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Prítomní:  

Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Oliver Krist, Milena Krajčírová – tlmočníčka 

Ospravedlnení:  

Július Maťovčík, Lukáš Dědeček - kontrolór 

 
PROGRAM: 

1. Vysvetlenie aktuálnej situácie v SR a ICSD, 
2. Postup pri ďalšej komunikácii,  
3. Ostatné, diskusia. 

 

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek. 

 

Ku bodu 1  

- p. Dědeček informoval prítomných o situácii, ktorá vznikla po reakcii p. Štefeka v súvislosti pre-

menovaním SFNŠ na DVS, ktorá je nedorozumením medzi zástupcami ICSD, EDSO a DVS. Reak-

ciu p. Štefeka nepovažuje za správnu a súčasne tým p. Štefek porušil aj našu vlastnú smernicu 

č. 7, keď opäť neposlal uvedenú komunikáciu v kópii na office. Požiadal p. Štefeka o vysvetle-

nie, 

- p. Dědeček predložil z angličtiny preložený dokument Ústavu (stanovy) ICSD, kde sa nachádza 

Bogardom označený odstavec 5.1., ide o spochybnenie rozhodnutia Kongresu ICSD a nášho 

členstva? Kto vysvetlí, čo vlastne chce Rebrov a o čom hovorí Bogard? Za najlepšie riešenie po-

važuje konferenčný rozhovor s obidvomi – Rebrovom a aj s Bogardom, 

- naše členstvo je nespochybniteľné, keďže prebehli dve deaflympiády a nikto sa nad naším člen-

stvom nepozastavil, ba EDSO nám normálne potvrdilo naše členstvo s novým názvom, 

- v prípade potreby sa obrátime na medzinárodný súd, ale aj na Medzinárodný olympijský výbor, 

ktorý požiadame o stanovisko k takémuto „šikanovaniu“ zo strany ICSD, 

- na najbližšom kongrese bude potrebné žiadať ICSD, aby delegovalo ostatným členským organi-

záciám právo v krajine používať národný ekvivalent slov deaflympic – deaflympics, teda 

deaflympijský v záujme ďalšieho rozvoja a propagácie športov nepočujúcich,    

Ku bodu 2  

- p. Krist  – informoval prítomných o potrebných krokoch, o suverenite DVS čo sa týka názvu 

a práva určiť si ho,  

Ku bodu 3  
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Uznesenia prijaté členmi VV DVS. 

VV berie na vedomie  
č. 5/17 opätovné nerešpektovanie uznesenia 125/16, ktorým bola schválená Smernica č. 7 

(Pravidlá komunikácie) prezidentom Štefekom, 
č. 6/17 potrebu hlbšie informovať ICSD o situácii na Slovensku a požiadať o vysvetlenie Bo-

garda, aký predpis mal na mysli, pri komunikácii v zmysle oznámenia zmeny názvu DVS,  
 

 
 
Termín najbližšieho VV DVS je 10. február 2017 o 14.00 hodine. 

 

Zapísal: Dušan Dědeček    --------------------------------------- 

Overili: 

Miloš Štefek, prezident   ................................................................ 

 Rastislav Hrdlík, viceprezident  ................................................................ 

 Peter Birka, člen   ................................................................ 

 Július Maťovčík, člen   ................................................................ 

V Bratislave, 15. február 2017 


