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Prítomní:  

Dušan Dědeček, Miloš Štefek, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Jaroslav Malchárek, Milena Krajčírová – tl-

močníčka, Marcela Čierna – zapisovateľka, Lukáš Dědeček - kontrolór 

Ospravedlnení:  

Oliver Krist, Július Matovčík 

PROGRAM: 

1. Marketing a plánované aktivity (p. Malchárek),  
2. Zloženie deaflympijského tímu, harmonogram účasti (p. Dědeček) 
3. Curling nepočujúcich (p. Pitoňák)  
4. Pokuta za nenastúpenie na štart D. Pristača na MS v lyžovaní, 
5. Valné zhromaždenie 
6. Ostatné informácie 

Prítomných uvítal prezident DVS Miloš Štefek a zvlášť pozdravil p. Malchárka a povedal, že sa teší zo 
spolupráce s ním, keďže nám výrazne pomáha napĺňať naše úlohy, kvalitnejšie a lepšie. 

K bodu 1  

- p. Malchárek povedal, že mediálnym partnerom DVS sa stala TASR, s ktorou máme zmluvu. Kópiu 

zmluvy následne dostali všetci členovia VV DVS. Takúto istú zmluvu pripravuje DVS aj s RTVS, ktorá 

sa bude DVS venovať v hlavnom spravodajstve a aj v športovom spravodajstve. Čo sa týka Deaflym-

piády, RTVS vyslala do Turecka troch svojich pracovníkov - dvoch redaktorov a kameramana. Jeden 

z redaktorov je nepočujúci Roman Vojtechovský. Náklady na ich účasť preberá DVS, RTVS nám re-

funduje akreditačné poplatky. Pán Malchárek s nimi vycestuje do Turecka v čase od 25.7.-

31.7.2017 a bude spolupracovať pri spracovaní materiálu, ktorý redaktori použijú do spravodaj-

stva. Spolupráca DVS s RTVS platí aj na všetky ostatné aktivity, najbližšie je to Výstup na Rysy, 

- p. Dědeček navrhol, aby VV schválil úhradu nákladov za štáb RTVS, ktorý vycestuje na Deaflym-

piádu do Turecka. DVS bude hradiť náklady spojené s letenkami, ubytovaním a stravovaním. RTVS 

bude platiť mzdy tímu a ostatné poplatky – najmä akreditačné poplatky, ktoré sa budú pohybovať 

v čiastke okolo 3500 €. Túto čiastku najprv uhradí DVS a následne RTVS vráti (refunduje) DVS časť 

nákladov za akreditáciu.  Členovia VV DVS schválili úhradu nákladov za štáb RTVS, 

- p. Štefek položil otázku, prečo na Deaflympiádu vycestujú dvaja redaktori. P. Dědeček odpovedal, 

že RTVS si sama určila zloženie štábu. Vidí v tom logiku, pretože nepočujúci redaktor Roman Voj-

techovský bude prinášať informácie hlavne pre nepočujúcu časť divákov a počujúci redaktor bude 

informovať počujúcich divákov RTVS. Informácie budú rozdelené do hlavných správ a aj do správ 

pre nepočujúcich o 17.00 hod.  

- p. Malchárek prítomných informoval, že jeho prostredníctvom pripravuje DVS dohodu  o propagá-

cii s denníkom Šport, s www.sport.sk, s týždenníkom Život a Slovenka a s Petržalskými novinami,  

- ďalej informoval, že do konca roka plánuje tri tlačové besedy, z ktorých prvá bude pred Deaflym-

piádou, kde predstavíme maskota našich športovcov. Bude nasledovať jeho krst a predstavenie re-

prezentantov a realizačného tímu. Krstný rodič maskota bude vybraný  spomedzi známych osob-

ností. Ďalšia tlačová beseda bude po Deaflympiáde. Tretia by mala byť pred, alebo po akcii Výstup 

na Rysy. Tlačové besedy sa budú konať v hoteli Set, všetky tri dokopy budú poskytnuté sponzorsky 

v cene 1000 € majiteľom hotelu. To znamená, že občerstvenie a prenájmy máme zdarma, plus na 

ubytovanie bude poskytnutá ešte ďalšia zľava,  

http://www.sport.sk/


ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,  

konaného 02. júna 2017, Blumentálska 24, Bratislava. 

2 / 6 

- p. Malchárek sa ešte vrátil k vytvoreniu maskota a povedal, že vzhľadom na to, že nie sú financie 

na vytvorenie maskota profesionálnou agentúrou, alebo umelcom, z tohto dôvodu využil osobný 

kontakt na súkromnú strednú umeleckú školu, kde študenti dostali zadanie na vytvorenie návrhov 

maskota. Návrhy sú zatiaľ nedotiahnuté, ale to nevadí, pretože budú aj ďalšie návrhy a DVS si ur-

čite vyberie najlepší. Maskot bude vytvorený v hodnote asi  50 - 100 €, ako odmena za návrh. Na 

maskota bude vytvorená animácia, ktorá bude zverejnená na web stráne DVS,  

- ďalej informoval, že vzhľadom na aktuálnosť blížiacej sa Deaflympiády sa DVS rozhodlo usporiadať 

výstavu fotografií, ktorá sa uskutoční po Deaflympiáde. Je predpoklad, že táto bude zrealizovaná 

v priestoroch Bory mall. DVS bude hradiť len vytlačenie fotiek, prenájom priestorov na výstavu nie, 

- p. Malchárek ďalej povedal, že rozbehol  aktivity, ktoré smerujú k sponzorom na získanie ďalších 

financií. V čase neprítomnosti p. Dědečka na Slovensku bude s p. Čiernou a s Katarínou Babálovou 

dorábať finálnu verziu bulletinu. Ak majú členovia VV DVS ešte nejaké pripomienky k textom 

v bulletine, treba ich čo najskôr zaslať p. Malchárkovi. Čo sa týka reklamných predmetov, pripra-

vujú sa perá, vlajky, odznaky a nálepky v slovenskej a aj v anglickej verzii, 

- p. Malchárek ďalej povedal, že čo sa týka BEC 2018, DVS oslovilo[DD1] p. Rybníčka, ale z dôvodu pra-

covného zaneprázdnenia sa p. Rybníček s DVS nestretne a preto p. Rybníček poveril za seba zá-

stupcu p. Mráza, ktorý má jeho plnú moc a plnú dôveru v jednaní s DVS, ktorý je DVS k dispozícii 

kedykoľvek a DVS uvažuje o tom[DD2], aby sa prvé stretnutie s p. Mrázom uskutočnilo v Bratislave,  

- P. Dědeček prerušil p. Malchárka a povedal, že všetko čo sa týka BEC 2018 patrí na zasadnutie OV 

BEC 2018 a nie na zasadnutie VV VDS. Následne sa p. Malchárkovi poďakoval a povedal, že je rád, 

že p. Malchárek patrí do DVS, pretože DVS potrebuje človeka so skúsenosťami a s kontaktmi, aké p. 

Malchárek má, 

K bodu 2 

- p. Dědeček k tomuto bodu informoval, že p. Kacina na LD nepôjde, pretože má obavy letieť. 

Požiadal ho, aby letenku zakúpenú DVS uhradil na účet DVS, čo sa aj stalo. Namiesto neho 

pôjde p. Vančo. Nový člen je p. Štefan Babič, na požiadanie Adriána Babiča, 

- p. Dědeček informoval o zabezpečení leteniek pre nových členov a následne vybavil ubytova-

nie v olympijskej dedine pre cyklistov. Definitívne zloženie deaflympijského tímu bude DVS 

schvaľovať na Valnom zhromaždení, 

- o harmonograme odchodov informoval v predloženom materiále, najdlhšie v Turecku pobudnú 

p. Birka a p. Štefek, až 17 dní. P. Hrdlík zas bude najkratšie, čiže 4 dni, pretože sa zúčastní len 

kongresu ICSD. Niektorí športovci budú v Turecku 7 dní, p. Dědeček priletí do Turecka 22. júla 

a odchádzať bude 31. júla, i keď pôvodne mal vycestovať až 25. júla. No vzhľadom k zmenám 

v časovom rozpise atletiky zo strany organizátorov bolo potrebné zmeniť dobu pobytu v Sam-

sune. Touto zmenou DVS prišlo o cca 600€, keďže bolo potrebné zrušiť pôvodne zakúpené le-

tenky a zaplatiť nové, 

- v rámci deaflympijskej výpravy pôjdu do Turecka aj dvaja nepočujúci fotografi, Katarína Babá-

lová a Adam Kováč. P. Dědeček verí, že pripravia kvalitný fotografický materiál pre výstavu fo-

tografií a knihu o Deaflympiáde. Ubytovaní budú v hoteli Neba Royal. V tomto hoteli bude bý-

vať aj väčšina našich športovcov, plus štáb RTVS, 

- p. Dědeček v súvislosti s čerpaním prostriedkov informoval o dodržiavaní plánovaného roz-

počtu,  

K bodu 3 
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- p. Dědeček prítomných informoval, že pozval na zasadnutie VV p. Pitoňáka, aby vysvetlil, v akom 

štádiu sa nachádza curling nepočujúcich, čo je s úhradou 1500 €, ktorá má byť použitá na vyplate-

nie pokuty za zrušený štart na MS. Pri poslednom stretnutí prisľúbil, že sumu poukáže na účet, čo 

do dnešného dňa neurobil. DVS bude vyžadovať[DD3], aby túto sumu neposlal na účet DVS, ale aby 

vyplatil členkám curlingového družstva diéty, ktoré im dlhuje. Ak sa výška pokuty za neštartovanie 

potvrdí, potom sa úhrada pokuty[DD4] vyrieši iným spôsobom,  

- p. Dědeček privítal p. Pitoňáka a opýtal sa ho ako pokračuje príprava curlingového tímu a čo je 

s úhradou 1500,- Eur, ktorú mal p. Pitoňák poslať na účet DVS.  

- p. Pitoňák odpovedal, že vzhľadom k tomu, že sezóna skončila, čiže sa roztopil ľad v hale, čakajú 

hráčky a hráči do septembra, kedy znova začnú s prípravou, 

- p. Dědeček požiadal p. Pitoňáka, aby doplnil zoznam hráčov a predložil ich audiogramy, nech ne-

skôr v prípade prihlasovania na súťaže nie je s tým problém a DVS nedostane zbytočne pokuty za 

oneskorené predloženie audiogramov. Na to p. Pitoňák poznamenal, že momentálne nevie spísať 

zoznam hráčov, ktorí budú pokračovať v príprave, takže stále čaká, ako sa jednotliví hráči rozhodnú 

a prisľúbil, že zhruba do mesiaca dodá zoznam hráčov a ich audiogramy. Čo sa týka členiek curlin-

gového družstva, p. Pitoňák povedal, že sa ešte doteraz nevyjadrili, ako budú pokračovať. P. Děde-

ček požiadal p. Pitoňáka, aby dohodnuté kroky doriešil a nenechal ich nedoriešené,  

- ohľadom nepoukázanej sumy na účet DVS vo výške 1500,- Eur, p. Pitoňák povedal, že ju teda pošle 

na účet DVS, na čo reagoval p. Dědeček, že očakáva, že na kongrese v Turecku sa otvorí otázka po-

kút. Je možné, že pokutu zaplatiť nebudeme musieť. Preto má nový návrh a to, aby p. Pitoňák člen-

kám curlingu riadne vyplatil diéty a po kongrese sa DVS s p. Pitoňákom dohodne, ako sa bude táto 

pokuta riešiť. Sumy za diéty má p. Pitoňák členkám vyplatiť na účet a nie v hotovosti a potvrdenia 

o úhrade zaslať p. Dědečkovi,  

K bodu 4 

- p. Štefek uviedol ďalší bod na prerokovanie a požiadal o vyjadrenie g.s., 

- p. Dědeček sa vyjadril, že pokutu by mal zaplatiť p. Pristač, pretože vynechal štart a DVS dostal na 

úhradu pokutu za nenastúpenie na štart vo výške 100$. P. Legutky sa snažil p. Dědečkovi vysvetliť, 

prečo neštartoval (pripravoval sa na maturity a následne ich absolvoval). Bohužiaľ tieto dôvody ni-

kto nie sú dostatočné, uznané môžu byť len v prípade zdravotných dôvodov. Z tohto dôvodu musí 

pokutu znášať p. Pristač. Po vzájomnej komunikácii sa s P. Legutkym dohodli, že pokutu teraz 

vyplatí DVS a v budúcom roku bude dotácia o túto čiastku p. Pristačovi znížená. Následne p. Děde-

ček požiadal členov VV, aby odsúhlasili tento postup, 

K bodu 5 

- P. Dědeček povedal, že je potrebné, aby členovia VV vedeli čoho sa  bude týkať Valné zhromažde-

nie. Najdôležitejším bodom je schválenie zmien v stanovách, ktoré musia byť v súlade s požiadav-

kami ministerstva školstva, aby sme následne mohli byť uznaní za národnú športovú organizáciu. 

Zároveň bude potrebné schváliť nominácie na Letnú Deaflympiádu, ako aj ostatných členov vý-

pravy. Sú to všetci športovci a členovia realizačných tímov. Na Valnom zhromaždení bude potrebné 

prezentovať a schváliť Výročnú správu a správu auditora. Výročnú správu z časti pripraví p. Děde-

ček a jej ekomonickú časť pripraví audítorská firma,  

- po krátkej diskusii sa prítomní zhodli na termíne Valného zhromaždenia, ktoré by sa malo konať 

v piatok 30.6.2017 o 14.00 hod. v hoteli Set.,  
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k bodu 6 

- P. Štefek poznamenal, že momentálne nie je prítomný náš právny zástupca p. Krist, načo p. Děde-

ček reagoval, že momentálne nie je potrebné, aby bol prítomný.  

- P. Dědeček ďalej povedal, že spolupracuje s pracovníkmi audítorskej firmy, ktorí kontrolovali úč-

tovníctvo, požiadali o doplnenie niektorých údajov. Z diskusie s nimi okrem iného vznikli zaujímavé 

otázky ohľadom zaúčtovania niektorých položiek, napríklad: vyžiadané prostriedky od organizátora 

ZD2015, ktoré nám nakoniec vrátili o rok neskôr a ktoré sme ma vrátili Ministerstvu školstva. Je 

otázne, ako sa vyjadrí prípadná kontrola, pretože sme ich vyúčtovali ako vyčerpané, i keď v skutoč-

nosti podľa nedodaných služieb vyčerpané neboli. Skonštatoval, že ak postupujeme čestne, môže 

to ísť niekedy proti nám, ale verí, že toto DVS nikdy nikto vyčítať nebude,  

- druhá zaujímavosť, ktorá vznikla, je refinancovanie prípravy pre p. Vašíčka prostredníctvom zmluvy 

o reklame s ním získanými sponzormi (čo činilo približne 2000 €) a ktoré mu v plnej výške DVS vyp-

latilo na prípravu. Pritom bolo potrebné preukázať, aké boli náklady na zabezpečenie (výrobu) re-

klamy. Vzhľadom aj ku tomu, že sme na reklamu nemali v minulom roku dostatočné náklady, bolo 

nevyhnutné z uvedeného príjmu potrebné zaplatiť daň,  

- ďalší problém je zdokladovať riadne členskú základňu. Podľa nového zákona okrem športových klu-

bov, sú  členmi aj jednotlivci – fyzické osoby. Takto vznikol prípad „Adrián Babič“, ktorý zaplatil 

členské 10 €. Pri identifikácii platby vznikol problém, či členské zaplatil ako fyzický člen DVS (ktorí 

nemajú stanovenú výšku poplatkov), alebo za ŠK, z ktorého podľa vlastného vyjadrenie odišiel, ale 

ktorý je naďalej členom DVS. S audítormi sa zhodli na názore, že táto platba bude braná ako indivi-

duálna platba člena. Takýmito „maličkosťami“ strávili desiatky minút, museli brať do úvahy Sta-

novy DVS a Zákon o športe, a to aj kvôli desiatim eurám, 

- p. Dědeček pripomenul, že pokuty za porušenie disciplinárneho poriadku, nie je možné vyberať, 

pretože nemáme schválený Disciplinárny poriadok, z ktorého by to vyplývalo.  

- skonštatoval, že reklamné zmluvy nie sú pre DVS výhodné a ich použitie musí byť dobre premys-

lené, 

- vzhľadom k nadchádzajúcemu kongresu ICSD p. Dědeček nastolil úlohy zástupcov DVS, kde by mali 

navrhnúť, aby kongres zmenil výšku pokút nenastúpenie na štart pre tzv. „malé“ a „veľké tímy“, 

- p. Birka reagoval, že podľa neho to zrejme problém nebude, ale problém bude so spätnou splat-

nosťou. P. Dědeček súhlasil, ale zároveň povedal, že zástupcovia DVS na kongrese môžu vymôcť 

výnimku odpustenia celej pokuty, alebo aspoň uplatnenie pokuty vo výške 1000$, ktoré boli pô-

vodne poskytnuté prostredníctvom propozícií organizátora MS v curlingu, 

- p. Dědeček ďalej uviedol, že predmetom diskusie na najbližšom kongrese ICSD by malo byť aj rieše-

nie nesprávne poskytnutých údajov na úhradu pokút p. Rebrovom, keďže platby sa nám vrátili zní-

žené o bankové poplatky, 

- p. Dědeček navrhol, aby sa on, právny zástupca p. Krist a zástupcovia DVS, ktorí boli nominovaní na 

kongres v Turecku stretli a pripravili plán a podklady na úspešné vystúpenie a zvládnutie kongresu. 

P. Dědeček si toto stanovil za úlohu v termíne do 10.7.2017 spolu s p. Kristom,  

- v ďalšej diskusii p. Dědeček spomenul, že zo Zákona o športe vyplýva povinnosť pre DVS mať kon-

trolóra, ktorého musí ho aj finančne ohodnotiť, 

- vzhľadom ku tomu, že športovcom odchádzajú veľké finančné čiastky na ich účty, je potrebné, aby 

DVS aj ich použitie kontroloval. Športovci v podpísaných preberacích protokoloch deklarujú miesto, 

kde majú predmetný materiál umiestnený. P. Dědeček si myslí, že by bol namieste správny podnet 

členov VV na vyslanie kontrolóra, ktorý by skontroloval a zistil, či predmetné materiály pre špor-

tovcov sa naozaj nachádzajú, tam kde podľa záznamov majú byť. Ak sa náhodou stane, že materiál 
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nebude tam, kde byť má, kontrolór urobí zápis, na základe zápisu DVS vyzve športovca, aby predlo-

žil predmetný materiál a ak ho nebude vedieť predložiť, DVS požiada o vrátenie finančných pro-

striedkov. P. Dědeček však verí, že športovci budú mať všetko v poriadku. Samozrejme, VV DVS 

musí schváliť takéto fungovanie kontrolóra. K tejto funkcii a absolvovaniu kontroly športovcov pri-

slúchajú aj refundácie za stratu času a diéty. Členovia VV DVS jednohlasne súhlasili.  

- Následne p. Štefek zasadnutie VV DVS ukončil. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS. 

VV berie na vedomie  
č. 50/17 Prípravu Výročnej správy g.s. p. Dědečka v spolupráci s audítorskou firmou 
č. 51/17 prípravu dohody o propagácii s denníkom Šport, s www.sport.sk, s týždenníkom Ži-

vot, Slovenka a s Petržalskými novinami prostredníctvom p. Malchárka, 
č. 51/17 informáciu p. Malchárka, že tlačové besedy sa budú konať v hoteli Set, tri dokopy budú 

poskytnuté sponzorsky v cene do 1000 € majiteľom hotelu (občerstvenie a prenájmy zdarma, 
na ubytovanie bude poskytnutá ešte ďalšia zľava),  

č. 52/17 informácie p. Malchárka o príprave maskota  deaflympijského tímu a jeho krste, prí-
prave výstavy deaflympiských fotografií, aktivitách na získanie ďalších sponzorov a podporova-
teľov DVS, 

č. 53/17 informácie o odstúpení p. Kacinu z nominácie na LD a vrátení poplatkov za jemu uhra-
denú letenku, 

č. 54/17 informácie o zaradení pp. Jakuba Vanča a Štefana Babiča ako členov realizačného tímy 
cyklistiky do deaflympijského tímu, 

č. 55/17 prísľub p. Pitoňáka dodať do mesiaca (2.7.2017) zoznam hráčov curlingu, 
č. 56/17 požiadavku g.s. od p. Pitoňáka, aby vyrovnal nevyplatené diéty z minulého roku hráč-

kam curlingu poukázaním na účty hráčiek a vyplatenie preukázal výpisom z účtu,  
č. 57/17 konanie Valného zhromaždenie VV DVS, dňa 30.6.2017 o 14.00 hod., v hoteli Set 
č. 58/17 informácie o problematike zúčtovania prostriedkov poskytnutých za reklamu, členskej 

základni a vyberaní pokút vo futsale, 
č. 59/17 informáciu o nesprávne poskytnutých bankových údajoch zo strany ICSD a dôsledkoch 

z toho vyplývajúcich (strhnuté bankové poplatky) 
 

VV schvaľuje  
č. 60/17 Úhradu nákladov za štáb RTVS, ktorý vycestuje na Deaflympiádu v Turecku, 
č. 61/17 Refundáciu nákladov za akreditačné poplatky TV tímu predložením faktúry RTVS, 
č. 62/17 Úhradu pokuty za nenastúpenie na štart na MS 2017 p. Pristača, ktorá bude kompen-

zovaná v ďalšom roku z prostriedkov poskytnutých na jeho prípravu,  
č. 63/17 Funkciu kontrolóra a jeho finančné ohodnotenie 

  
VV ukladá úlohu 

č. 64/17 Do 10.7.2017 zvolať stretnutie s právnym zástupcom p. Kristom a členmi VV DVS, ktorí 
pôjdu na kongres do Turecka     

                                                                                                                Zodpovedá: D. Dědeček 
 
 

Termín najbližšieho VV DVS nebol určený. 

 

Zapísala: Marcela Čierna    ................................................................ 

Korigoval a overil: Dušan Dědeček, gen. sekretár ................................................................ 

http://www.sport.sk/


ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,  

konaného 02. júna 2017, Blumentálska 24, Bratislava. 
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V Bratislave, 25. júna 2017 

 


