 19,15

546 Dary 21

547 osobitné náklady 22 466122,76 466122,76 361877,06

548 Manká a škody 23

549 lné ostatné náklady 24 314,20 314,20 159,61

551
odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku 25 143,73 143,73 2399,00

552
Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

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 15,60 15,60

561
Poskytnuté prĺspevky organizačným
zloŽkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným
iednotkám

34 0,00 0,00 1429,37

563 Poskytnuté prĺspevky fyzickým osobám 35 0,00 0,00 19405,00

565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

36 418,39 418,39

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

Úetová trieda 5 spolu r,0'l aŽ ĺ,37 38 602329,22 602329,22 471542,45
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-o1) ĺČo /stD4 2 2 5 4 3 I 8

čĺslo
účtu Výnosy čísIo

riadku

čĺnnosť Bozprostredne
pľedchádzajúce
účtovné obdobie

Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 TrŽby za vlastné Wrobky 39

602 TrŽby z predaja sluŽieb 40 40,00
604 TrŽby za predaný tovar 41

6'11 Zmena stavu zásob nedokončenej uýroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob uýrobkov 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 pohl'adávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54 4,35 4,35

646 Prijaté dary 55 117,99 117,99 280,76

647 osobitné \ĺýnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 lné ostatné rnýnosy 58 't85,B3 185,83 32,23

651
TrŽby z predaja dlhodobého nehmotného
maietku a dlhodobého hmotného maietku

59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653
Tžby z predaja cenných papierov a
podielov 61

654 Tžby z predaja materiálu 62

655
Výnosy z krátkodobého finančného
maietku 63

656 Výnosy z pouŽitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku brl

661 Prijaté príspevky od organizačných zloŽiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizáciĺ 68 í4830'00 14830,00 7010,00

663 Prijaté prÍspevky od fyzických osÔb 69 3378,00 3378.00 353,64

664 Prijaté členské príspevky 70 360,40 360,40 365,80

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 4't8,39 418,39

667 Prijaté príspevky z vere1ných zbierok 72

691 Dotácie 73 580239,53 580239,53 457954,24

Uétová trieda 6 spolu ĺ.39 aŽ r.73 74 599534,49 599534,49 466036,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením

r.74-r.38 75 -2794,73 -2794,73 -5505,78

591 Daň z prĺjmov 76 6,00

595 Dodatočné odvody dane z prĺjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanenĺ
(r.75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)

78 -2794-73 -2794,73 -55',11,78
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Poznámky NUJ 3 - 01) Éo /stD

Čl.l
Všeobecné údaje

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladatel'om alebo zriad'ovateľom účtovnej jednotky, jej
trvalý pobyt alebo sĺdlo, dátum zaloŽenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

občianske združenie bolo založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovanÍ občanov v znení neskorších
predpisov. Vzniklo na základe vôIe telovýchovných organizáciÍ občanov so sluchovým postihnutÍm s
p ráv n o u su bj ektiv ito u.

Dátum založenia: 25.7.201 1

Registrácia: 25.11.2011 - Mĺnisterstvo vnútra sR' č. zápisu Ws/1-0900/90-37927-3

Deaflympijský ýbor S/oyenslĺa pôsobil pod pôvo-dným názvom Síovenská federácia nepočujúcich
športovcov ísF^JŠ/ od dňa 9. júta 2011 v Trenčíne. sF^'Š bola premenovaná 9. mája 2015 na DEAFLYMP\JSRÝ
wBoR sLovENsKA(DVS).

(2) lnformácie 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.

1. Výkonný výbor

a a
vlce s

c generá!ny sekretár a štatutárny zástupca - DuŠan Dédeček
d - Milena
e člen - MiloŠ Stefek

2. Kontľolór a) kontrolór _ Lukáš Dédeček ((od 19.6.2016)

(3) opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikatel'skej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

Hlavnými cieI'mi činnosti občianskeho združenia sú:
- poslaním DVS je šírit' a popularizovat'základné pľincípy, ideály a myšlienky deaflympizmu a tak prispievat' k

harmonickému rozvoju osôb so sluchovým postihnutím a vzájomnému porozumeniu medzi národmi a k
prehlbovaniu mierového spolužitia,

- ciel'om DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovat'skupinové
a individuálne potreby reallzujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárat'optimálne materiáIne podmienky
pre rozvoj špoÉovlých sút'aží a reprezentácie Slovenskej republlky v Medzinárodnom športe nepočujúcich.

DeafIympijský výbor Slovenska plní najmä tieto úlohy:
riadi, rozvíja' podporuje a chráni deaflympijské hnutie v Slovenskej repub!ike,
podporuje rozvoj deaflympijského športu v Slovenskej republike,
riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na Deaflympiádach a na iných sútažiach organizovaných
Medzinárodným výborom športu nepočujúcich, Európskou organizáciou nepočujúcich športovcov, národnými
výbormi nepočujúcich iných krajín alebo medzinárodnými špoÉovými organizáciami zdravotne postihnudch,
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 (d'alej len ,,beŽné účtovné obdobie") a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet
dobrovol'níkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovol'níkov, ktorí vykonávali dobrovol'nícku činnosť pre účtovnú jednotku počas
účtovného obdobia'

Uvedené v prÍlohe tabul'ka č. 1
(5) lnformácia o organizáciách v zriadbvatel'skej pÔsobnosti účtovnej jednotky.

občianske združenie nemá náplň pre túto položku.
(6) Údaje podl'a odseku 4 a čl' lll a lV sa uvádzajú V textovej podobe a tabul'kovej podobe.

.l
l

rl,

4 2 2 5 4 3 I I
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' Čl.ll
lnformácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

občianske združenie bude aj naďalej nepretržite pokračovať v svojej činnosti.
(2) zmeny úč1ovných 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 2021 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 2021 občianske združenie nevykazovalo v Účtovnĺctve žiaden
d l h odo bý neh m otný m aj etok

b/ dĺhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou _ v roku 2021 nenastala skutočnost'
c/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spÔsobom _ v roku 2021 nenastala skutočnosť
d/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovnéhoprĺpadu
e/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - v roku 2021 nenastala skutočnosť

fl dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spÔsobom - v roku 2021 nenastala skutočnost'
g,)dlhodobý finančný majetok - v roku 2021 nenastala skutočnost'
h) zásoby obstarané kÚpou - obstarávacou cenou, ku dňu uskutočnenia účtovného prÍpadu

i) zásoby vyfuorené vlastnou činnosťou - v roku 2021 nenastala skutočnost'
j) zásoby obstarané iným spôsobom - v roku 2021 nenastala skutočnost'
k/ pohl'adávky - menovÍtou hodnotou pri Ích vzniku

/ krátkodobý finančný majetok - menovitou hodnotou prÍ ich vzniku

m) časové rozlĺšenie na strane akÍív - menovitou hodnotou pri ich vzniku
n) záväzky Vrátane rezerv, dlhopisov, pôŽičiek a úverov - menovitou hodnotou pri ich vzniku
o,) časové rozlĺšenie na strane pasíV - 

'''enovitou 
hodnotou pri ich vzniku

p/ deriváty - v roku 2021 nenastala skutočnost'

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - v roku 2021 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 zohl'adnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné poloŽky a rezervy.

Účtovná jednotka tvorÍ opravnú položku na záktade zásady opatrnasti, ak je opodstatnené predpokladat',
že nastalo znÍženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve.
Ako rezerua sa účtuje záväzok predstavujtici existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktoý vznikot z
minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnostÍ znÍži ekonomické užitky účtovnej jednotky, pričom
nie je známa presná výška záväzku alebo jeho presné časoyé vymedzenie.

čl.lIl
lnformácie, ktoré dopĺňajú a vysvetl'ujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za beŽné Účtovné obdobie, a to

a) prehi'ad o dlhodobom majetku podl'a poloŽiek tohto majetku V členení podl'a poloŽiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku V prvotnom
ocenenĺ na začiatku beŽného účtovného obdobia, prĺrastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na koncĺ beŽného Účtovného obdobia,

b) prehl'ad opráVok a opravných poloŽiek k dlhodobému majetku podl'a jednotlivých poloŽiek tohto majetku v členení podla poloŽiek súvahy;
uvádza sa stav oprávok a opravných poloŽiek k dlhodobému majetku na začiatku beŽného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počás
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci beŽného účtovného obdobia,
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c) prehl'ad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku beŽného účtovného obdobia a na konci beŽného účtovnéhoobdobĺa'

Uvedené skutočnosti v zmysle bodu ía), b), c) sú uvedené v tabul'ke č.2 a 3
(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktoý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené

právo s nÍm nakladať.

Skutočnost'v roku 2021 nenastata
(3) Údaje o spôsobe a výŠke poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Skutočnost'v roku 2021 nenastala
(4) Úda1e o Štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobĺe a jeho umiestnenie v č|enenĺ podl'a poloŽiek súvahy a

o zmenách, ktoré sa uskutočnilĺ v priebehu beŽného účtovného obdobia v jednotĺivých poloŽkách dlhodobéhó finanéného majetku.-

Skuŕočnosti v roku 2021 nenastali
(5) lnformácia o výške tvorby, zníženia a zúétovania opravných poloŽiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dÔvodu ich tvorby,

zníŽenia a zúč1ovania.

Skuŕočnosti v roku 2021 nenastali
(6) Prehl'ad 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.

tJdaje sú uvedené v tabul'ke č. 6 ostatné skutočnosti v zmysle tabutiek č.7 a 8 v roku 2021 nenastati
(7) Prehl'ad opravných poloŽiek k zásobám, prĺčom sa uvádza ich stav na začiatku beŽného účtovného obdobia' fuorba, zníŽenie alebo

zúčtovanie opravných poloŽiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci beŽného účtovneho obdobia, ako aj dÔvod tvorby,
zníŽenia alebo zúčtovania opravných poloŽiek k zásobám.

Skuŕočnosti v roku 2021 nenastati
(8) opis významných pohľadávok v nadväznosti na poloŽky sÚvahy a v členení na pohl'adávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú

činnosť a podnikatel'skÚ činnosť.

(9)Prehľad opravných poloŽiek k pohl'adávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku beŽného účtovného obdobia, tvorba, znÍŽenie alebo
zúč{ovanie opravných poloŽiek počas beŽného účtovného obdobia a stav na konci beŽného účtovného obdobia, ako aj dÔvod tvorby,
zníženia alebo zúčtovania opravných poloŽiek k pohl'adávkam'

DÔvod tvorby oP: Riziko, Že ich dlŽnÍk nezaplatí.

(10) Prehl'ad pohl'adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Úaaie sú uvedené v tabut'ke č.11
(1 1) Prehl'ad významných poloŽiek časového ľozlÍšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

(12)opis a uýška zmien vlastných zdrojov krytia neobeŽnéhomajetku a obeŽného majetku podl'a poloŽiek súvahy za beŽné účtovné obdobie,
ato

a) opis základného imania, nadačného imania V nadáciách, výška vkladov zakladatelbv alebo zriadbvatel'ov, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné sluŽby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne;'za jédnotlivé poloŽky sa
uvádza stav na začiatku beŽného účtovného obdobia, jednotlivé prĺrastky' úbytky, presuny a zosiatok ná konci beŽného účtovného ónoooiá,

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

Úaaie sú uvedené v tabut'ke č. 12

(13) lnformácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovnýchobdobiach.

I

l

I

1

I

.l

I
l
:

1

:

Stav k 1.1.2021 Prírastky Úoytry k31.12.2021
104 15887,72 15 401,93 589,79

Stav k 1.1.2021 Tvorba ZniŽen|e k31.12.202'l
opravné poloŽky k pohl'adávkam 0,00 15,60 15,60

Stav k 1.1.2021 Prĺrastky Ubytky k31.12.2021
eset 520,98 191,11 520,98 191,11

381 - 24 0 59 111,43 0 59 111,43
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Udaje sú uvedené v tabul'ke č.13
(14) opis a výška cudzích zdrojov, a to

a;údaje ojednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovnájednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku beŽného účtovného obdobia, ich
tvorba, znĺŽenie, pouŽitie alebo zrušenie počas beŽného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci beŽného účtovného obdobia,
pričom sa uvedie predpokladaný rok pouŽitia rezervy.

V roku 2021 bola vytvorená rezerva na audit a na Uz.
Úaaie s(! uvedené v tabut'ke č. 14

b) údaje o významných poloŽkách na účtoch 325 _ ostatné záuäzky a 379 - lné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky
a konečný zostatok podla jednotlivých druhov záväzkou,

Účet gzs v roku2021 nevykazoval zostatok'

c) prehl'ad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehl'ad o výške záväzkov podl'a zostatkovej doby splatnosti v členení podl'a poloŽieksúvahy

1. do jedného roka vrátane,

2. od jedného roka do piatich rokov Vrátane,

3. viac ako päť rokov,0

Úaaie sú uvedené v tabut'ke č. 15

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

Úaaie sú uvedené v tabut'ke č. 16

D prehl'ad o bankových úVeroch, pÔŽičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, V ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoý V eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky Úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Úaaie sti uvedené v tabut'ke č. 17.

g) prehl'ad o významných poloŽkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich obdobÍ.

(15) Prehl'ad 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.

Úaaie sú uvedené v tabuľke č. 18

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

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závieĺka, v členení na istinu a finančnýnáklad,

b) suma istiny a finančného nákladu podl'a doby splatnosti

1 ' do jedneho roka vrátane,

2' od jedného roka do piatich rokov Vrátane,

3' viac ako päť rokov.

Úaaie sú uvedené v tabul'ke č. 19 _ skutočnosti v roku 2021 nenastati

Čl. v
lnformácie, ktoré dopĺňajú a vysvetl'ujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tÉieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty trŽieb podl'a jednotlirných hlavných druhov
výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikatel'skej činnosti účtovnej jednotky.

d

Stav k 1.1.2021 Pľírastky Ubytky k31.12.2021

Stav a pohyb inýchzáväzkov (účet 379) 10 323,21 236278,92 227 951,08 18 651,05
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(2) opis a vyčíslenie hodnoty významných poloŽiek prijatých darov, osobitných výnosov' zákonných poplatkov a iných ostatných
výnosov.

Prehl'ad vynosov Hodnota v priebehu účtovného obdobia
lenské 360,40

osobitné Výnosy (prijate reg. poplatky zo
sút'aŽe) 0

lné ostatné výnosy (odpis záväzku)
185,83

Prijate dary
117,99

(3) Prehl'ad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu beŽného účtovného obdobia

Prehl'ad dotácií a grantov' ktoré účtovná
jednotka priiaIa v priebehu beŽného
Účtovného obdobia. Hodnota v priebehu Účtovného obdobia
Dotácia zo na 576 239,53

- z toho výnosy z dotácie prijatej v roku
2020

146 383,42

z V 1 429 856,11
Dotácia zo Štátneho rozpočtu (čas. RozlíŠenie
výnosov doroku2022)

159 250,67

Dotácie - ostatné samospráva) 4 000
a od o 14 830

Prijaté príspevky a dary od fyzických osÔb 3 378
Dotácie z podielu zaplatenej dane 4ĺ8'39

(4) opis a suma významných poloŽiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kuzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza
hodnota kuzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávĺerka.

Kreditné úroky neboli vykázané. Kunové zisky boli vykázané vo výške 4,35 €.

(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 í0 065'16
opravy a udrŽiavanie 0
Náklady na reprezentáciu 322O,O4
ostatné sluŽby 41457,01
Mzdové a sociálne náklady 78781,94
ostatné dane a poplatky 662,20
ostatné pokuty a penále 0
osobitné náklady 466122,76
Manká a Škody 0
lné ostatné náklady 314,20
Odpisy 143,73
odpĺsané pohl'adávky 0
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0
Poskytnuté prĺspevky z podielu zaplatenej dane 4í8'39

osobitné náklady - opis: priame náklady na prípravu Špotrovca (napr. oblečenie, Športové náčinie, regenerácia
a fyzioterapia, rehabilitácie, dop|nkovávýŽiva a vitamíny, a iné...)

ostatné sluŽby - opis: administratÍva, dátové a komunikačné sluŽby, internet, softVérové sluŽby, poŠtove sluŽby,
právne sluŽby, prenájom kancelárie, účtovne poradenstvo.

(6) Prehl'ad o účele a výške pouŽitĺa podielu zaplatenej dane za beŽné úótovné obdobie.

Úaaje sú uvedené v tabul'ke č. 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 kuzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovnázávierka.

Položka nákladov Hodnota v priebehu účtovného obdobia

Kurzové straty celkom 1128,19
Kurzové straty k 31.12 0

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

a) overenie účtovnej závierky'

b) uisťovacie audítorské sluŽby s tiýnimkou overenia účtovnej závierky,

c) súvisiace audítorské sluŽby,

d) daňové poradenstvo,

e) ostatné neaudítorské sluŽby.

Úaaie sú uvedené v tabut'ke č. 21

Čl. v
opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné poloŽky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohl'adávky a prípadné d'alšie poloŽky

Skutočnosti v roku 2021 nenastali

CI. VI

ĎaEie informácie
(1) opis a hodnota iných aktĺv, ktoými sa rozumie možný majetok, ktoný vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo

vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neisých udalostí v budÚcnosti, ktoných 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.

Skuŕočnosŕi v roku 2021 nenastali
(2) opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záĺuk,zo všeobecne záväzných právnych

predpisov, z ručenia podl'a jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dÔsledok minuĺej udalosti a ktorq existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostÍ v budúcnosti, ktoých vznik nezávisÍ od účtovnej jednotky, alebo

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

SkuÚočnosŕí v roku 2021 nenastali
(3) opis významných poloŽiek ostatných finančných povinností' 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' ato

a) povinnosť z devÍzových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,

b) povinnosť z opčných obchodov,

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo sluŽby, napríklad z dodáVatel'ských alebo odberateľských zmlúv,

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

e) iné povinnosti.

občianske združenie nemá významné finančné povinnosti' ktoré by neboli uvedené v súvahe resp'
v účtovníctve

(4) Prehl'ad nehnutel'ných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnejjednotky'

občianske zd ružen ie nevl astnÍ kultú rne pam iatky
(5) lnformácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

od dátumu, ku ktorému sa zostavuie účtovná závierka, do dňa jej zostavenia nenastali žiadne udatosti
osobitného významu.
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,,Na konci roku 2019 sa prvr/krát objavili správy z Číny týkajúce nového koronavírusu spÔsobujúceho ochorenie covlD-19, Aj ked' sa opatrenia proti
ŠÍreniu uvedeného vĺrusu v poslednom čase významne uvol'nili, plné obnovenie športových podujatí v celosvetovom meradle zrejme závisĺ od
budúceho vývoja epidemiologickej situácie. Nakol'ko sa situácia neustále vyvíja' nemoŽno predvídať jej budÚce dopady na hospodárenie
občianskeho zdruŽenia'
V sÚvĺslosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie občianskeho združenia urobilo analýzu moŽných účinkov a následkov a dospelo k názoru, Že
v sÚčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na občianske zdruŽenie (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmÔt, energií,
materiálov' tovarov a sluŽieb). Vedenie občianskeho združenia nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretrŽitého pokračovania
v činnosti v blĺzkej budúcnosti, t. j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia Účtovnej závierky.

Tabul'ka č. 1

Tabul'ka k čl. l ods. 4 o počte zamestnancov a dobľovolhíkov

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2,5 0

z toho počet vedúcich zamestnancov

Počet dobrovol'nĺkov Vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovol'níkov, ktorĺ vykonávali dobrovolhĺcku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0 0
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Tabuľka č' 2

Tabul'ka k čl. lll ods' í o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabul'ka č. 1

Spolu

Zostatková hodnota

Poskytnuté preddavky
na dlhodob nehmotn

maietok

obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku

Ostatn dlhodob
nehmotn majetok

ocenitel'né
právaSoftvér

Nehmotné v sledky
zv vojovej aobdobnej

činnosti
Prvotné ocenenie - stav na začĺatku
beŽného rjčtovného obdobia

Prĺrastky

Ubytky

Presuny

Stav na konci beŽného Účtovného
obdobia
oprávky - stav na začiatku beŽného
Účtovného obdobia

Prĺrastky

Ubytky

Stav na konci beŽného Účtovného
obdobia
opravné poloŽky - stav na začiatku
beŽného Účtovného obdobia

Prírastky

Ubytky

Stav na konci beŽného tjčtovného
obdobia

Stav na začiatku beŽného tičtovného
obdobia
Stav na konci beŽného tjčtovného
Obdobia
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Tabul'ka č. 3

Tabul'ka k čl. lll ods. í o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Tabul'ka č. 2

Spolu

17 067

6 899

23 966

17 067

143,73

17 210,73

Zostatková hodnota

0

6755,27

Poskytnuté
preddavky na

dlhodob
hmotn
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Drobn
a ostatn
dlhodob
hmotn
majetok

Základné
stádo

a ťaŽné
anieratä

Pestova-
tel'ské
celky

trval ch
porastov

Dopravné
prostriedky

Samostatné
hnutel'né veci

as bory
hnutel'n ch

vecí

17 067

6 899

23 966
17 067

143,73

17 210,73

0

6755,27

Stavby
Umelecké

diela
a zbierky

Pozemky

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku beŽného rjčtovného
obdobia
Prĺrastky

Ubytky

Presuny

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

opravky - stav na začĺatku
beŽného tjčtovného obdobia
Prĺrastky

Ubytky

Stav na konci beŽného
Účtovného obdobia
opravné položky - stav na
začiatku beŽného Účtovného
0bdobia
Prĺrastky

Ubytky

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Stav na začiatku beŽného
Účtovného obdobia
Stav na konci beŽného
čtovného obdobia
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Tabul'ka č. 4

Tabu!'kakč!.lllods.4a5oštrukttiľeaozmenáchjednotliv chpoloŽiekdlhodobéhofinančnéhomajetku

Spolu

Prvotné ocenenie

opravné položky

Zostatková hodnota

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobl
finančn
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

Ostatn
dlhodob
finančn
majetok

P žičky
podnikom

v skupine a
ostatné p Žičky

Dlhové cenné
papiere dÉané do

splatnosti

Podielové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti

s podstatn m
vplyvom

Podielové cenné
papiere a podiely

v ovládanej obchodnej
spoločnosti

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Prĺrastky

Ubytky

Presuny

Stav na konci beŽného Účtovného
obdobia

Stav na začiatku bežného
Účtovného obdobia

Prírastky

Ubytky

Stav na konci beŽného čtovného
obdobia

Stav na začiatku beŽného
čtovného obdobia

Stav na konci beŽného t]lčtovného

obdobia
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Tabuľka č. 5

Tabulka k čl. llI ods. 4 o štrukt re dIhodobého finančného majetku

Účtovná hodnota ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
čtovného obdobia

beŽného tičtovného
obdobla

Hodnota vlastného imania ku koncu

bezprostredne
predchádzaj ceho
Účtovného obdobia

bďného
čtovného
obdobia

Podiel čtovnej jednotky
na hlasovacích právach

(v %)

Podiel na základnom
imaní (v 7o)

Názov
spoločnost!

Tabuľka č. 6

Tabul'ka k čl. lll ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Stav na konc! bezprostredne
predchádzaj ceho čtovného obdobia

278,84

0

188 806,1 't

0

0

189 084,85

Stav na konci beŽného tičtovného
obdobia

87,76

0

145'190,61

0

0

145278,37

Krátkodob finančn majetok

Pokladnica

Ceniny

BeŽné bankove čty

Bankové tllčty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

Peniaze na ceste

Spolu
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Tabuľka č. 7

Tabul'ka k čl. lll ods. 6 o poloŽkách krátkodobého finančného majetku

TabuI'ka č. 1

Tabul'ka č, 8

Tabuľka č' 2

Stav na koncl bežného tičtovného
obdobia

0

Úĺytry

0

Prírastky

0

Stav na začiatku beŽného ričtovného
obdobia

0

Krátkodob fi nančn majetok

Majetkové cenné papĺere na
obchodovanie

Dlhové cenné papiere na
obchodovanie

Dlhové cenné papiere so
splatnosťou do jedného roka
džané do splatnosti

ostatné realizovatel'né cenné
papiere

obstarávanie krátkodobeho
finančného majetku

Kratkodob finančn majďok
spolu

Vplyv ocenenia na vlastné imanieVplyv ocenenia na v' sledok hospodárenia bežného
čtovného obdobia

zv, šeniel zniŽenie hodnoty

(+/-)
Krátkodob finančn majetok

Majetkove cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ostatné realizovatel'né cenné papieľe

Krátkodob finančn majetok spolu
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Tabuľka č. 9

Tabu!'ka k čl. lll ods. 7 o v voji opravn ch poloŽiek k zásobám

Tabuľkač.10

TabuIka k čl. lll ods, 9 o v voji opravn ch poloŽiek k pohl'adávkam

Tabuľka č. 1 1

Tabul'ka k čl. lll ods' í0 o pohlhdávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

Ztičtovanie opravnej
poloŽkv

Zníženie opravnej
poloŽkv

Tvorba opravnej poloŽky
(zv šenie)

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

Druh zásob

Materiál
Nedokončená v roba
a

Tovar

Poskytnut preddavok
na zásoby

Zásoby spolu

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

15,60

15,60

Ztičtovanie opravnej
položky

ZnÍženie opravnej
poloŽky

0

Tvorba opravnej položky
(zv šenie)

15,60

15,60

S1av na začiatku beŽného
učtovného obdobia

0

0

Druh pohl'adávok

Pohľadávky
z obchodného
ostatné pohľadávky

Pohľadávky voči
častníkom zdruŽenĺ

lné pohľadávky

Pohlädávky spolu

Stav na konci

bezprostredne predchádzajÚceho čtovného obdobia

104

0

104

beŽného tičtovného obdobia

5 1 1 79

78

589,79

Pohľadávky do lehoty splatnosti

Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohlhdávky spolu
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Tabuľka č. 12

TabuI'ka k čl. lll ods. 12 o zmenách vlastn ch zdrojov krytia neobeŽného majetku a obeŽného majetku

:T

Stav na konci beŽného
čtovného obdobia

lmanie a fondy

2980,37

Fondy zo zisku

2286,74

-2794,73

2472,38

Presuny
(+,4

-5 51 1,78

5 511,78

Ubytky
G)

Prírastky
(+)

-2794,73

-2794,73

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

2980,37

7 798,52

-5 511,78

5267,11

Zäkladné imanie

z toho:
nadačné imanie v nadácii

vklady zakladateľov

prioritn 'majetok

Fondy fuorené podľa

osobitného predpisu

Fond reprodukcie

Oce ovacie rozdiely
z precenenia majetku
azáväzkou
Oce ovacie rozdiely
z pľecenenia kapitálov ch
častĺn

Rezervn fond

Fondy tvorené zo zisku

ostatne Íondy

Nevysporiadan v sledok
hosoodárenia minul'ch rokov

V sledok hospodárenia za
t]lčtovné obdobie

Spolu
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Tabuľkač.13

TabuI'ka k čl. Ill ods. ĺ3 o rozdelení čtovného zisku alebo vysporiadaní čtovnej straty

Bezprostredne predchádzaj ce čtovné obdobie

ä
5 511,78

5 511,78

Názov poloŽky

Účtovn zisk

Rozdelenie Účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídeldo fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prĺdel do fondu reprodukcie

Prĺdel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prĺdel do ostatn ch fondov

Uhrada straty minul ch období

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul 'ch rokov

lné

Účtovná strata

Vysporiadanie čtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatn ch fondov

Z nerozdeleného zisku mĺnul ch rokov

Prevod do nevysporiadaného v sledku hospodárenia minul 'ch rokov

lné

. -: j
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Tabuľka č. 't4

Tabul'ka k čl. lll ods' 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv

Pľedpokladan rok pouŽitia rezerv: r'2022

Stav na konci beŽného
ĺičtovného obdobia

2 308,88

600
2520

5 428,88

5 428,89

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

PouŽitie rezerv

0

600
2520
3 120

3 120

Tvorba rezerv

2 308,99

600
2520

5 428,88

5 428,88

Stav na začiatku bežného
čtovného obdobia

0

600
2520
3 120

3 120

Druh rezervy

Rezerva na mzdy, dovolenku,
zdľavotné a sociálne poistenie
Rezerva na čtovn závierku
Rezerva na audit
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé d ruhy krátkodob'ch
ostatn'ch rezerv
Jednotlivé druhy dlhodob ch
ostatn'ch rezerv
ostatné rezervy spolu

Rezeľvy spolu
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Tabuľkač.15

Tabulka k čl. lll ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

Tabuľkač.16

Tabul'ka k č!. ltt ods. í4 písm. e) o v voji sociálneho fondu

Stav na konci

bezprostred ne predchádzajriceho
čtovného obdobia

26 935,58

26 935,59

26 935,58

bežného tičtovného obdobia

44 484,39

44.484,39

274,05

274,05

44758,44

Druh záväzkov

Zäväzky po lehote splatnosti

Záuäzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
do roka

Krátkodobé záväzky spolu

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatĺch rokov vÉtane
Záuäzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Bezprostredne predchádzajrice
čtovné obdobie

0

0

BeŽné čtovné obdobie

0

274,05

0

274,05

Sociálny fond

Stav k prvému d u ričtovného obdobia

Tvoľba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému d u ričtovného obdobia

)

t
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Tabuľkač.17

Tabul'ka k čl. lll ods. 14

Tabuľkač.18

Tabul'ka k čl. lll ods. 15 o

o ban veroch a

ožkách osov budticich období

Suma istiny na konci
bezprostredne predchádzaj ceho

čtovného obdobia

Suma istiny na konci
beŽného tičtovného obdobia

Forma zabezpečeniaSplatnosťV ška roku v %Mena
Druh cudzieho

zdroja

Krátkodob
bankov' ver

PÔŽička

Návratná finančná
v'pomoc
Dlhodobjĺ bankov
ver

Spolu

Stav na konci beŽného tičtovného
obdobia

159 250,67

0

0

Úuytlĺy

146383,42

385,73

7 500

Prírastky

159 250,67

Stav na konci bezprostredne
predchádzaj ceho čtovného obdobia

146 383,42

7 500

73385,

PoloŽky v nosov budticlch
období z d vodu

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobeho majetku

d lhodobého majetku obstaraného
z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného
z Íinančného daru

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostrĺedkov Eur pskej nie

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššĺeho Územného celku

Grantu

podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
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Tabuľka č. 19

Tabul'ka k čl. lll ods' 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Tabuľka č. 20
Tabu!'ka k čl. lV ods. 6 o ričele a v ške pouŽltia podlelu zapIatenej dane

Tabul'ka č' 21

Tabul'ka k čl. !V ods' 8 o nákladoch vynaložen ch v srivislosti s auditom ričtovnej závierky

Stav na konci bežného tičtovného
obdobia

Finančn nákladlstina
Stav na konci bezpľostľedne

predchádzaj ceho čtovného obdobia
Záväzok

Celková suma dohodnut ch platieb

do jedného roka vráane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

PouŽitá suma bežného tičtovného
obdobia

0

32,66

0

PouŽitá suma z bezprostredne
predchádzaj ceho čtovného obdobia

156,63

47,17

60,00

121,93

0

ÚčeI pouŽitia podielu zaplatenej dane

vozidla na kéningy

na koleno

Lekárske vyšetrenie

Pľacovné strďnutie - nábor športovcov

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ličtovného obdobia

Suma

2520

2520

Jednotlivé druhy nákladov za

overenie čtovnej závierky

uisťovacie audĺtorcké sluŽby okrem overenia čtovnej závierky

stivisiace audĺtorské sluŽby

da ové poradensfuo

ostatné neaudítorské sluŽby

Spolu

,
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vÝnočĺĺÁ spnÁv AzA RoK 2o2L @lw
oarLvupusxÝ vÝson

srovENst(A

V máji roku2021' utrpela matka Adriána Babĺča a deaflympijský šport obrovskú stratu, ked'tento mi-
moriadne nádejný a talentovaný deaflympionik - cyklista 26' mája 2021' zahynul tragicky pri tréningu
na ceste' Jeho miesto ostalo v našich srdciach a tíme slovenských deaflympionikov nenahradené.

Česťjeho pamiatkel
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@lwvÝnočĺvÁ spnÁv AzA RoK 2o2I
ogarlvupusxÝ vÝaon

sĹ0vENsl(A

Rok2021' mal byť rokom, kedy sa mala konať 24. Letná deaflympiáda v Brazílĺi. Táto však bola z decem-
bra presunutá na máj 2022,z pôvodu pretrvávajúcejpandémie koronavírusu' Po prvýkrátv históriiod
vzniku samostatnej Slovenskej republiky poskytlo MŠWaš SR príspevok na Účasť na LD 202L podl,a
dohodnutého rozpočtu a cca L/3 požadovaných prostriedkov bolo poskytnuté jeden rok vopred. Tieto
prostriedky boli kompletne na 80 % použité na vykrytie faktúry organizačného výboru za ubytovanie,
stravovanĺe a transporty v Brazílii.

Už začiatkom februára členovia štábu vydali prvé kritériá účasti na Letnej Deaflympiáde. lch úlohou bol
obmedziť počet Účastníkov z radov nepočujúcich na takú skupinu, ktorá by bola konkurencie schopná,
resp. mohla priniesť hodnotné umiestnenia.

V tomto roku boli niektoré očakávané medzinárodné majstrovské súťaže bez náhrady zrušené a neko-
nali sa (stolný tenis, bedminton). Majstrovské súťaže sa konali len v cyklistike, tenise a atletike.

Deaflympijský výbor Slovenska v roku 2021' realizoval iba dve významné športovo-spoločenské aktivity,
ktoré mal naplánované: Deaf Rysy 202L a Deaflympijské dni 2021'

Sekcia športu MŠVVaŠ SR vzhl'adom na pretrvávajúce pandemĺcké opatrenia nemenila svoj prístup k fi-
nancovaniu ToP športovcov a zotrvala v prístupe k financovaniu ako v roku predošlom a celková úro-
veň prípravy tak ostala na rovnakej úrovni ako v roku 2o2o (znížené o nevyčerpané prostriedky A' Ba-
biča).

P.č'

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

Ĺ2

13

Priezvisko a meno

Krištofičová |vana

, Antušeková Martina

Lepótová Amália

: Jelínek Rastislav

]urková Eva

Keinath Thomas

Tutura Marek

Ema Štetková

Nataša Bačenková

, MaťovčÍk Július

Babič Adrián

Pristač Dávid

Pristačová Terézia

Šport 
]

atletika

: atletĺka

atletika

stolný tenis

cyklistika

cyklistika

zjazdové lyžovanie

zjazdové lyžovanie

Podpora v EUR

62 573.

L5 643

L5 643

20 857

521,42

521,42

31 285

23 464

7 821_

20 297

1.8 556*

31 285

31 285

atl

stol

tos

sto

etika

tenisny

nrsstolný te

ný tenis

ný tenis

Tabuľka 1Tĺĺn TaP deaflympionĺkov pre rok 2021'

*Uvedená suma predstavuje reálne využité prostriedky, zostatok bol z dotácie pri d'alšej platbe z mi-
nisterstva odpočítaný. Zároveň bola ministerstvu vrátená čiastka vyčlenená na nákup bicykla pre Ad-
riána Babiča vo výške 1274o€.
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vÝnočruÁ spnÁv AzA RoK 2o2L @lw
DEAFtYMPlJsKÝ vÝBoR

sĹovENsKA

l oE ĺvrl r t rAClA o.RGAĺv lzÁcl r

Názov organizácie:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

Vznik:

lčo:

Bežný účet:

Štátny účet:

Sídlo organizácie:

Telefonická komunikácĺa

e-mail, web:

Základné dokumenty:

DEAFLYMPlJSKÝ VÝBoR sLoVENsKA (d'alej DVs)

občianske združenie

Mgr. Peter Bĺrka, Mgr. Dušan Dédeček

9. júl 2011

422 543 88

Tatrabanka, a. s. SK29 1100 0000 OO29 2086 1945

Tatrabanka, a. s. SK30 1100 0000 0029 29885740

Bl umentálsk a 24, 8L1' 07 Bratislava

+421'9LL 370 888 (generálny sekretár _ počujúci)

office@deaflympic.sk, www.deaflympĺc'sk

Stanovy, organizačný poriadok

Zľrĺrĺly V oRGANoCH A V ZAKLADAJÚCo,M DoKUMENTE A lNÝCH PRED,PIsoCH

Na Valnom zhromaždení bol prijatý dodatok k stanovám o dodržiavaní pravidiel Svetového antĺdopin_
gového programu' V iných významných predpisoch sa neudiali žiadne zmeny. Z dôvodu vypršania man-
dátu kontrolóra združenia sa konali nové vol'by na toto miesto. Vzhl'adom ku nepotvrdeniu pôvodného
kontrolóra na riadnom Valnom zhromaždení bola 5. augusta 2o2L na webe DVS vypísaná výzva k novej
kandidatúre. Prihlásili sa traja kandidáti, predstavenia na mimoriadnom Valnom zhromaždení sa zú-
častnĺli nakonĺec iba dvaja kandidátĺ. Delegáti Mimoriadneho valného zhromaždenia konaného začiat-
kom septembra vo funkcii potvrdĺlĺ pôvodného kontrolóra lng. Lukáša Dédečka'

Všetka športová a tréningová príprava bola poznačená blížiacou sa deaflympiádou.

Medzinárodnú prípravu začali predovšetkým cykĺisti, ktorí sa už v januári 2027 zúčastnili krátkeho 10-
dňového sústredenia v tureckej Alanyi' o pár mesiacov ich totižto čakalĺ Majstrovstvá sveta, ktoré mali
byť koncom marca, hned'po Majstrovstvách Európy. A tak sústredenie Júliusovi Maťovčíkovi a novicke
Tereze Birošovej padlivhod, ajsmerom k príprave na24. Letnú deaflympiádu 2021.

Národné deaflympijské kritériá boli schválené Výkonným výborom rozhodnutím PRo2/2oz1' dňa 8. 2.
2021, doplnené 23' 2' 2021' a 6. apríla 2021'.

Maliza úlohu vybraťtých nepočujúcich, ktorímalimaťšancu dobre sa umiestniť na nadchádzajucej24.
Letnej deaflympiáde.

Majstrovstvá Európy nepočujúcich v cykĺistike
9 th European Deaf Cycling Championships

23. - 28. marec 2021., Alanya - Turecko
Prvá súťaž na ktorej sa po pandemickom roku predstavili naši cyklisti' Tri strieborné a jedna zlatá -

4

šponĺovÁ pnípnnvn
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@l@vÝnoČĺrlÁ spnÁv AzA RoK 2o2t

Adrián Babič
]_. miesto Points Criterĺum
2. mĺesto ]_00Om Eliminator Sprint
2. miesto Road race
2. miesto Time Trial

Terézia Birošová
7. miesto Poĺnts Criterium
7. miesto 1000m Eliminator Sprint
7. miesto Tĺme Trial

Július Maťovčík
7. miesto 1000m Elĺminator Sprint
9. miesto Time Trĺal
6. miesto Road race

opnptyupusxÝ vÝaon
SIOVENSKA

taká bola konečná bilancia slovenského cyklistického tímu na Majstrovstvách Európy. Všetky medaile
si odniesol Adrián Babič, deaflympijský víťaz z tureckého Samsunu v roku 2oI7. Bol to dobrý signál
pred nadchádzajúcou Letnou deaflympiádou.
Svoje pÔsobenie tu vyvrcholil ajJúlius Maťovčík, ktorýv poslednej súťažnejdisciplíne obsadil pekné 6.
miesto, čo bolo jeho tohoročné maximum.

Nová a nádejná tvár slovenského deaflympijského cyklistického športu - Tereza Birošová dokončila
svoj krst medzi deaflympioničkami a na svoj účet si pripísala prvé - cenné, 8. miesto v cestných prete-
koch.

I*t3: gt &Jä'lĺt

)
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Majstrovstvá Európy nepočujúcich v tenise
]_4 th European Deaf Tenis Championshĺps

19' - 26. jun 2021', Lyttos Beach - Grécko

$lĺ:vonsko r*ysrez*rú.nvali dvaja tenĺsti * Janka Jánošíkeivá a Marek Vacĺ:" Janka, uz sktssanél
hrát'ka, xi žial'nevi*ĺjla pndl'a iĺfi ysru)stilv a gkoncila v ĺiľuhnj oĺ;miČke.

Pĺlĺjobne nevyĺ;lĺ: v*etkĺ: pnc)l'a predsI.úv rnlrsr\ánlĺ: ĺeni*tľvi Maľekovi Vacĺlvi, ktclľý sa v súťai.inch
j ľĺl noĺ l ivľnv n*pr ehuinv al mac|zi prvý ľ:Yl šestn á sť.

Lepšie si počínali ako dvojica, kde sa im podarilo prebojovať na 5. _ 8. miesto

Marek Vaco
17. - 32. Men single
5. - 8. Mĺxed Doubles

Jana Jánošíková
9. - 16. Women single
5. - 8. Mixed Doubles

BETEH
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Majstrovstvá sveta nepočujúcich v atletike
4th World Deaf Athletics Championships

23.-28. august, Lublin - Polsko

Premiéru tu mal úplný nováčik - oštepár Šimon Debnár' Spolu s trénerom Richardom Honnerom a
tlmočníčkou Milenou Fabšičovou docestovalido hotelu užvsobotu 21_. augusta 2o2I'Dvadni na akli-
matizáciu by mohli stačid aby súťaž pre toho nádejného a najmladšieho člena výpravy dopadla ako krst
ohňom vel'kej súťaže. Šimon riadne zmokol a i ked'sa daždbm nenechalvystrašiť na jeho výkone sa to
podpísalo - výkon 41',64 mu nestačil na finále, ale iba na 13. miesto.

Ján Surgáč a jeho dve zverenkyne - šprintérky Martĺna Antušeková a Amália Lepótová vyštartovaĺi na
cestu ešte o deň skôr, aby ich dlhá cesta príliš neunavĺla. Avšak aj u nĺch sa dážd'podpísal na ich výko-
noch. V behu na 100 m si Martina Antušeková síce utvorila osobný rekord, ale postup do fináĺe jej
unikol o 6 stotín a časom ].2,69 obsadila v rozbehoch 9. miesto zo 17 šprintérok. V daždivom semifinále
jej v behu na 200 m pripadlo 10. miesto (26,82ll.

Amália Lepótová sa dostala do finále štvorstovky časom ]_:02,58 min, v ňom sa jej však nedarilo a do
ciel'a dobehla ôsma za 1:05,65 min. V behu na 2O0 m skončila v rozbehoch výkonom 27,09 celkovo na
].1. mieste ( z L9 šprintérok).

Skupina zložená z Rastislava Jelínka a Jaroslava Rusnáka to mala z Košíc najbližšie. Docestovali medzi
prvými, aby nič nenechali na náhodu.

Štvrté miesto si Rasťo Jelínek v mužskej dial'ke (v konkurencii 16 súperov) vybojoval výkonom 683 cm.
od bronzu ho delilo 17 aodzlata26 cm. Nedarilo sa mu podl'a predstáv,dážd' a mokré rozbežisko sa
podpísalo na nestabĺlnosti rozbehu a pred doskou často improvizoval.

Zverenec Jaroslava Rusnáka sa prebojoval do finále aj na stovke, ked'spomedzi 39 šprintérov obsadil
6. miesto časom L1,08 sekundy, prĺčom v semifinále bol ešte rýchlejší (11,oo).

Skupina zložená z vrhačky lvany Krištofičovej a trénera Dušana Dédečka docestovala ako posledná.
lvana mala prvú disciplínu - vrh gulbu až 26. augusta a tak pre istotu ladila formu do poslednej chvíle
v domácich podmienkach. o svojom prvenstve rozhodla až záverečným šiestym pokusom, v ktorom sa
posunula vo vel'mĺtesnej a Vyrovnanej súťaži z bronzovej pozície na zlatú. Pred poslednou sériou viedla
v daždivom počasíSvetlana Biziakinová (13,76) pred Natáliou Uršulenkovou z Ukrajiny (I3,74| a Kriš-
tofičovou (1'3,73|. Našťastie prišiel posledný a víťazný lvanin hod, ktorý už dievčatá prekonať nezvládli
a lvana sa po dlhých rokoch opäť stala majsterkou sveta vo vrhu gulbu nepočujúcich žien výkonom
1,4,09.

Ambície v hode diskom však nenaplnila. Silný dážd' a súperky jej neumožnili získať d'alšiu medailu a tak
sa musela uspokojiť len so štvrtým miestom.

Šimon Debnár - ]-3. miesto - hod oštepom (41,64 m)
Martina Antušeková -9. mĺesto- L00 m (12,69 s-oR), ].0. miesto- 200 m (26,82s)
Amália Lepótová - ].].. miesto - 200 m (27 ,o9 s), 8. miesto - 4O0 m (65,65 s)
Rastislav Jelínek - 6' miesto - L00 m (LL,08 s), 4. miesto _ skok do dial'ky (683 cm)
lvana Krištofičová - 1. miesto - vrh gulbu (1'4,09 m), 4. miesto - hod diskom (39,12 m)

7
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Kvalifikácia na Majstrovstvá Europy vo futsale nepočujúcich

Qualification for European Deaf Futsal Championship

19.-2L. november 202'J,,fel Aviv - lzrael

Poslednou významnou súťažou pre slovenských deaflympionikov bola kvalifikácia futsalistov na Maj-
strovstvá Európy vo futsale nepočujúcich, ktorá sa bude konaťv roku2022'

Družstvo nepočujúcich futsalistov sa pod vedením trénera Ladislava Mikĺtu (vedúci výpravy Peter Birka)
zúčastnilo kvalifikačnej súťaže na budúcoročné Majstrovstvá Európy vo futsale nepočujúcich.

V skupine A si naši futsalistĺ počínali výborne, ked'najprv prekvapivo porazili favorizovaných Angličanov
(3:1). Ďalšídeň zopakovali svoj výkon proti domácim lzraelcom (4:2). A i ked'posledný zápas proti FĹ
nomprehrali (1:6),vd'akavzájomnémuskóretabul'kuvyhrali asvoj ciel'splnili na Ioo%a postúpĺli na
budúcoročné Majstrovstvá Európyvo futsale, ktoré budú v novembrĺ 2022v talianskom Montesilvane'

Mieslo Kŕajina výhry Romĺry Pľéhry skóĺ€ Rozdiel Body

svK o 1 8:9 _ĺ 6

2- ÉNc 2 13:5 +8 6

3. tsR 8: 10 -2 3

0

1 o

9

4. FIN 1 o 2 7 .12 -5 3
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šponĺovÉ Po,D,UJATlA

Deaflympijske dni 2021

Bratislava, Slovensko

10. - 11. novembra 2021-

Aj rok 2021'sa niesolvznameníohrozenia pandémĺou koronavírusu Covid-]_9' Ztohto dôvodu sa mi-
mobratislavskí nepočujúci žiaci odmietli zúčastniť jesenných Deaflympijských dní, ktoré sa konalĺ len
za účasti žiakov bratĺslavských škôl.

Po takmer dvoch rokoch sa konečne aj nepočujúce deti a mládež dočkali športových súťažív deaflym-
pijských športoch. Deaflympijský výbor Slovenska musel pripravované podujatie pred rokom odvolať
pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a hygienické opatrenia. Tento rok hrozi|o opakovanie, najmä
pre obavy pedagógov ostatných slovenských škôl o zdravie. Vd'aka vytrvalostĺ organizátora sa však po-
darilo na súťaže pritiahnuť aspoň účasť bratislavských základných a stredných škôl nepočujúcich.

Súťaží sa zúčastnilo 35 žiakov s pedagógmi. Účastníci určite neol'utovali. organizátori program doplnilĺ
spoločným obedom na atraktívnom bratislavskom mieste a rozšírili o pútavý program' Ajtradičná via-
nočná odmena v podobe vecných cien prišla spôsobom, na aký boli účastníci zvyknutíz minulých rokov

- vylosovaním'

Vd'aka podpore Nadácie SPP a trpezlivosti jej pracovníkov sa dvakrát preložený termín podarilo usku_

točnĺť pred d'alšími pandemickými opatreniamĺ. Vd'aka patríaj Bratislavskému samosprávnemu kraju,

ktorý zariadil bezplatné antigénové testy pre všetkých súťažiacich účastníkov, kedže počas súťaží sa

prísne dodržiaval režim oTP.

10
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ŠponToVo - spoloČe ru'srÉ AKT|VITY

Deaf Rysy 202L
Vysoke Tatry, Slovensko

Cez víkend I0. - 12' september 2021, sa konal 6. ročník športovo - turistického podujatĺa Deaf Rysy
2021' pod pracovným názvom - mottom ,,Športovať sa oplatíl". V sobotu bola aj odovzdaná cena Šport
Fénix ll.

Podujatia sa zúčastnili deaflympionĺci a členovia realizačných tímov, ich fanúšikovia a podporovatelia,
nepočujúci, či počujúcĺ, ale aj pracovníci ministerstva školstva.

V piatok sa v podvečerných hodĺnách stretli deaflympionicĺ a členovia realizačných tímov, aby boli ĺn-
formovaní o nadchádzajúcej 24' Letnej Deaflympiáde a aby si vypočuli systém nominácie na túto Vr-
cholnú súťaž nepočujúcich športovcov.

Na vrchol Rysov nakoniec v sobotu o 13:00 za krásneho počasia aj dorazili a nafotili sériu krásnych
záberov' Večer sa venovali ocenenĺu matky tragicky zosnulého Adriána Babiča Márii Babičovej, ktorá
nel'ahko niesla rodinnú tragédiu a musela prežívať svoju cestu na dno a návrat do obyčajného, denného
žĺvota.

II
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Vyhlásenie na1úspešnejšieho športovca raku 2021'

Už v roku 2oI9 a 2020 sme odložili vyhlasovanie najúspešnejších športovcov na rok2O21' (vzhl'adom na
nepriaznivé okolnosti). Nakoniec pre rovnaké dôvody bolo toto vyhlásenie opäť odložené.

Valné zhromaždenie

V roku 2o2']' sa konali dve Valné zhromaždenie. Prvé sa konalo 26. júna 2021' ajeho cielbm bolo prijať
zmeny v stanovách a potvrdiť vo funkcii kontrolóra DVS. Kým zmena stanov bola bezproblémovo pri-
jatá, kontrolóra vo funkcii potvrdilo až druhé - mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 4.
septembra 2021_. Delegátisa rozhodovali medzi dvomi kandidátmi, nakoniec potvrdili pôvodného kon-
trolóra Lukáša Dédečka.

T2
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l. VALNÉ zľlRoľvlAŽot*r

26, júnaZail'Bľatisht,a

48 rniľĺoriadny kongres IC'5D

.4Bth IC5D [xtraordĺnary Congrcss

V termíne 28. _ 29. november 202L sa traja záStupcovia DVS zúčastnili Mimoriadneho kongresu lCSD
vo švajčiarskom La ussa ne.

Kongres mal dve hlavné úlohy - podporiť organizovanie 24. Letnej deaflympiády v Caxias do Sul a funk-
ciu prezidenta ICSD v osobe Gustavo Perrazollo.

obe úlohy sa podarilo splniť
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DEAFLYMPlJsrÝ vÝgon sLOVENSKA od marca 2O2]. zamestnal Petra Birku (koordinátor športových čin-
ností a medzinárodných vzťahov), Dušana Dédečka (generálny sekretár) a Andreu Štellerovú (vedúca
sekretariátu) na riadnu pracovnú zmluvu' Na dobu určĺtú bol krátkodobo zamestnaný aj Ladislav Mikita
(ako tréner futsalu).

ostatné osoby vykonávajúce úlohy v prospech združenia a poskytujúce služby združeniu tak konali na
základe živnostenských oprávnení, prípadne ustanovení Zákona o športe, či d'alších zákonných noriem.

V roku 2021 poskytovali služby na základe živnostenského oprávnenĺa prevažne tieto osoby: Mgr. Mi-
lena Fabšičová, lveta Klačanská, MUDr. lvan Halmo - FoRs, Andrej Dzelinskij, Mgr. Ján Surgáč, Adam
Kováč, Mgr' art. Katarína Babálová, Mgr. Dušan Dédeček, PaeDr' viloš štefek, Branislav Kacina, Martin
Legutký, Martin Legutký ml., Lenka Litvínová a Mgr. oliver Krist.

DVS ani v tomto roku s nikým nespolupracovalo na základe zmluvy o dobrovol'níctve'

DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 0O0 € týmto fyzickým, alebo
právnickým osobám:

Fyzicke osoby

Dušan Dédeček (generálny sekretár a odborné zabezpečenie prípravy), Andrej Dzelinskĺj (odborné za-
bezpečenĺe prípravy), Jaroslav Rusnák (zabezpečenie športovej prípravy), lveta Klačanská (zabezpeče-
nie športovej prípravy), Andrea štellerová (administratívne činnosti), Ladislav Jurko (zabezpečenie
športovej prípravy), Július Maťovčík (refundácie výdavkov na športovú prípravu), Thomas Keinath (za-
bezpečenie športovej prípravy), Martin Legutký st. (odborné zabezpečenie prípravy), Martin
Legutký ml.(odborné zabezpečenie prípravy), Ján Surgáč (zabezpečenie športovej prípravy), Mgr' Peter
Birka (administratívne činnostia zabezpečenie športovej prípravy), MUDr. lvan Halmo- FoRs (prená-
j my nebytových priestorov), Robert Va l uch (materiá l ne zabezpečenĺe).

Prostrĺedky boli poskytnuté formou priameho zabezpečenia, resp. preplatenia výdavkov vynaložených
športovcami a ich realizačnými tímami na ich športovú prípravu, d'alej za odborné a iné služby a do_
dávku športového materiálu, či prenájmy a iné služby.

Právnické osoby

DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 O00 € týmto právnickým oso-
bám.

V prehl'ade sú uvedení dodávatelia štandardných tovarov a služĺeb potrebných pre činnosť DVS (neboli
im poskytnuté príspevky formou daru, grantu a pod')

Organizing Commitee 24th Deaflympics Caxias 2021 (poplatky za ubytovanie a stravu), Alza.cza.s. (ma-
teriálne zabezpečenie), Tatry mountain resorts, a.s. (ubytovanie a strava), Rovaa Professional, s. r. o'
(materiálne zabezpečenie), Santiago Sur SLU (ubytovanie), Danube bĺrds, organizačná zložka (športový
materiál), Polski zwiazek sportu nĺeslyszacych (poplatky za ubytovanie a stravu), Slovenský zväz cyklis-
tiky s.r.o. (materĺálne zabezpečenie).

PnosľRlrDKY POSKYTNUTÉ NA Ú,ČET Vo VÝŠKE PREVYŠU]UCEJ 5 000 €

t4
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DVS v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňuje, zabezpečuje a ochraňuje skupĺnové a in-
dividuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a Vytvára optimálne materĺálne 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 nepočujúcĺch (lCSD), alebo Európskou organizáciou
nepočujúcich športovcov (EDSo), či Medzinárodným výborom pre šach nepočujúcich (lccD). Podpo-
ruje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného špor-
tového hnutia a zároveň chráni jeho identitu.

DVS získava finančné prostrĺedky na zabezpečovanie materiálnych, priestorových, organizačných a per-
sonálnych podmienok a služieb potrebných pre činnosť DVS a pri zabezpečovaníúloh štátnej reprezen_
tácie SR nepočujúcich.

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke

Účtovná jednotka v roku 2O21 viedla podvojné účtovníctvo.

MŠVVaš SR aj v tomto období umožnilo nevyčerpané prostriedky za rok 2021' použi'ť. a čerpať aj počas
prvých troch mesiacov roku 2022.

Celkové výnosy občianskeho združenia sa v roku 2021'zvýšili sa o ].33 497,82 € a hlavným dôvodom
bola posunutá možnosť čerpania dotácie z roku 2020 do marca 2021'.

občianske združenĺe získalo v roku 202]. okrem dotačných zdrojov aj iné zdroje, prehl'ad vybraných
príjmov (nie výnosov)je uvedený v Tabul'ke 2.

'i - '-i'

) 2O2t ii!i-.-,......_l

589 107

11 300

33

-- ..-- i-

2019 i

l

2020 2018 2017 20L6

Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie z grantov a iných

zdrojov

2o/o t dane

23 625

499

500

386

600

L4

495776 483 044 579 504 351 035 272940 ,

5 000
l

l

294 
t

'j

12 500 4 600 4

195 L82

I

I

225 663 3122

Tabul'ka 2 Vybrané prĺjmy počas rokav 2aL5 * 2027

uČĺovru,Á ZÁVlERl<ĺ

2015
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Položka

Príprava vybraných športovcov
(l. Krištofičová, M. Antušeková, A. Lepótová, R. Jelínek, A' Babĺč, J. Maťovčík, T.

Keinath, E. Jurková, M, Tutura, D. Pristač, T. Pristačová, E. štetková a N. Bačen-
ková)

Zabezpečenie účasti športovej reprezentácie SR na 24. Letnej Deaflympiáde v
Caxias do Sul 2022

Prostrĺedky na činnosť (prostrednícwom SPV)

SPOLU

Tabul'ka j Prehľad prijatých finančných zdrajov zo štótnych prostrĺedkov

Prehl'ad výnosov

Názov

602 1 Tržby z predaja služieb

645 Kurzové zisky

646

647

663

sPotu

DEAFLYilPIJSKÝ vÝBoR

Dotácia MšWaŠ sR

382 991€

50 500€

155 616€

589 107 €

118:

186

stovEirsKA

0

664

3783

418

534

Suma

4

Prijaté dary

osobĺtné výnosy 0

lné ostatné rnýnosy

Prijaté príspevky od iných organĺzácií L4 830

Prijaté príspevky od fuických osôb

Prĺjaté členské príspevky 360

649

662

691 580 240

665

Dotácĺe spolu

Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%}

Tabul'ka 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov o ich pôvadu

599
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Prehlad všetkých nákladov športovej organĺzácĺe, mzdové náklady, náklady na odmeny
a náhrady avkov.

Účet Názov

10 065

511

3220

s2Ĺ Mzdové náklady 57537 
:

Zákonné sociálne poĺstenie a zdravotné poistenie

1385.

538

543 odpis pohľadávky

545 Kurzové straty

466 123

314 i

562

135

518

524

s27

547

548

0

16

0591

Suma

Spotreba materiálu

opravy a udrŽovanie o

Náklady na reprezentáciu

ostatné služby 41457

19 860

Zákonné sociálne náklady

ostatné dane a poplatky 662

L L28

osobitné náklady

Manká a škody 0

5s1

lné ostatné náklady

odpisy dlhodobého NM a HM

549

L44

Poskytnuté pľĺspevlcy iným účtovným jednotkám

s63 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0

558

565

Tvorba a zúčtovanie opravných položĺek

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 4L8

Daň z príjmov

SPOLU 602t29

Tabulka 5 Prehľad všetkých nókladov

L7
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Prehl'ad nákladov na prevádzku športovej organizácie

Položka

Funkčné odmeny členov W

Právne služby

SPOTU

oľarLvupusrÝvÝson
slovEl{sKA

x.600,00

2 501,19 i

12160,00

3424,07

s782,32 t,

136 172,60 I

520,002

662,24

Suma

Sekľetariát, mzdy a odvody 72278,8ts

Evĺdencia a údrŽba dát 3 600,00

Materiálno - technické zabezpečenie 8 986,93

Kontrolóľ mzda a odvody

Náklady na Valné zhromaždenie202L L217,29

Prenájmy kancelárií a priestorov 8160,00

Služby audítora

Poradenské a konzultačné služby v oblasti účtovníc-
tva 1734,00

SluŽby dátotĺých a internetových spoločností

Služby tlmočníkov 2 485,00

Miestne poplatky parkovacie míesto

Adminĺstratívne sĺuŽby 6 300,00

ostatné služby

Reprezentačné 3160,90

Tabulka 6 Prehľad nókladov na prevódzku
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Stav a pohyb majetku a zavázkov

lnformácie o stave a pohybe majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy v poznám-
kach k účtovnej závierke k31'' 1'2.2021'.

Návrh na vysporiadanĺe výsledku hospodárenia

Výsledok hospodárenia strata vo výške _2794,73 € bude na základe rozhodnutia valného zhromažde-
nia presunutý na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

ostatne informácie V Zmysle zákona o účtovníctve'

A. DVS nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne.
B. Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce nového koronavírusu spôsobu-

júceho ochorenie covlD-1_9. 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 oblastizákazu a zrušenia organizácĺe športových podu-
jatí. Tento trend pokračoval aj po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, opatre-
nia v oblasti športu sú však v porovnaní s predchádzajúcimi účtovnými obdobiami miernejšie'

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie občĺanskeho združenia urobilo analýzu
možných účinkov a následkov a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaz_
nĺvé dopady na občianske združenie (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt,
energĺí, materĺálov, tovarov a služieb). Vedenie občianskeho združenia nepredpokladá vý-
znamné ohrozenĺe predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti, t.
j' počas nasledujúcich ].2 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky.

c. DVS nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja'
D. DVS nemá organizačnú zložku v zahraničí.
E. DVS nenadobudol v roku 202]- žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nena-

dobudol ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby podl'a s 22 zákona č.
431'/2oo2 Z'z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Vo výročnej správe je v prílohe uvedená účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok2o2L.

Zasadnutia Výkonného výboru

Počas roku 2021'sa konalo celkom 11_ riadnych a 2 mimorĺadne zasadnutia W. W prijaĺ 6 rozhodnutí
formou Per Rollam. Prvých sedem zasadnutísa konalo formou online, z dôvodu pandemických obme-
dzení. Celkom prijaličlenovia VV 106 uznesení. Na spoločných rokovaniach spolu strávili cca70 hodín.

Na každom zasadnutí bola prítomná tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová. Počas celého
roku sa zasadnutízúčastňoval právny zástupca olĺver Krist, priebežne aj kontrolór združenia lng' Lukáš
Dédeček.
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Dušan Dédeček, generálny sekretár

V Bratislave , dňa 24. juna 2022
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