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ÚVOD 
V máji roku 2021 utrpela matka Adriána Babiča a deaflympijský šport obrovskú stratu, keď 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.  

Česť jeho pamiatke!  
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Rok 2021 mal byť rokom, kedy sa mala konať 24. Letná deaflympiáda v Brazílii. Táto však bola z decem-
bra presunutá na máj 2022, z pôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu. Po prvý krát v histórii od 
vzniku samostatnej Slovenskej republiky poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na účasť na LD 2021 podľa 
dohodnutého rozpočtu a cca 1/3 požadovaných prostriedkov bolo poskytnuté jeden rok vopred. Tieto 
prostriedky boli kompletne na 80 % použité na vykrytie faktúry organizačného výboru za ubytovanie, 
stravovanie a transporty v Brazílii. 

Už začiatkom februára členovia štábu vydali prvé kritériá účasti na Letnej Deaflympiáde. Ich 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 2021 a Deaflympijské dni 2021.  

Sekcia športu MŠVVaŠ SR vzhľadom na pretrvávajúce pandemické 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 2020 (znížené o nevyčerpané prostriedky A. Ba-
biča). 

 

P.č. Priezvisko a meno Šport Podpora v EUR 

1 Krištofičová Ivana atletika  62 571 

2 Antušeková Martina atletika 15 643 

3 Lepótová Amália atletika 15 643 

4 Jelínek Rastislav atletika 20 857 

5 Jurková Eva stolný tenis 52 142 

6 Keinath Thomas stolný tenis 52 142 

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 20 297 

11 Babič Adrián cyklistika 18 556* 

12 Pristač Dávid zjazdové lyžovanie 31 285 

13 Pristačová Terézia zjazdové lyžovanie 31 285 

Tabuľka 1 Tím TOP deaflympionikov pre rok 2021 

*Uvedená suma predstavuje reálne využité prostriedky, zostatok bol z dotácie pri ďalšej platbe z mi-
nisterstva odpočítaný. Zároveň bola ministerstvu vrátená čiastka vyčlenená na nákup bicykla pre Ad-
riána Babiča vo výške 12 740€.  
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
Názov organizácie:  DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA (ďalej DVS) 

Právna forma:  občianske združenie 

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Birka, Mgr. Dušan Dědeček 

Vznik:  9. júl 2011  

IČO:  422 543 88 

Bežný účet:  Tatrabanka, a. s. SK29 1100 0000 0029 2086 1945 

Štátny účet: Tatrabanka, a. s. SK30 1100 0000 0029 2988 5740 

Sídlo organizácie:  Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 

Telefonická komunikácia:  +421 911 370 888 (generálny sekretár - počujúci) 

e–mail, web: office@deaflympic.sk, www.deaflympic.sk 

Základné dokumenty:  Stanovy, Organizačný poriadok 

ZMENY V  ORGÁNOCH A V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH 
Na Valnom zhromaždení bol prijatý dodatok k stanovám o dodržiavaní pravidiel Svetového antidopin-
gového programu. V iných významných predpisoch sa neudiali žiadne zmeny. Z dôvodu vypršania man-
dátu kontrolóra združenia sa konali nové voľby na toto miesto. Vzhľadom ku nepotvrdeniu pôvodného 
kontrolóra na riadnom Valnom zhromaždení bola 5. augusta 2021 na webe DVS vypísaná výzva k novej 
kandidatúre. Prihlásili sa traja kandidáti, predstavenia na mimoriadnom Valnom zhromaždení sa zú-
častnili nakoniec iba dvaja kandidáti. Delegáti Mimoriadneho valného zhromaždenia konaného začiat-
kom septembra vo funkcii potvrdili pôvodného kontrolóra Ing. Lukáša Dědečka. 

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA  
Všetka športová a tréningová príprava bola poznačená blížiacou sa deaflympiádou. 

Medzinárodnú prípravu začali predovšetkým cyklisti, ktorí sa už v januári 2021 zúčastnili krátkeho 10-
dňového sústredenia v tureckej Alanyi. O pár mesiacov  ich totižto čakali Majstrovstvá sveta, ktoré mali 
byť koncom marca, hneď po Majstrovstvách Európy. A tak sústredenie Júliusovi Maťovčíkovi a novicke 
Tereze Birošovej padli vhod, aj smerom k príprave na 24. Letnú deaflympiádu 2021. 

NÁRODNÉ DEAFLYMPIJSKÉ KRITÉRIÁ  
Národné deaflympijské kritériá boli schválené Výkonným výborom rozhodnutím PR02/2021 dňa 8. 2. 
2021, doplnené 23. 2. 2021 a 6. apríla 2021. 

Mali za úlohu vybrať tých nepočujúcich, ktorí mali mať šancu dobre sa umiestniť na nadchádzajúcej 24. 
Letnej deaflympiáde. 

MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA  
Majstrovstvá Európy nepočujúcich v cyklistike 
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 - 
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taká bola konečná bilancia slovenského cyklistického tímu na Majstrovstvách Európy. Všetky medaile 
si odniesol Adrián Babič, deaflympijský víťaz z tureckého Samsunu v roku 2017. Bol to dobrý signál 
pred nadchádzajúcou Letnou deaflympiádou. 
Svoje pôsobenie tu vyvrcholil aj Július Maťovčík, ktorý v poslednej súťažnej disciplíne 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. 

Adrián Babič 
1. miesto Points Criterium 
2. miesto 1000m Eliminator Sprint 
2. miesto Road race 
2. miesto Time Trial 
 
Terézia Birošová 
7. miesto Points Criterium 
7. miesto 1000m Eliminator Sprint 
7. miesto Time Trial 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Július Maťovčík 
7. miesto 1000m Eliminator Sprint 
9. miesto Time Trial 
6. miesto Road race 
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Majstrovstvá Európy nepočujúcich v tenise 
14 th European Deaf Tenis Championships 

19. - 26. jún 2021, Lyttos Beach – Grécko 

Slovensko reprezentovali dvaja tenisti – Janka Jánošíková a Marek Vaco. Janka, už skúsená 
hráčka, si žiaľ neviedla podľa jej predstáv a skončila v druhej osmičke. 

Podobne nevyšlo všetko podľa predstáv mladému tenistovi Marekovi Vacovi, ktorý sa v súťažiach 
jednotlivcov neprebojoval medzi prvých šestnásť. 

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

 
Marek Vaco 
17. – 32. Men single 
5. – 8. Mixed Doubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Jánošíková 
9. – 16. Women single 
5. – 8. Mixed Doubles 
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Majstrovstvá sveta nepočujúcich v atletike  
4th World Deaf Athletics Championships 

23. – 28. august, Lublin - Poľsko 

Premiéru tu mal úplný nováčik – oštepár Šimon Debnár. Spolu s trénerom Richardom Honnerom a 
tlmočníčkou Milenou Fabšičovou docestovali do hotelu už v sobotu 21. augusta 2021. Dva dni na akli-
matizáciu by mohli stačiť, aby súťaž pre toho nádejného a najmladšieho člena výpravy dopadla ako krst 
ohňom veľkej súťaže. Šimon riadne zmokol a i keď sa dažďom nenechal vystrašiť 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 Martina Antušeková a Amália Lepótová vyštartovali na 
cestu ešte o deň skôr, aby ich dlhá cesta príliš neunavila. Avšak aj u nich sa dážď podpísal na ich výko-
noch. V behu na 100 m si Martina Antušeková síce utvorila osobný rekord, ale postup do finále jej 
unikol o 6 stotín a časom 12,69 obsadila v rozbehoch 9. miesto zo 17 šprintérok. V daždivom semifinále 
jej v behu na 200 m pripadlo 10. miesto (26,82).  

Amália Lepótová sa dostala do finále štvorstovky časom 1:02,58 min, v ňom sa jej však nedarilo a do 
cieľa dobehla ôsma za 1:05,65 min. V behu na 200 m skončila v rozbehoch výkonom 27,09 celkovo na 
11. mieste ( z 19 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 diaľke (v konkurencii 16 súperov) vybojoval výkonom 683 cm. 
Od bronzu ho delilo 17 a od zlata 26 cm. Nedarilo sa mu podľa predstáv, dážď a mokré rozbežisko sa 
podpísalo na nestabilnosti rozbehu a pred doskou často improvizoval. 

Zverenec Jaroslava Rusnáka sa prebojoval do finále aj na stovke, keď spomedzi 39 šprintérov obsadil 
6. miesto časom 11,08 sekundy, pričom v semifinále bol ešte rýchlejší (11,00). 

Skupina zložená z vrhačky Ivany Krištofičovej a trénera Dušana Dědečka docestovala ako posledná. 
Ivana mala prvú disciplínu – vrh guľou 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 veľmi tesnej a vyrovnanej súťaži z bronzovej pozície na zlatú. Pred poslednou sériou viedla 
v daždivom počasí Svetlana Biziakinová (13,76) pred Natáliou Uršulenkovou z Ukrajiny (13,74) a Kriš-
tofičovou (13,73). Našťastie prišiel posledný a víťazný Ivanin hod, ktorý už dievčatá prekonať nezvládli 
a Ivana sa po dlhých rokoch opäť stala majsterkou sveta vo vrhu guľou nepočujúcich žien výkonom 
14,09. 

Ambície v hode diskom však nenaplnila. Silný dážď a súperky jej neumožnili získať ďalšiu medailu a tak 
sa musela uspokojiť len so štvrtým miestom. 

 
Šimon Debnár – 13. miesto – hod oštepom (41,64 m) 
Martina Antušeková – 9. miesto – 100 m (12,69 s – OR), 10. miesto – 200 m (26,82 s) 
Amália Lepótová – 11. miesto – 200 m (27,09 s), 8. miesto – 400 m (65,65 s) 
Rastislav Jelínek – 6. miesto – 100 m (11,08 s), 4. miesto – skok do diaľky (683 cm) 
Ivana Krištofičová – 1. miesto – vrh guľou (14,09 m), 4. miesto – hod diskom (39,12 m) 
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Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy vo futsale nepočujúcich  
Qualification for European Deaf Futsal Championship  

19. – 21. november 2021, Tel Aviv – Izrael 

Poslednou významnou súťažou pre slovenských deaflympionikov bola kvalifikácia futsalistov na Maj-
strovstvá Európy vo futsale nepočujúcich, ktorá sa bude konať v roku 2022. 

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

V skupine A si naši futsalisti počínali výborne, keď najprv prekvapivo porazili favorizovaných Angličanov 
(3:1). Ďalší deň zopakovali svoj výkon proti domácim Izraelcom (4:2). A i keď posledný zápas proti Fí-
nom prehrali (1:6), vďaka vzájomnému skóre tabuľku vyhrali a svoj cieľ splnili na 100% a postúpili na 
budúcoročné Majstrovstvá Európy vo futsale, ktoré budú v novembri 2022 v talianskom Montesilvane. 
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NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA  

Deaflympijské dni 2021 
Bratislava, Slovensko 

10. – 11. novembra 2021 

Aj rok 2021 sa niesol v znamení ohrozenia pandémiou koronavírusu Covid-19. Z tohto dôvodu sa mi-
mobratislavskí nepočujúci žiaci odmietli zúčastniť jesenných Deaflympijských dní, ktoré sa konali len 
za účasti žiakov bratislavských škôl.  

Po takmer dvoch rokoch sa konečne aj nepočujúce deti a mládež dočkali športových súťaží v deaflym-
pijských športoch. Deaflympijský výbor Slovenska musel pripravované podujatie pred rokom odvolať 
pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu a hygienické opatrenia. Tento rok hrozilo opakovanie, najmä 
pre obavy pedagógov ostatných slovenských škôl o zdravie. Vďaka vytrvalosti 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 neoľutovali. Organizátori program doplnili 
spoločným obedom na atraktívnom bratislavskom mieste a rozšírili o pútavý program. Aj tradičná via-
nočná odmena v podobe vecných cien prišla spôsobom, na aký boli účastníci zvyknutí z minulých rokov 
– vylosovaním. 

Vďaka podpore Nadácie SPP a trpezlivosti jej pracovníkov sa dvakrát preložený termín podarilo usku-
točniť pred ďalšími pandemickými opatreniami. Vďaka patrí aj Bratislavskému samosprávnemu kraju, 
ktorý zariadil bezplatné antigénové testy pre všetkých súťažiacich účastníkov, keďže počas súťaží sa 
prísne dodržiaval režim OTP. 
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ŠPORTOVO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

Deaf Rysy 2021 
Vysoké Tatry, Slovensko 

Cez víkend 10. – 12. september 2021 sa konal 6. ročník športovo – turistického podujatia Deaf Rysy 
2021 pod pracovným názvom – mottom „Športovať sa oplatí!“. V sobotu bola aj odovzdaná cena Šport 
Fénix II. 

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

V piatok sa v podvečerných hodinách stretli deaflympionici a členovia realizačných tímov, aby boli in-
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 oceneniu matky tragicky zosnulého Adriána Babiča Márii Babičovej, ktorá 
neľahko niesla rodinnú tragédiu a musela prežívať svoju cestu na dno a návrat do obyčajného, denného 
života. 
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Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roku 2021 

Už v roku 2019 a 2020 sme odložili vyhlasovanie najúspešnejších športovcov na rok 2021 (vzhľadom na 
nepriaznivé okolnosti). Nakoniec pre rovnaké dôvody bolo toto vyhlásenie opäť odložené. 

OSTATNÁ ČINNOSŤ  

Valné zhromaždenie 

V roku 2021 sa konali dve Valné zhromaždenie. Prvé sa konalo 26. júna 2021 a jeho cieľom 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. Delegáti sa rozhodovali medzi dvomi kandidátmi, nakoniec potvrdili pôvodného kon-
trolóra Lukáša Dědečka. 
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48 mimoriadny kongres ICSD 
48th ICSD Extraordinary Congress 

V termíne 28. – 29. november 2021 sa traja zástupcovia DVS zúčastnili Mimoriadneho kongresu ICSD 
vo švajčiarskom Laussane. 

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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ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE A PRACOVNÉ POZÍCIE 
DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA od marca 2021 zamestnal Petra Birku (koordinátor športových čin-
ností a medzinárodných vzťahov), Dušana Dědečka (generálny sekretár) a Andreu Štellerovú (vedúca 
sekretariátu) na riadnu pracovnú zmluvu. Na dobu určitú 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 ďalších zákonných noriem. 

V roku 2021 poskytovali služby na základe živnostenského oprávnenia prevažne tieto osoby: Mgr. Mi-
lena Fabšičová, Iveta Klačanská, MUDr. Ivan Halmo - FORS, Andrej Dzelinskij, Mgr. Ján Surgáč, Adam 
Kováč, Mgr. art. Katarína Babálová, Mgr. Dušan Dědeček, PaeDr. Miloš 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 dobrovoľníctve. 

PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ NA ÚČET VO VÝŠKE PREVYŠUJÚCEJ 5 000 € 
DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € týmto fyzickým, alebo 
právnickým osobám: 

Fyzické osoby 

Dušan Dědeček (generálny sekretár a odborné zabezpečenie prípravy), Andrej Dzelinskij (odborné za-
bezpečenie prípravy), Jaroslav Rusnák (zabezpečenie športovej prípravy), Iveta 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 činnosti a zabezpečenie športovej prípravy), MUDr. Ivan Halmo – FORS (prená-
jmy nebytových priestorov), Robert Valuch (materiálne zabezpečenie).  

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, či prenájmy a iné služby. 

Právnické osoby 

DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € týmto právnickým oso-
bám. 

V prehľade sú uvedení dodávatelia štandardných tovarov a služieb 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.cz a.s. (ma-
teriálne zabezpečenie), Tatry mountain resorts, a.s. (ubytovanie a strava), Rovaa Professional, s. r. o. 
(materiálne zabezpečenie), Santiago Sur SLU (ubytovanie), Danube birds, organizačná zložka (športový 
materiál), Polski zwiazek sportu nieslyszacych (poplatky za ubytovanie a stravu), Slovenský zväz cyklis-
tiky s.r.o. (materiálne zabezpečenie). 
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HLAVNÉ ČINNOSTI 
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 2021 viedla podvojné účtovníctvo. 

MŠVVaŠ SR aj v tomto období umožnilo nevyčerpané prostriedky za rok 2021 použiť a čerpať aj počas 
prvých troch mesiacov roku 2022. 

Celkové výnosy občianskeho združenia sa v roku 2021 zvýšili sa o 133 497,82 € a hlavným dôvodom 
bola posunutá možnosť čerpania dotácie z roku 2020 do marca 2021. 

 

Občianske združenie získalo v roku 2021 okrem dotačných zdrojov aj iné zdroje, prehľad vybraných 
príjmov (nie výnosov) je uvedený v Tabuľke 2. 

 

 

 

Popis 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 589 107 600 499 495 776 483 044 579 504 351 035 212 940 

Dotácie z grantov a iných 
zdrojov 

11 300 14 500 5 000 23 625 12 500 4 600 4 294 

2% z dane 33 386 225 663 3 122 195 182 

Tabuľka 2 Vybrané príjmy počas rokov 2015 – 2021 
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Položka Dotácia MŠVVaŠ SR 

Príprava vybraných športovcov  
(I. Krištofičová, M. Antušeková, A. Lepótová, R. Jelínek, A. Babič, J. Maťovčík, T. 
Keinath, E. Jurková, M. Tutura, D. Pristač, T. Pristačová, E. Štetková a N. Bačen-
ková) 

382 991€ 

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

50 500€ 

Prostriedky na činnosť (prostredníctvom SPV) 155 616€ 

SPOLU 589 107 € 

Tabuľka 3 Prehľad prijatých finančných zdrojov zo štátnych prostriedkov 

 

Prehľad výnosov  
 

Účet Názov Suma 

602 Tržby z predaja služieb 0  

645 Kurzové zisky 4 

646 Prijaté dary 118 

647 Osobitné výnosy 0  

649 Iné ostatné výnosy 186 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 14 830 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 3 378 

664 Prijaté členské príspevky 360 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 418 

691 Dotácie spolu 580 240 

 SPOLU 599 534 

Tabuľka 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 
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Prehľad všetkých nákladov športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny 
a náhrady výdavkov. 

Účet Názov Suma 

501 Spotreba materiálu 10 065 

511 Opravy a udržovanie 0 

513 Náklady na reprezentáciu 3220 

518 Ostatné služby 41 457 

521 Mzdové náklady 57 537 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 19 860 

527 Zákonné sociálne náklady 1 385 

538 Ostatné  dane a poplatky 662 

543 Odpis pohľadávky 0 

545 Kurzové straty 1 128 

547 Osobitné náklady 466 123 

548 Manká a škody 0 

549 Iné ostatné náklady 314 

551 Odpisy dlhodobého NM a HM 144 

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0 

568 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 16 

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 418 

591 Daň z príjmov 0 

 SPOLU 602 329 

Tabuľka 5 Prehľad všetkých nákladov 
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Prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie 

 

Položka Suma 

Sekretariát, mzdy a odvody 72 278,83 

Evidencia a údržba dát 3 600,00 

Funkčné odmeny členov VV 1 600,00 

Materiálno - technické zabezpečenie 8 986,83 

Kontrolór mzda a odvody 2 501,19 

Náklady na Valné zhromaždenie 2021 1 217,29 

Právne služby 12 160,00 

Prenájmy kancelárií a priestorov 8 160,00 

Služby audítora 2 520,00 

Poradenské a konzultačné služby v oblasti účtovníc-
tva 

1 734,00 

Služby dátových a internetových spoločností 3 024,07 

Služby tlmočníkov 2 485,00 

Miestne poplatky parkovacie miesto 662,20 

Administratívne služby 6 300,00 

Ostatné služby 5 782,32 

Reprezentačné 3 160,90 

SPOLU 136 172,60 

Tabuľka 6 Prehľad nákladov na prevádzku 
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Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy v poznám-
kach k účtovnej závierke k 31. 12. 2021. 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Výsledok hospodárenia strata vo výške – 2 794,73 € bude na základe rozhodnutia valného zhromažde-
nia 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. 
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. 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 občianskeho združenia urobilo analýzu 
možných účinkov a následkov a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaz-
nivé dopady na občianske združenie (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, 
energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie občianskeho združenia nepredpokladá vý-
znamné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti, t. 
j. počas nasledujúcich 12 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 2021 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 2021. 

Zasadnutia Výkonného výboru 

Počas roku 2021 sa konalo celkom 11 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia VV. VV prijal 6 rozhodnutí 
formou Per Rollam. Prvých sedem zasadnutí sa konalo formou online, z dôvodu pandemických obme-
dzení. Celkom prijali členovia VV 106 uznesení. Na spoločných rokovaniach spolu strávili cca 70 hodín.  

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

Dušan Dědeček, generálny sekretár .............................................................. 

 

V Bratislave, dňa 24. júna 2022 
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