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ÚVOD. 
Rok 2017 patril 23. Letnej Deaflympiáde. Vrcholný športový sviatok nepočujúcich sa konal v tureckom 

prímorskom meste Samsun. Všetky naše aktivity sa podriaďovali úspešnému vystúpeniu deaflympij-

ského družstva na tejto „Olympiáde“. O intenzite a kvalite prípravy môže svedčiť účtovný fakt, že nie-

ktorí športovci dokázali vyčerpať viac ako 65% prostriedkov v priebehu prvých 7 mesiacov prípravy. 

Úspešná reprezentácia Slovenskej Republiky v medzinárodnej konkurencii a posilnenie dobrého mena 

nepočujúcich športovcov v povedomí slovenskej verejnosti boli historickou príležitosťou pre celé zdru-

ženie. 

Pred odchodom na Deaflympiádu nás prijal aj prezident SR Andrej Kiska, po úspešnom návrate sa 

s nami stretol po druhý krát, aby naše výsledky morálne ocenil.  

Printová Kampaň „Nejde len o zlato“ a „Rovnosť prostredníctvom športu“ našli svoju odozvu aj u mi-

nisterky školstva Martiny Lubyovej a deaflympionikom priznala odmeny za výsledky v rovnakej výške 

ako paralympionikom a olympionikom. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát v celej histórii slovenského 

športu, kedy boli deaflympionici rovnoprávni s inými športovcami riadiacimi sa olympijskými princípmi 

a zásadami v športe, ale i živote. 

Žiaľ, časti deaflympionikov sa komplikácie nevyhli: koncom roku 2016 ministerstvo diskriminačným 

spôsobom zmenilo dovtedy platné pravidlá pre zaradenie zdravotne postihnutých športovcov do TOP 

tímov: výsledky zdravotne postihnutých akceptovalo len pri umiestnení do 6. miesta – rozdielne od 

olympionikov. Takto nám z financovania vypadol niekdajší medailista zjazdový lyžiar Martin Legutký. 

Výpadok spôsobil finančné komplikácie v prípade Martina Legutkého, ktorý musel vo svojej príprave 

na Majstrovstvá sveta 2018 pokračovať viacmenej zo svojho rozpočtu.  

Komplikovanejšia situácia nastala v curlingovom družstve, ktoré bolo prihlásené na marcové Majstrov-

stvá sveta v curlingu. Na základe iných zmien vypadol zo systému financovania nádejný tím curlingo-

vého družstva žien. Váhu celého zabezpečenia sme neboli schopní zabezpečiť a ani družstvo žien, ktoré 

v konečnom dôsledku nebolo schopné štartovať a na našu stranu bola vznesená požiadavka zo strany 

ICSD zaplatiť pokutu 2 000$ za neúčasť. Výšku tejto sme prostredníctvom nášho právneho zástupcu 

rozporovali a nakoniec družstvo platilo zo súkromných prostriedkov sumu 1 000$. 

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
Názov organizácie:  DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA (ďalej DVS) 

Právna forma:  občianske združenie 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Miloš Štefek, 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 
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ZMENY V ŠTRUKTÚRE A ORGÁNOCH 
V roku 2017 sa neudiali žiadne zmeny v orgánoch Deaflympijského výboru Slovenska. 

ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE A PRACOVNÉ POZÍCIE. 
DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA v roku 2017 väčšinu roku nezamestnával žiadnych zamestnancov 

na trvalý pracovný pomer, ani na dohodu o pracovnej činnosti. Taktiež sme s nikým nespolupracovali 

na základe zmluvy o dobrovoľníctve. 

Až koncom roku 2017 sme po prvýkrát uzatvorili zmluvu o pracovnej činnosti s kontrolórom združenia, 

ktorý celý rok kumulovane pracoval na rôznych úlohách vyplývajúcich z jeho postavenia. 

Ostatné osoby vykonávajúce úlohy v prospech združenia a poskytujúce služby združeniu tak konali na 

základe živnostenských oprávnení. 

V roku 2017 poskytovali služby na základe živnostenského oprávnenia prevažne tieto osoby: Peter 

Birka, Dušan Dědeček, Milena Fabšičová, Iveta Klačanská, Halmo Ivan, Andriy Dzelinskyj, Erik Csarna-

kovics, Ján Surgáč, Jaroslav Malchárek, Adam Kováč, Branislav Kacina, Nadežda Slimáková – Cestovná 

agentúra Nadja a Oliver Krist. 

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 

Adrián Babič (zabezpečenie športovej prípravy), Eva Jurková (odmeny za športový výsledok), Ladislav 

Jurko (zabezpečenie športovej prípravy, Andrej Dzelinskij (odborné zabezpečenie prípravy), Thomas 

Keinath (odmeny za športové výsledky), Iveta Klačanská (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za 

športové výsledky), Ing. Erik Csarnakovics (odborné zabezpečenie prípravy), Dušan Dědeček (odborné 

zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Ivana Krištofičová (odmeny za športové vý-

sledky), Július Maťovčík (zabezpečenie športovej prípravy), Jánošíková Jana (zabezpečenie športovej 

prípravy), Marek Tutura (odmeny za športové výsledky), Tuturová Zuzana (zabezpečenie športovej prí-

pravy), Lenka Litvínová (odmeny realizačného tímu), Nadežda Slimáková – Cestovná agentúra Nadja, 

Beáta Šatková – CYKLO šport (materiálno-technické zabezpečenie), RNDr. Jaroslav Malchárek (marke-

tingové služby), Ján Surgáč (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky).  

Prostriedky boli poskytnuté formou priameho zabezpečenia, alebo preplatenia výdavkov vynaložených 

športovcami a ich realizačným tímom na ich športovú prípravu, či výsledky na športových podujatiach. 

Právnické osoby 

Funstar s.r.o. (45416761 – Topoľčany - materiálno-technické zabezpečenie prípravy), Pelicantra-

vel.com, s.r.o. (35897821 – Bratislava – nákup leteniek), Tatry Mountain Resorts, a.s.( 31560636 – Lip-

tovský Mikuláš – úhrada za ubytovanie a stravovanie), ATAK, výrobné družstvo ( 00698113 – Prešov – 

športový materiál), Neba Royal Hotel (Samsun – Turecko, ubytovanie), Sheraton Hotel (Samsun – Tu-

recko, ubytovanie), 

V prehľade sú uvedení dodávatelia štandardných tovarov a služieb potrebných pre činnosť DVS (neboli 

im poskytnuté príspevky formou daru, grantu a pod.) 
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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 2017 viedla podvojné účtovníctvo. 

Tabuľka 1 Príjmy počas rokov 2012 - 2017 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 579 504 351 035 212 940 189 130 114 149 3 000 

Dotácie z grantov a iných zdrojov 12 500 4 600 4 294 4 500 0 0 

Členské poplatky 220 170  390 600 1500 0 

2% z dane 3 122 195 182 76 16 0 

Príspevky od fyzických a  
právnických osôb 

4 719 26 334 21 080 5 390 4 200 270 

Ostatné 142 2 116 3 791 41   

Prehľad výnosov  

Tabuľka 2 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Účet Názov Suma 

602 Tržby z predaja služieb 0 

644 Úroky 0 

647 Osobitné výnosy 900 

649 Iné ostatné výnosy 0 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 6 225 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 5 434 

664 Prijaté členské príspevky 220 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 0 

691 Dotácie 586 855 
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Prehľad nákladov športovej organizácie, na prevádzku, mzdové náklady, náklady na od-

meny a náhrady výdavkov. 

Tabuľka 3 Prehľad nákladov športovej organizácie 

Účet Názov Suma 

501 Spotreba materiálu 9 798 

511 Opravy a udržovanie 0 

513 Náklady na reprezentáciu 1 522 

518 Ostatné služby 46 165 

542 Ostatné pokuty a penále 2 477 

545 Kurzové straty 846 

547 Osobitné náklady 333 267 

549 Iné ostatné náklady 401 

551 Odpisy dlhodobého NM a HM 3 228 

558 Tvorba a zúčt. oprav. pol. 0  

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 197 454 

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0 

591 Daň z príjmov 0 

 

Tabuľka 4 Štruktúrovaný prehľad niektorých skupín výdavkov 

Položka Suma 

náklady na prevádzku (činnosť sekretariátu) prenájom kancelárie 5 190,00 € 

internet, dátové služby 1 764,62 € 

kancelárske potreby, technické vy-
bavenie, software 

6 533,27 € 

mzdové náklady   1 200,00 € 

náklady na odmeny   odmeny členov VV 3 637,00 € 

náhrady výdavkov podľa zákona o cestovných ná-
hradách (osobitné náklady) 

T. Keinath  28 148,21 € 

J. Maťovčík 14 697,22 € 

E. Jurková 13 117,80 € 

J. Surgáč 5 023,76 € 

Z. Tuturová 7 672,37 € 

D. Dědeček 6 467,35 € 

J. Jánošíková 2 555,02 € 

P. Birka 2 060,26 € 

A. Babič, M. Babičová 5 905,67 € 

osobitné náklady marketingové služby 5 004,00 € 

služby trénerov 72 169,25 € 

tlmočnícke a prekladateľské služby  3 294,25 € 

regenerácia , doplnková výživa 9 518,45 € 
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Tabuľka 5 Prehľad štátnych a viazaných prostriedkov 

Položka Dotácia 
MŠVVaŠ SR 

Príprava vybraných športovcov  
(A. Babič, I. Krištofičová, J. Maťovčík, E. Jurková, J. Jánošíková, 
M. Tutura, M. Antušeková, T. Keinath) 

230 000 € 

Odmeny za výsledky (jednotlivci a realizačné tímy) 197 454 € 

Účasť na 23. Letnej Deaflympiáde 72 600 € 

Prostriedky na činnosť (prostredníctvom SPV) 79 450 € 

SPOLU 579 504 € 

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. 2017. 

Ostatné informácie v zmysle zákona o účtovníctve. 

A. DVS nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne. 

B. Po dátume, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, nedošlo k udalostiam osobitného 

významu. 

C. DVS nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

D. DVS nemá organizačnú zložku v zahraničí. 

E. DVS nenadobudla v roku 2017 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nena-

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

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

K výročnej správe je v prílohe uvedená účtovná závierka a výrok audítora za rok 2017. 

MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA - REPREZENTÁCIA SR  

23. Letná Deaflympiáda – 23. Summer Deaflympics 

Slovensko si v konkurencii 96 krajín sveta počínalo veľmi úspešne a ziskom 6 medailí sa umiestnilo na 

15. mieste, čo sa stalo historickým úspechom slovenských nepočujúcich športovcov v reprezentácii Slo-

venska na tomto type súťaží. 

Slovensko, združenie a seba na Deaflympiáde najúspešnejšie reprezentoval mladučký cyklista, ktorý 

prekvapil všetkých. Adrián Babič sa stal jedinečným v slovenskej histórii - 3 medaile z deaflympiády 

doteraz nepriniesol žiadny deaflympionik. Ani obhajkyňa deaflympijskej zlatej medaile nesklamala 

a tiež dosiahla historické prvenstvo, keď po prvýkrát v histórii nepočujúcich obhájila titul deaflympij-

skej víťazky (vo vrhu guľou) a stala sa tak dvojnásobnou deaflympijskou víťazkou po sebe.  

Stolní tenisti niesli do Turecka vysoké ambície, ale aj skúsenosti a znalosti. Deaflympiáda však ukázala, 

že je treba počítať so špičkovou konkurenciou. A tak naše stolnotenisové špičky Thomas Keinath a Eva 

Jurková budú musieť na absolútny vrchol počkať a museli sa uspokojiť so striebornou a bronzovou me-

dailou.  

Výkonnostné a dlhodobé ciele splnila aj atletika, ktorá svoje rady rozšírila o juniorskú nádej – šprin-

térku a diaľkárku Martinu Antušekovú.  
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Prvý krát na Deaflympiáde reprezentovalo Slovensko aj nové športové odvetvie - golf nepočujúcich. 

Nás reprezentoval Miroslav Kanaba, ktorý svojimi výkonmi nesklamal a nakoniec cestoval domov o deň 

neskôr ako si sám vypočítal podľa predpokladaných výsledkov.  

Peter Vašíček náš dlhoročný reprezentant v bedmintone sa úspechu nedočkal ani na tejto deaflym-

piáde – vypadol zo súťaží hneď na začiatku, i keď bojoval zo všetkých síl. 

Všetci reprezentanti vzorne reprezentovali Slovensko o čom slovenskú verejnosť informovali pravi-

delné televízne vstupy redaktora RTVS Ivana Janka s kameramanom Branislavom Mihokom. 

Tabuľka 6: 5th European Deaf Indoor Athletics Championships 

Meno a priezvisko Disciplína Výsledok Umiestnenie 
Ivana Krištofičová vrh guľou 15,30 1. miesto 

hod diskom 44,25 4. miesto 
Adrián Babič cross-country 1. miesto 

individual time trial 2. miesto 
individual road race 3. miesto 
points race 6. miesto 
1000m sprint 11. miesto 

Thomas Keinath stolný tenis jednotlivci 2. miesto 
(s Evou Jurkovou) stolný tenis – zmiešané štvorhry 3. miesto 

(s Marekom Tuturom) stolný tenis – štvorhry 5. - 8. miesto 
Eva Jurková stolný tenis jednotlivci 5. - 8. miesto 

(s Thomasom Keinathom) stolný tenis – zmiešané štvorhry 3. miesto 
Adrián Babič points race 6. miesto 
Július Maťovčík cross-country 8. miesto 

individual time trial 18. miesto 
individual road race 26. miesto 
points race 15. miesto 
1000 m sprint 24. miesto 

Martina Antušeková 100 m 14,11 28. miesto 
Peter Vašíček bedminton  33. - 64. miesto 
Slovenská Republika absolútne poradie v súťaži národov 15. miesto  

World Deaf Championships Alpin Ski Innerkrems 2017 

Majstrovstvá sveta v lyžovaní nepočujúcich (dospelých) a juniorov sa konali 12. - 14. marca 2017 v ra-

kúskom Innerkrems. Družstvo lyžiarov, ktoré tvorili Martin Legutky ml., David Pristač a Tereza Prista-

čová viedol otec a starý otec – tréner v jednej osobe Martin Legutky. Družstvo si na súťažiach počínalo 

úspešne – svojimi umiestneniami si vydobili miesto v Top tíme pre ďalšie obdobie (2018). Škoda len, 

že MŠVVaŠ SR v predchádzajúcom období nepochopiteľne a diskriminujúco zmenilo pravidlá pre zara-

denie do top tímov a preto z podporného systému vypadol Martin Legutky ml. Žiaľ, naše združenie 

nebolo schopné nahradiť tento výpadok a zabezpečiť v plnej výške potreby tohto tímu a preto časť 

nákladov ostala na ťarchu rodiny. 

Tabuľka 7 World Deaf Championships Alpin Ski 2017 – muži a ženy 

Meno a priezvisko Disciplína Umiestnenie 
Martin Legutky  Super obrovský slalom  8. miesto 

Super kombinácia 6. miesto 
Obrovský slalom 10. miesto 
Slalom 3. miesto 

David Pristač Super obrovský slalom  2. miesto 
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Super kombinácia 3. miesto 
Obrovský slalom 2. miesto 

Tereza Pristačová Super obrovský slalom  5. miesto 
 Super kombinácia 6. miesto 
 Obrovský slalom 5. miesto 
 Slalom 5. miesto 

  

Tabuľka 8: World Deaf Championships Alpin Ski 2017 – juniori a juniorky 

Meno a priezvisko Disciplína Umiestnenie 
David Pristač Super obrovský slalom  1. miesto 

Super kombinácia 1. miesto 
Tereza Pristačová Super obrovský slalom  3. miesto 
 Super kombinácia 3. miesto 
 Obrovský slalom 3. miesto 

Európska liga majstrov nepočujúcich vo futsale 

V dňoch 20. - 26. februára 2017 sa konal v Seville IV. Ročník Ligy Majstrov nepočujúcich vo futsale 

(DCL). Zúčastnilo sa 22 mužstiev z celej Európy. Mužstvá boli rozdelené do 6 skupín. Do štvrťfinále po-

stupovali prvé dve mužstvá. 

ŠKN Trenčín hral v skupine s Huelva (Španielsko) 0:5, Varšava 3:5 a Bordeaux (Francuzsko) 3:2. Na po-

stup do štvrťfinále to nestačilo. 

Prvý zápas s Huelvou potvrdil, že aj Seville bude veľmi silná (skončila druhá za talianskym Torinom). 

Výsledok 5:0 v náš neprospech bol znepokojujúci a niektorí hráči boli s výsledkom nespokojní. Vraj 

mohli uhrať lepší výsledok. Triezvy pohľad však hovoril o miernej prehre, mohla byť aj vyššia. V tomto 

zápase hráči ŠKN Trenčín vynaložili veľa úsilia, energie, húževnato bojovali. Ďalšie zápasy nás čakali 

v skupine o 17.-22. miesto. 

V zápase s talianskou Potenzou mužstvo vytriezvelo - prehralo 3:6. Aj Udulz ( Azerbajdžansko) bol nad 

ich sily – prehrali 2:5. Posledný zápas na turnaji nám pridelil mužstvo zo skupiny  Bordeaux. Výhra s vý-

sledkom 2:1 spečatila celkové 21. miesto.   

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA – MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE 

Majstrovstvá Slovenska vo futsale  

1.kolo M-SR nepočujúcich vo futsale 11. marca 2017 v bratislave 

Tabuľka po 1. kole  

1. NMŠK Bratislava                26:8     10 b 

2. ŠKN Nové Zámky              19:11      9 b 

3. ŠKN Trenčín                      16:11     5 b 

4. FKN Lučenec                       7:16     4 b 

5. ŠKN Prešov                         7:28     0 b 

2.kolo M-SR nepočujúcich vo futsale 25. marca 2017 v prešove (konečné poradie) 

1. NMŠK Bratislava            55:15     22 b 

2. ŠKN Nové Zámky           41:24     18 b 

3. ŠKN Trenčín                   29:25     11 b 
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4. FKN Lučenec                  15:40      4 b 

5. ŠKN Prešov                    20:55      3 b 

 

Najlepší brankár:      Michal Píš  -  ŠKN Nové Zámky 

Najlepší strelec:        Mário Horniak  -  NMŠK Bratislava 

Najlepší hráč:           Marek Hladký  -  NMŠK Bratislava 

Majstrovstvá SR v šachu sluchovo postihnutých. 

Konali sa v Hlohovci 6. mája 2017, systémom hry každý s každým v trvaní hry 30 minút. Rozhodcom bol 

Rastislav Hrdlík, člen VV DVS. 

    1 2 3 4 5 6 7 8     Body Buchholz Poradie 

1  Ján Špirka    1498F M 0 1 0 0,5 0 0 0,5 2   7 

2 Frajka   Peter  1843F 1 S 1 1 1 0 1 1 6   1 

3 Svíčka Ladislav 0 0 V 0,5 0 0 0 0 0,5   8 

4 Dokúš Igor 1 0 0,5 N 0 0 0,5 0,5 2,5   6 

5 Šturc  Miloslav 0,5 0 1 1 2 0 0 1 3,5 vz 4 

6 Lančarič Vladimír    1512F 1 1 1 1 1 0 0 0 5 vz 3 

7 Belák  Štefan          1959F 1 0 1 0,5 1 1 1 0,5 5 vz 2 

8 Jaroš Jozef 0,5 0 1 0,5 0 1 0,5 7 3,5 vz 5 

ROZVOJOVÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA.  

Sústredenia futsalovej reprezentácie nepočujúcich 

Lučenec  

1. júla 2017 sa v Lučenci uskutočnilo v rámci prípravy na kvalifikáciu o postup na ME nepočujúcich vo 

futsale 2018, sústredenie nepočujúcich reprezentantov futsalistov.  

Sústredenie malo charakter prípravných tréningových zápasov s miestnymi  mužstvami, ktoré hrajú 

ligu v rámci okresu Lučenec. Z plánovaných 3 mužstiev nakoniec sme hrali iba proti dvom mužstvám: 

FK Tuborg a FK Bratia strechy. Namiesto plánovaného prvého zápasu sme zvolili 40 minútový tréning. 

Výsledky:  SVK – FK Bratia strechy 3:3, na penalty 4:6 

                              SVK – FK Tuborg   10:6 

Slovensko bude hrať kvalifikáciu 20.-21. januára 2018 vo Friborgu (Švajčiarsko). Súperi sú Anglicko, 

Dánsko a Švajčiarsko. 

Břeclav    

Dňa 2.9.2017 v športovej hale TJ LOKOMOTIVA Břeclav sa konalo sústredenie nepočujúcich reprezen-

tantov vo futsale. 

Sústredenie v Břeclavi malo charakter priateľského prípravného dvojzápasu s reprezentáciou ČR. Cie-

ľom bola herná príprava na kvalifikáciu o postup na ME vo futsale. 

Prvý zápas  sa hral o 10 hodine. Naši reprezentanti ho vyhrali 8:5 (5:3). V druhom zápase sa prejavila 

slabšia kondičná úroveň našich reprezentantov a výsledok 10:0 len potvrdil, že v kondícii musia pridať.  

Na druhej strane  treba povedať, že na zahanbujúcom výsledku sa popísala aj neúčasť 3 kľúčových 

hráčov. Namiesto 12 povolaných hráčov na sústredenie prišlo 9 hráčov, z toho dvaja hráči neboli 100% 

fit a počas prvého zápasu sa ľahšie zranili a do druhého zápasu nenastúpili.  Súper disponoval 14 

hráčmi. 
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 Dvojzápas trénerom ukázal, kde treba pridať, lebo v kvalifikácii sa v jeden deň tiež budú hrať dva zá-

pasy. Hráči: Michal Píš, Štefanišín, Bebjak, Zelnický R., Važan, Heister, Marek Píš, Maroš Susedka, Mar-

tin Susedka. 

Trenčín 

11. novembra 2017 sa v Trenčíne uskutočnilo v rámci prípravy na kvalifikáciu o postup na ME nepoču-

júcich vo futsale 2018 sústredenie nepočujúcich reprezentantov futsalistov. 

Sústredenie malo charakter prípravných tréningových zápasov. Reprezentanti hrali doobeda roztrúsení 

v mužstvách: Bratislava, Trenčín, Nové Zámky, Kremnica, Prešov. Mužstvá hrali každý s každým. Až o 

16h nastúpili reprezentanti proti mužstvu z 3. ligy Dolná Súča.  

Výsledky: SLOVENSKO Deaf – FK Dolná Súča  6:7  (4:4) 

 

Góly za Slovensko Deaf: Gál 2, Susedka Maroš , Teplán, Píš Michal, Kolcun 

 

Napriek tomu, že zo základnej zostavy chýbali  piati hráči, mužstvo predviedlo dobrú hru. Bol to vyrov-

naný zápas, ani jedno mužstvo nemalo citeľnú prevahu. Až do konca bol výsledok na vážkach. Nakoniec 

rozhodla chýba nášho brankára. Dobrá kombinačná hra bola tiež výsledkom dobrej skladby mužstva. 

Ukazuje sa, že momentálne je mužstvo na kvalifikáciu, ktorá sa bude hrať vo Fribourgu, dobre pripra-

vené. Sústredenie v Trenčíne bolo predposledné. Posledné sústredenie (Zvolen alebo Banská Bystrica) 

bude v decembri. Na poslednom sústredení sa výber hráčov do reprezentácie uzavrie. 

Zvolen 

Dňa 16.-17.12 2017 sa uskutočnilo posledné sústredenie reprezentantov vo futsale pred nastávajúcou 

kvalifikáciou o postup na ME vo futsale. Sústredenie sa konalo v Športcentre Ekoma, Sekier – Zvolen. 

Nepočujúci reprezentanti hrali v mužstvách FKN Kremnica a FKN Lučenec.  

Na nočný turnaj s názvom Ekoma Christmas night cup 2017 sa prihlásilo 15 futsalových mužstiev. Hralo 

sa od 17:30 do 6:00 hod. Mužstva boli rozdelené do 3 skupín po 5 mužstiev. Prví tri mužstva postupovali 

do štvrťfinále a odtiaľ do semifinále a finále.  

Za mužstvo FCN Lučenec hrali v zostave Kočko, Krempaský, Puža, Kolcun, Daňo, Botoš, Treťjakov, 

Štetka. Za  mužstvo FCN Kremnica: Píš, Horniak, Zelnícky Š., Haister, Bebjak, Pačaj.  

Viacerí reprezentanti (6) sa účasť na poslednú chvíľu ospravedlnili pre chorobu, zranenie, rodinné 

a pracovné dôvody. 

Mužstvá FCN Lučenec a FCN Kremnica sa žrebovaním dostali do A skupiny. Ich vzájomný zápas sa skon-

čil v pomere 3:1 pre FCN Lučenec. Víťazne mužstvo postúpilo do štvrťfinálových bojov. Postup do se-

mifinále im unikol o 1 gól. 

Účasť reprezentantov na nočnom turnaji bola užitočná, hráči ukázali momentálnu formu a tréner si 

zapísal posledné úpravy mien do súpisky na kvalifikáciu (20.1-21.1.2018) o postup na ME vo futsale. 

Zápasy v malom futbale nepočujúcich žiakov 

Dňa 16. októbra 2017 sa uskutočnil futbalový dvojzápas sluchovo postihnutých žiakov v malom futbale 

na ihrisku NMŠK v Bratislave. Stretli sa sluchovo postihnutí žiaci-futbalisti  bratislavských škôl z Hrdlič-

kovej a z Drotárskej. Dva zápasy sa hrali  2x15 minút s 5 minútovou prestávkou. Medzi zápasmi bol 30 

minútový oddych. 

Obidva zápasy vyhrali žiaci z Hrdličkovej. Prvý zápas 6:3 (3:1) a druhý zápas 5:4 (3:2). Obidva zápasy 

mali vyrovnaný priebeh, žiadne družstvo nemalo prevahu. Keďže družstvo z Hrdličkovej malo predsa 

len lepšie futbalové individuality a tiež bolo o čosi futbalovejšie, zaslúžené vyhralo.  
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V prvom zápase sa o 4 góly za víťazov postaral Mário Szalay a Peter Šrámka 2. Za Drotársku sa zaslúžila 

tiež tromi gólmi futbalistka Babalová. V druhom zápase za víťazov opäť Szalay – 2 a Gábor 1 gól, za 

Drotársku dal Foltýn. 

Deaflympijské dni nepočujúcej mládeže v bedmintone a ľahkej atletike  

 Deaflympijský výbor Slovenska pripravil v predvianočnom období dva na seba nadväzujúce športové 

dni pre nepočujúcu mládež, ale aj iných záujemcov, najmä so zdravotným postihnutím. Vo štvrtok 14. 

decembra 2017 sa v Bratislave konali  

1. MAJSTROVSTVÁ SR V BEDMINTONE NEPOČUJÚCEJ MLÁDEŽE V NÁRODNOM TENISOVOM CENTRE  

a v piatok 15. decembra 2017 

2. VIANOČNÁ ATLETIKA V HALE ELÁN. 

Cieľom bolo motivovať školské organizácie a mládežníckych účastníkov, preto organizátor zabezpečil 

vianočnú výzdobu obidvoch súťaží a ďalší pútavý program. Aj štvrtková návšteva bratislavských Via-

nočných trhov, večerné veľkoformátové kino v nákupnom centre Eurovea a Vianočná tombola po at-

letických súťažiach isto ostanú hlboko zapísané, najmä v pamäti mladších účastníkov.  

Organizátor v tomto roku zabezpečil pre mimo bratislavských účastníkov ubytovanie v centre Brati-

slavy - v štvorhviezdičkovom hoteli SET, ktorý je súčasťou Národného tenisového centra. Samozrejmos-

ťou bolo kvalitné stravovanie, občerstvenie a ostatné technické podmienky zabezpečované organizá-

torom.  

ŠPORTOVO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

Príprava na Majstrovstvá Európy nepočujúcich v bedmintone 2018 

 

 

 

 

 

21. -  28. júla 2018 sa budú konať v Trenčíne 1. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcej mlá-

deže a 8. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich (seniorov).  

Z dôvodu kontroly pripravenosti organizátora prebehol 24.6.2017 inšpekčný deň delegátov EDSO. Toto 

pracovné stretnutie organizátorov sa konalo v reštaurácii haly M-SPORT (Na Ostrove 363, 911 05 Za-

marovce-Trenčín). 

Zúčastnení 

Peter Birka, Peter Vašíček, Michal Matejka, Martin Bogard, Jaroslav Malchárek, Vladimír Mráz, Miloš 

Štefek, Marcela Čierna, Peter Prekop 

Informácie z inšpekčného dňa 

 Nebol prítomný vrchný rozhodca Ján Kollár. Pán Mráz požiadal o prednostný príhovor, keďže jeho 

príhovor je až v bode 6, nakoľko má naponáhlo. Predsedajúci mu čiastočne vyhovel. Požiadal p. 
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Mráza, aby sme najprv vypočuli príhovor od p. Vašíčka. Pán Vašíček hovoril o skúsenostiach z iných 

ME a MS v bedmintone z minulých rokov. Zameral sa hlavne na financovanie podujatí.  ME 2010, LDH 

2013, MS 2015 v Bulharsku - Sofia. Ministerstvo a mesto Sofia ako partner podporilo akcie v plnej 

výške. MS 2011 - Južná Kórea - Bucheon. Ministerstvo a mesto podporilo a vybavilo MS v plnej výške. 

Hyundai poskytol bezplatne 10 mikrobusov, bola zabezpečená doprava každý deň z hotel do haly 

a naspäť a tiež na letiská. ME 2014 Švajčiarsko - Ženeva Ministerstvo a mesto podporilo ME v plnej 

výške. 

Veríme, že TSK a Mesto TN a sponzori nám pomôžu s dopravou, digitálnymi tabuľami, zabezpečia mé-

dia,  300tub košíkov a 15-20 rozhodcov a MŠVVaŠ  zastreší ostatné náklady.Verím, že budete s nami 

spolupracovať ako partneri v rámci vašich možností. Zástupca mesta Trenčín p. Mráz sa vyjadril, že 

mesto TN ešte nevie, akou sumou prispeje na ME. Suma 2500 € je orientačná. Vie len to, že na rok 

2017 neprispeje. Finančné prostriedky mesto TN vyčlení až v roku 2018. 

TSK môže poskytnúť finančné prostriedky pre účely ME v bedmintone v roku 2018 1500€ + 

3300€. Pre rok 2017 neposkytne nič, pretože akcia sa koná v roku 2018. 

      V prípade nášho záujmu nám poskytne ubytovanie s kapacitou 700 postelí (internát gym-
názia). Vie zabezpečiť lacné stravovanie. 
      Zabezpečí regionálnu medializáciu (tlač, televízia, reklamná plocha, bilboardy) zdarma. 
      Informácie o dopingovej kontrole od Slovenskej antidopingovej agentúry (SADA). 
      Pán Prekop je pripravený na spoluprácu s DVS počas ME 2018 v oblasti služieb audiomet-
rie. Jeho ORL ambulancia má k dispozícii moderné vybavenie pre vykonanie audiometrických 
služieb. 
      Pán Matejka v spolupráci HIGA a SZBe  

- poskytne športovú halu M-Sport - bezplatne 
- SZBe poskytne podlahový koberec so sieťami – 5 ks - bezplatne 
- Poskytne zdarma rozhodcov  

      Pán Bogard sa vyjadril v zmysle, že je potrebné:  
- napísať a predložiť pre EDSO dopravný plán. Systém transportu z letiska Bratislavy do 

Trenčína (po prílete) a späť z Trenčína do Bratislavy (pred odletom). Ako aj systém 
dopravy v rámci Trenčína z hotela do športovej haly a naopak. 

- Napísať pre EDSO názvy 3 hotelov (Elizabeth, Grant a ..), uviesť ceny ubytovania.  
Ubytovanie pre rozhodcov a pomocných rozhodcov (Penzión blízko haly M-Sport). Za-
platí DVS. 

      Po prehliadke športovej haly vyjadril pán Bogard spokojnosť. Dohodli sme sa na: 
- Rozmiestnenie kurtov  
- Informačno-orientačnej  tabuli pre hráčov 
- Tribúny na sedenie (fanúšikovia) pre každý kurt zvlášť 
- Systém bezpečného a plynulého prechodu športovcov a fanúšikov medzi kurtami bez 

narušenia plynulosti hry na kurtoch. 

Európsky týždeň športu 2017 

V rámci Európskeho týždňa športu sa v nedeľu 24. septembra 2017 od 10 hodiny rannej schádzali priaz-

nivci najrôznejších športov v Sade Janka Kráľa, aby objavili aj ten svoj.  

Tohto podujatia sa zúčastnila so svojou prezentáciou DVS, aby preukázala svoje výsledky verejnosti. Za 

nami prišli aj nepočujúci občania, aby sa stretli s najlepšími deaflympionikmi. Okoloidúcich zaujala 

zbierka veľkoplošných fotografií, či deaflympijské medaile. Porozprávať sa mohli aj s čerstvými 

deaflympijskými víťazmi Adriánom Babičom a Ivanou Krištofičovou. 
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Podujatie sa skončilo o 18.00 hod. a naše stanovisko iste zanechalo veľa pekných spomienok, momen-

tov, najmä v detských dušiach, ktoré tu naozaj videli šport, s ktorým sa tak skoro nestretnú.  

Deaf Rysy 2017 – Mountain Watch 

Víkend v termíne 6.– 8. októbra 2017 strávili niektorí deaflympionici, priatelia, organizátori a fanúšiko-

via športu vo Vysokých Tatrách - v blízkosti Štrbského Plesa. 107 ubytovaných v hoteli FIS si vychutná-

valo pútavý program. V piatok večer prítomných zaujalo vystúpenie horských záchranárov.  

V sobotu však kvôli nečasu nebolo možné vystúpiť na Rysy a tak sa cca 80 turistov z bezpečnostných 

dôvodov vydalo na pochod po trase - FIS - Popradské Pleso – Hincovské jazero a späť. Náhradný pro-

gram čiastočne naplnil cieľ organizátorov a nasnímali sme niekoľko unikátnych záberov s deaflympij-

skými posolstvami.  

V nedeľu doobeda prebehla konferencia pod názvom " Posunkový jazyk - Quo Vadis?" v ktorej domi-

novala profesorka Tarcsiová s jej znalosťami o svete nepočujúcich. Konferencia nastolila potrebu pri-

praviť kvalifikovaný slovník športových gest a slov pre nepočujúcich.  

Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roku 2017 

Dňa 8. októbra 2017 sa konalo v hoteli FIS slávnostné Vyhlásenie najúspešnejších športovcov roku 

2017. Pravidlá na vyhodnotenie úspešnosti boli schválené členmi VV. Prvenstvá v oboch vyhlásených 

kategóriách získal tentoraz suverénne cyklista Adrián Babič a medzi ženami sa zaskvela už dvojnásobná 

deaflympijská víťazka Ivana Krištofičová. 

Tabuľka 9 Najúspešnejší športovci Slovenska v roku 2017 

Meno Šport Výsledok 

Adrián Babič Cyklistika 1., 2. a 3. miesto Letná Deaflympiáda 2018 

Thomas Keinath Stolný tenis  2.,3. a 5. miesto Letná Deaflympiáda 2018 

David Pristač Zjazdové lyžovanie 1.,2. a 3. miesto Majstrovstvá sveta juniorov 
2018 

 

Tabuľka 10 Najúspešnejšie športovkyne Slovenska v roku 2017 

Meno Šport Výsledok 

Ivana Krištofičová  Atletika  1. a 4. miesto Letná Deaflympiáda 2018 

Eva Jurková Stolný tenis 3. a 5. miesto Letná Deaflympiáda 2018 

Jana Jánošíková  Tenis 5-8. miesto Letná Deaflympiáda 2018 

OSTATNÁ ČINNOSŤ  

Valné zhromaždenie 

V roku 2017 sa konalo jedno riadne Valné zhromaždenie a to 28. júna 2017 v Bratislave a zvolávateľom 

bol Výkonný výbor DVS. VZ nebolo volebné. Delegáti prebrali Výročnú správu za rok 2016, audit spo-

ločnosti ProVera, s.r.o.  Diskutovali o nadchádzajúcej Letnej Deaflympiáde a problémoch s finančným 

zabezpečením Top športovcov. 
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Zasadnutia Výkonného výboru 

Počas roku 2017 sa konalo celkom 11 zasadnutí VV z toho 2 zasadnutia boli mimoriadne. VV prijal dve 

rozhodnutia formou Per Rollam. Celkom prijali členovia VV 129 uznesení a strávili na spoločných roko-

vaniach cca 250 hodín.  

Počas roku 2017 sa konalo celkom 11 riadnych zasadnutí VV. Členovia VV prijali 132 uznesení a strávili 

na spoločných rokovaniach cca 50 hodín.  

V roku 2017 dostali členovia Výkonného výboru odmenu prerozdelenú podľa systému vzájomného 

ohodnotenia v sumárnej výške 4 000€. 

Na každom zasadnutí bola prítomná tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová, ktorá je záro-

veň poradkyňou generálneho sekretára pre špecifiká nepočujúcich. Počas celého roku sa zasadnutí zú-

častňoval aj kontrolór združenia Ing. Lukáš Dědeček a právny zástupca Oliver Krist. 

Tabuľka 11: Uznesenia VV v roku 2017 

Názov položky  2017 2016 2015 

VV súhlasí 35 83 71 

VV nesúhlasí 1 1 1 

VV berie na vedomie 85 55 125 

VV ukladá (úlohy) 11 38 69 

SPOLU 132 177 266 

 

Tabuľka 12: Počet a plnenie úloh členov VV 

Člen Výkonného výboru Splnené úlohy  Nesplnené úlohy 

Miloš Štefek, prezident 2 0 

Rastislav Hrdlík, viceprezident 1 0 

Dušan Dědeček, generálny sekretár 5 0 

Peter Birka, člen VV 1 1 

Július Maťovčík, člen VV 0 0 

SPOLU 9 1 
 

SPRÁVA PREZIDENTA 
 

Vážení prítomní delegáti športových organizácií nepočujúcich športovcov, hostia. 

Dovoľujem si vás privítať na dnešnom VZ, kde Vám chcem podať prehľad o činnosti prezidenta Výkon-

ného výboru za obdobie od Valného zhromaždenia za rok 2017. 

V januári som vypracoval kalendár športového podujatia na Slovensku a v zahraničí na rok 2017. 

V apríli ministerstvo školstva nám schválilo projekt „ Zabezpečenie účasti na LD 2017“ v plnej výške 79 

tisíc €. V histórii DVS sa vyčlenilo na marketing a propagáciu toľko finančných prostriedkov. Snažil som 

sa zháňať mediálne zameranie na propagáciu našich deaflympionikov na Letnú deaflympiádu v turec-

kom meste Samsun. Nakoniec som dostal dva kontakty od redakcie Šport a RTVS. V kancelárii DVS sme 

rokovali na pracovnom stretnutí s dvoma subjektami o spolupráci pre nových partnerov.  Redakcia 

Šport nám ponúkla vytlačenie letáku do  denníka Šport. Nakoniec sme tuto ponuku neprijali. RTVS s 

nami uzavrela zmluvu o spoluprácu, bola našim oficiálnym mediálnym partnerom. A pritom dvaja za-

mestnanci TV vykonali reportáž počas LD 2017. Splnilo to svoj zámer. 
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Vytvoril som bulletin LD 2017 s obsahom dejisku Samsunu, realizačným tímom a históriou LD. V júni 

som viedol valné zhromaždenie a robil návrh na predsedníctvo. A pritom sa predstavilo zloženie repre-

zentačného družstva na XXIII. Letnej Deaflympiáde-10 športovcov, 7 trénerov, 2 členovia vedenia vý-

pravy a 10 ostatných členov výpravy. Po obede naša výprava bola u prezidenta Kisku, ktorý prijal členov 

deaflympijského reprezentačného družstva, ktorý z jeho rúk prebrali nominačné dekréty na XXIII. Letnú 

Deaflympiádu. 

Ako delegát som sa zúčastnil kongrese ICSD.  V prvom dni (16.7.2017)sa začal workshop ICSD v kongre-

sovej sále v hoteli Sheraton v Samsune, kde boli témy na diskusiu. Druhý a tretí deň( 17.7.-18.7.2017) 

prezident ISCD Valery Rukhledev  privítal všetkých zúčastnených na štyridsiatom šiestom ISCD v kon-

grese, kde som sledoval a pozoroval body programu. Po otváracom ceremoniáli Letnej deaflympiáde v 

Samsune ako vedúci výpravy som absolvoval technické porady dvakrát stolného tenisu, cyklistiky, te-

nisu, vytvoril som aktuálne video komentáre o dianí a výsledky našich deaflympionikov na Facebooku. 

Venoval som sa odoslaniu emailu ohľadne nasledujúceho programu o tréningu a zápase v časovom 

harmonograme pre športovcov. Vo voľnom čase som sledoval väčšinou stolnotenisový turnaj s povzbu-

dením našich hráčov, nasledoval tenis, atletika, cyklistika. Niekedy som chodil na akreditačné centrum, 

kde som vybavil novú akreditáciu pre nášho účastníka a diplomy do šiesteho miesta pre deaflympioni-

kov. Rozdával som letáky o ME v bedmintone 2018 pre európske štáty aj s podrobnejšími informáciami. 

To bola moja splniteľná úloha v práci od 18.7. do 30.7.2017. 

V septembri som sa zúčastnil podujatí ŠPORTUJÚCE MESTO 2017, kde bola autogramiáda našich 

deaflympionikov( Babič, Krištofičová a Vašíček), ukážka atletiky (vrh guľou), ukážka bedmintonu a 

ukážka medaile na Deaflympiáde.  

V októbri sa v hoteli FIS konalo vyhlasovanie najúspešnejších deaflympionikov roku 2017, kde ako pre-

zident som odovzdal deaflympionikom ocenenie.  

Od septembra do novembra som oslovil partnera s ponukou na spoluprácu. Ide o rozšírenie  marketin-

govej aktivity kvôli majstrovstiev Európy v bedmintone nepočujúcich v Trenčíne. Rozposlal som dopisy 

zhruba 15 firiem, nakoniec sme uzatvorili 2 zmluvy o poskytnutí  peňažných prostriedkov od nadácie 

SPP a nadácie Allianz. To som splnil s Dedečkom.  

V novembri sme boli na prijatí u prezidenta Kisku, ktorý našich deaflympionikov ocenil a poďakoval  za 

vzornú reprezentáciu Slovenska našej výpravy. 

Od mája do októbra ako riaditeľ turnaja na M-SR v bedmintone nepočujúcej mládeže som sa skontak-

toval so základnými školami pre nepočujúcich detí a troma zahraničnými školami( Rakúsko, Česko a 

Maďarsko), týkalo sa to informácií, propozície a súhrn emailových schránok. V októbri pán Vašíček 

prevzal moju úlohu na riaditeľa, ja robím ako člen výboru, mojou úlohou je informovanosť na všetkých 

školách. V decembri ako prezident som bol prítomný počas podujatia – M-SR v bedmintone nepočujú-

cej mládeže a na Vianočnej atletike v rámci Deaflympijských dňov. Pri vyhodnotení výsledkov som naj-

lepším účastníkom hier odovzdal medaile a diplomy.  

Absolvoval som  desať krát zasadnutí VV DVS.  

Na záver správy chcem poďakovať členom VV za nemalé úsilie, ktoré vynaložili počas roku pri dosiah-

nutí výsledkov, generálnemu sekretárovi Dědečkovi za činnosti v prospech DVS a inšpiráciu deaflym-

pijského hnutia , právnikovi Kristovi za prácu ohľadne prípravy na zmluvy a smernice, tlmočníčke Fab-

šíčkovej  za jej tlmočenie. 

V Bratislave, 21. mája 2018    PaedDr. Miloš Štefek, prezident DVS 

Poznámka: 

Správa je napísaná nepočujúcim prezidentom DVS bez korekcií. 
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VYPRACOVAL. 
 

 

 

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

 

V Bratislave, dňa 15. júna 2018     
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