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Prítomní:  

Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Milena Krajčírová – tlmočníčka, Marcela Čierna – zapiso-

vateľka 

Hosť: Jaroslav Malchárek (na konci zasadnutia) 

Ospravedlnení:  

Miloš Štefek, Oliver Krist, Július Maťovčík,  

PROGRAM:  

1.       Výročná správa DVS a správa audítora 

2.       Program VZ, hlasovací poriadok, nové stanovy 

3.       Zloženie a štruktúra výpravy DVS na LD 2017 

4.       Špecifikácia podmienok a zabezpečenia jednotlivých štruktúr 

5.       Ostatné, diskusia 

Prítomných uvítal p. Dědeček, 

k bodu 1 

- p. Dědeček informoval o odovzdávaní dekrétov u p. prezidenta a zároveň pripomenul prí-
pravu valného zhromaždenia, kde sa očakáva odsúhlasenie nových stanov, schválenie vý-
ročnej správy, správy audítora, 

- prítomní výročnú správu čítali a všetci s ňou súhlasia, 
- správa audítora ešte nebola k dispozícii, ale k termínu VZ bude k dispozícii, 

k bodu 2 

- základné informácie poskytol p. Dědeček: 
o valné zhromaždenie bude viesť prezident p. Štefek a tak isto bude robiť návrh na pred-

sedníctvo, 
o na valnom zhromaždení budú len dve komisie a to mandátová (sčítava hlasy a zisťuje 

uznášania schopnosť), ďalšia komisia bude volebno-návrhová,  
o podľa stanov máme nové hlasovacie podmienky – za každý klub je len jeden delegát aj 

keď má viac hlasov. Máme 11 delegátov a dokopy majú 31 hlasov. Najviac hlasov má 
Trenčín a Olymp Slovakia, po 6 hlasov, čo predstavuje maximálny počet, 

o Rozdelenie hlasov: 
 každý športový klub = 1 hlas, 
 20 – 25 členov = 1 hlas, 
 26 – 50 členov = 1 hlas, 
 51 – a viac členov = 1 hlas, 
 účasť na majstrovstvách Európy alebo sveta = 1 hlas, 
 účasť športovcov na Deaflympiáde = 1 hlas, 

o na rozhodovanie je potrebné minimálny počet hlasov 16, 
- p. Krajčírová informuje o projektoch, ktoré nám ministerstvo neschvaľovalo. Keď bola na minis-

terstve zisťovať, prečo nám to nikdy neschvália ich odpoveďou bolo, že v našich stanovách ne-
máme napísané slovo „kultúra“ takže preto nám to nikdy neschválili,  

- p. Dědeček informuje o pridaní článku v členstve, kde je spomínané, že členovia sú povinní pla-
tiť členský poplatok, 

- zmeny v štruktúre orgánov, p. Dědeček informuje, že ak chceme schvaľovať stanovy a ďalšie 
veci, musíme mať dvoj-tretinovú väčšinu. V prípade, ak by sme chceli zorganizovať valné zhro-
maždenie, kde sa budú meniť členovia VV, stačí nám polovičná účasť, 
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- p. Birka sa pýtal či sme si to len samostatne navrhli, alebo je to požiadavka od štátu. p. Děde-
ček potvrdil, že sú to požiadavky štátu, 

k bodu 3 

- ku zloženiu a štruktúre výpravy DVS na LD2017 predložil p. Dědeček návrh - 10 športovcov 
a 9 členov doprovodu. Spolu máme 29 akreditovaných členov výpravy. P. Dědeček položil 
otázku či všetci prítomní súhlasia s rozdelením výpravy na časť reprezentačného družstva 
a časť ostatnej výpravy a s tým súvisiace náklady,   

k bodu 4 

- p. Dědeček informoval o letových podmienkach – nepôjdeme naraz ako jedna veľká sku-
pina, ale po viacerých menších, keďže nie je z hľadiska ladenia športového výkonu nevy-
hnutné cestovať do neistých tréningových a meteorologických podmienok s viacdňovým 
predstihom (atléti by tam museli tráviť až 10 dní), 

- Zároveň informoval o diétach a systéme ich výpočtu (podľa dní pobytu a zabezpečeného 
stravovania) podľa jednotlivých športov - skupín, 

k bodu 5 

- p. Dědeček informuje o vytváraní bulletinu, dokument, v ktorom nájdeme základné infor-
mácie o nás. Prípravou bulletinu bol poverený p. Štefek, avšak p. Dědeček to po ňom mu-
sel kontrolovať a prerábať viac než 3 hodiny, 

- prvé vytlačenie tohto bulletinu nás vyšlo 250€ za 25ks. P. Dědeček povedal p. Štefekovi, 
aby navrhol odmeny. P. Štefek navrhol odmeny v celkovej hodnote 600€, p. Dědeček mu 
navrhol 50€ za snahu vzhľadom k množstvu práce, ktoré musel vykonať na opravy  
a zmeny v bulletine, sl. Babálovej navrhuje odmenu vo výške 0€, vzhľadom k tomu, že 
máme dohodu o bezplatnej spolupráci platnú do júla tohto roku, 

- slová o bezplatnej spolupráci sl. Babálovej potvrdil p. Hrdlík, ktorému to bolo známe skôr 
- p. Dědeček sa zriekol nároku na odmenu za prípravu bulletinu,  
- p. Dědeček podal informácie k návšteve prezidenta, pred návštevou je spoločný obed 

a následne sa všetci presunú k prezidentovi. Príchod k prezidentovi je 13:30 hod.  
- dekréty bude podpisovať p. Štefek 
- p. Dědeček požiadal o súhlas prečíslovania zápisníc, pretože uznesenia nenadväzovali na 

seba a bolo potrebné ich prečíslovať,  
- následne po kontrole všetky zápisnice vytlačí alebo pošle na maily p. Dědeček 
- p. Birka informoval o priebehu inšpekčného dňa, kde mal p. Vašíček pripravený príhovor, 
- p. Malchárek doplnil informácie a zhrnul predbežný prísľub predsedu TSK Bašku na sumu 

cca 3300 €. 
 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS. 

VV berie na vedomie 

č. 65/17 správu kontrolóra DVS, 
č. 66/17 informácie o bulletine, cene zaň a spolupráci so sl. Babálovej na bezodplatnej báze do 

júla t.r., 
č. 67/17 informácie o organizácii návštevy u prezidenta a slávnostnom sľube, 
č. 68/17 rozdelenie výpravy na časť reprezentačného družstva a časť ostatnej výpravy, 
č. 69/17 informácie pp. Birku a Malchárka o priebehu inšpekčného dňa. 

 
VV schvaľuje  

č. 70/17 výročnú správu DVS, 
č. 71/17 opravu a zmeny v prečíslovaní zápisníc, 
č. 72/17 navrhované zmeny v stanovách a zmenu hlasovacích podmienok, 
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č. 73/17 zloženie a štruktúru reprezentačnej výpravy SR na LD 2017 podľa prílohy. 
 

 

Termín najbližšieho VV DVS nebol určený. 

 

Zapísala: Dušan Dědeček    ................................................................ 

Overil: Dušan Dědeček, gen. sekretár   ................................................................ 

V Bratislave, 10.6.2017 
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Príloha 1 

Návrh na zloženie reprezentačného družstva na XXIII. Letnej Deaflympiáde 

Športovci: 

1. Ivana Krištofičová – atletika 
2. Martina Antušeková – atletika 
3. Eva Jurková – stolný tenis 
4. Jana Jánošíková – tenis 
5. Peter Vašíček – bedminton 
6. Július Maťovčík – cyklistika 
7. Adrián Babič – cyklistika 
8. Miroslav Kanaba – golf 
9. Thomas Keinath – stolný tenis 
10. Marek Tutura – stolný tenis 
 

Členovia realizačného tímu: 

1. Dušan Dědeček – tréner atletiky 
2. Ján Surgáč – tréner atletiky 
3. Andrej Dzelinskyj – tréner stolného tenisu 
4. Iveta Kľačanská – trénerka stolného tenisu 
5. Jakub Vančo – tréner cyklistiky 
6. Štefan Babič – technik cyklistov 
7. Michal Matejka – tréner bedmintonu 
 

Členovia vedenia výpravy: 

1. Miloš Štefek – vedúci výpravy, prezident 
2. Peter Birka – zástupca vedúceho výpravy, tlmočník 
 
 
Návrh na ostatných členov výpravy SR na XXIII. Letnej Deaflympiáde 
 
1. Rastislav Hrdlík – zástupca DVS na kongrese ICSD 
2. Jaroslav Malchárek – člen zodpovedný za komunikáciu a médiá 
3. Ladislav Jurko – sprievod Evy Jurkovej 
4. Zuzana Tuturová – sprievod Mareka Tuturu 
5. Lucia Tuturová – sparing Mareka Tuturu 
6. Katarína Babálová – dokumentaristka tímu 
7. Adam Kováč – dokumentarista tímu 
8. Ivan Janko – redaktor RTVS 
9. Roman Vojtechovský – nepočujúci redaktor RTVS 
10. Branislav Mihok – kameraman RTVS 


