


































DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA 

g) príjmy zo športovej reprezentácie, "'i,,IO•c•11,,,f . 
h) príspevky na národný športový p �-

'0.- t--1, 
i) štartovné na súťažiach DVS, ::, �'< � 
j) výnosy pokút za disciplinárne p \fineniá;;z r ine[l<j v rámci súťaží,
k) �r'.jm�_z vlastnej hospodárskej čfnosti, •�·
1) me pnJmy. , ,:-,. n.�, ,... <2,u 

2. Príjem zo športovej reprezentácie možno použií len n�:�

a) organizáciu celoštátnej súťaže dospelých a mládeže,
b) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzi

národných súťažiach,
c) zabezpečenie starostlivostí o talentovaných športovcov,
d) podporu výstavby športovej infraštruktúry,

Článok 24 
Výdavky 

l. Výdavky predstavujú najmä výdavky stanovené v schválenom rozpočte v súlade s potrebami plnenia
úloh a cieľov DVS na príslušné obdobie. 

2. Výdavky slúžia najmä na: 

a) zabezpečenie činnosti všetkých úrovní športu,
b) rozvoj mládežníckeho športu a športu detí,
c) starostlivosť o športové talenty,
d) zabezpečenie organizovania súťaží a iných športových podujatí,
e) odmeny športovcov, trénerov a ostatných členov realizačných tímov športovej reprezentácie,
f) činnosť Sekretariátu, komisií a ďalších orgánov,
g) všetky ostatné výdavky vynaložené prí plnení cieľov stanovených Stanovami,
h) prevenciu a kontrolu v boji proti dopingu v športe a osobitne v boji protí manipulácií priebehu

a výsledkov súťaží. 

KAPITOLA V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Antidopingové pravidlá prijaté Agentúrou v súlade so Svetovým antidoplngovým programom v zmysle 
ustanovenia § 87 Zákona o športe, tvoria ako športové pravidlá súčasť predpisov DVS. Tieto Antidopin
gové pravidlá sú povinní dodržiavať všetci členovia DVS. 

2. DVS sa zrušuje:

a) dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s Iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, alebo súdu o jeho

rozpustení. 
c) Právoplatným rozhodnutím súd v trestnom konaní, alebo
d) Vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok ma-

jetku 

2. O zrušení DVS rozhoduje VZ a rozhodnutie musí byť prijaté 2/3 väčšinou všetkých hlasov delegátov.

3. Pri zrušení DVS sa vykoná majetkové vysporiadanie.

4. V prípade zrušenia DVS bez právneho nástupcu vykoná VZ určený likvidátor likvidáciu majetku DVS

S. Členovia DVS, ktorí pred účinnosťou týchto stanov boli členmi DVS ako právnické osoby, sa považujú za
riadnych členov podľa týchto Stanov, 
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