
ZÁPISNICA 
z Valného zhromaždenia Deaflympijského výboru Slovenska 

konaná 16. júna 2018, Hotel SET, Bratislava  

 

 
 

1. Prezentácia 

Členovia: Dušan Dědeček (ŠK OLYMP Slovakia), Peter Vašíček (ŠKN Trenčín), Rastislav Hrdlík (ŠKN 

Nové Zámky), Martin Legutky ml. (TJ Vysoké Tatry), Milena Fabšičová (ŠKN Žilina), Pavol Pitoňák (Cur-

lingový klub Čierna voda), Eva Jurková (ST Košice), Jarmila Hrdlíková (ŠKN Sokol), Samuel Haister (ŠKN 

Lučenec), Michal Mihálek (SGAN). 

 

Hostia: Mgr. Oliver Krist, Mgr. Hanka Kolníková, Ing. Lukáš Dědeček (kontrolór), Barbora Štellerová 

(administrátorka). 

 

2. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia 

Na úvod privítal prezident Miloš Štefek prítomných členov a hostí a predstavil program Valného zhro-

maždenia. 

 

3. Návrh a schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľa 

Pán Štefek oboznámil prítomných, že hlasovanie bude verejné a bude prebiehať v posunkovom ja-

zyku. Predstavil jednotlivých navrhovaných členov. 

predseda – Miloš Štefek 

členovia – Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka 

zapisovateľ – Hanka Kolníková 

overovateľ – Peter Birka 

 

Hlasovanie – pracovné predsedníctvo: 

Za: všetci    Proti:  0    Zdržali sa: 0 

 

Hlasovanie – zapisovateľ: 

Za všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

Hlasovanie – overovateľ: 

Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

4. Návrh a schválenie mandátovej komisie 

- p. Štefek navrhol p. Michala Micháleka a p. Jarmilu Hrdlíkovú do mandátovej komisie. 

 

Hlasovanie – návrh členov do mandátovej komisie: 

Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

5. Návrh a schválenie návrhovej komisie 

- p. Štefek navrhol do tejto komisie Martina Legutkého ml. a p. Milenu Fabšičovú. 

 

Hlasovanie – navrhnutí členovia do návrhovej komisie: 

Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
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Vyjadrenie mandátovej komisie 

- p. Mihálek konštatoval, že prítomných je 10 s 20 hlasmi zo 14 klubov hlasujúcich členov, čo je nad-

polovičná väčšina (71,4%) podľa platného rokovacieho a volebného programu a Valné zhromažde-

nie je uznášania schopné. 

 

6. Návrh a schválenie programu 

- p. Štefek vyzval prítomných na hlasovanie za schválenie programu. 

 

Hlasovanie – schválenie programu: 

Za: všetci     Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

7. Výročná správa a účtovná uzávierka DVS za rok 2018. 

- P. Dědeček prítomných oboznámil s výročnou správou a účtovnou uzávierkou za rok 2017 (príloha 

predložených dokumentov). Výročná správa sa ukladá do registra výročných správ. V ďalšom informo-

val prítomných o problémoch, ktoré DVS riešil v roku 2017 a označil ho za najúspešnejší rok v histórii 

športu nepočujúcich vôbec. Napriek niektorým nepriaznivým impulzom z prostredia administratívy 

MŠVVaŠ SR a športu počujúcich pozitívne hodnotil vývoj, najmä postoj ministerky školstva Martiny 

Lubyovej, ktorá v uplynulom roku preukázala nadhľad a pozitívny postoj voči záujmom a cieľom 

deaflympijského športu a reprezentácii Slovenskej republiky prostredníctvom športu nepočujúcich,  

- p. Dědeček predstavil prítomným aj auditorskú správu z roku 2017, ktorú vypracovala spoločnosť Pro-

Vera Consult a ponúkol jej tlačenú formu prítomným k dispozícii. Jej plnú verziu si môže ktokoľvek pre-

hliadnuť na webovej stránke združenia. Vysoko ocenil ďalší pokrok v zrovnoprávnení deaflympionikov 

a paralympionikov, ktorý nastal v oceňovaní za výsledky na vrcholných podujatiach (Deaflympiáda), 

- P. Štefek poďakoval p. Dědečkovi za informácie z výročnej správy a účtovnej uzávierky. Predstavil prí-

tomným jeho postrehy z roku 2017. Vyjadril sa k spolupráci s médiami, k samotnému priebehu 

deaflympiády a taktiež k spoločenským udalostiam, ktoré súviseli s deaflympiádou (prijatie u prezi-

denta SR, prezentácia v RTVS, odmeny MŠVVaŠ SR). Taktiež spomenul, akým spôsobom sa v roku 2017 

snažil on sám kontaktovať sponzorov o poskytnutie finančných prostriedkov. Kontaktoval ich viacero 

a s dvoma sa mu podarilo spoluprácu nadviazať. P Štefek tiež poďakoval výkonnému výboru a p. Dědeč-

kovi za rozvíjajúcu sa a prospešnú činnosť, ktorú robia pre DVS,  

 

Nakoniec sa spýtal prítomných, či majú pripomienky k výročnej správe a účtovnej uzávierke za rok 2017 

a navrhol hlasovanie a schválenie výročnej správy 

 

Pripomienky a otázky neboli žiadne. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9     Proti: 1    Zdržali sa: 0 
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8. Návrh, zmena a doplnenie stanov 

- právny zástupca DVS p. Krist prítomných stručne informoval, že v stanovách sa menia najmä dve zá-

sadné skutočnosti: 

1. Rozhodovanie o prijímaní nových členov – v súčasnosti rozhodovanie o prijímaní nových čle-

nov prináleží VZ. VV DVS vie však zasadnúť kedykoľvek, čo by bolo pre záujemcov o členstvo 

výhodnejšie. 

2. Doposiaľ bolo podpisovanie dokumentov finančne limitované pre prezidenta DVS. Nakoľko v 

praxi nastali určité formálne problémy pri podpise zmluvy s MŠVVŠ, podpisovanie takýchto 

dokumentov bude v odteraz kompetencii prezidenta DVS so súhlasom členov VV DVS. Ďalšia 

možná situácia (prekážka pri podpísaní zmlúv) nastáva v prípade, že prezident DVS sa nebude 

môcť z objektívnych dôvodov dostaviť na podpis dôležitej listiny (napr. v prípade pracovnej 

neschopnosti, hospitalizácie, čerpania dovolenky a podobne. 

3. Menia sa ešte malé technické veci, ktoré sťažujú praktické fungovanie združenia a je potrebné 

ich zo stanov vypustiť. 

 

- p. Vašíček sa spýtal, či môžu členovia športových klubov, pokiaľ ide o stanovy ich klubov (ktoré sú 

členmi DVS), využívať služby p. Krista ako právneho zástupcu DVS, alebo či si majú hľadať svojho práv-

neho zástupcu, 

- p. Dědeček povedal, že p. Krist je síce právny zástupca DVS, ale DVS s ním potrebuje riešiť mnoho 

závažných tém, za ktoré p. Krist nedostáva príliš veľké finančné ohodnotenie. Vyjadril preto názor, že 

ak majú športové kluby dostupných iných právnych zástupcov, bolo by vhodné ak by sa obrátili na nich, 

- p. Vašíček ďalej povedal, že by bol za to, aby DVS prostredníctvom Krista skontrolovala a následne 

dala do poriadku stanovy všetkých klubov, ktoré sú členmi DVS, 

- p. Štefek navrhol hlasovať o zmenách a nových stanovách. 

 

Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

9. Diskusia 

- p. Legutky ml. sa spýtal, či by sa mohlo správne zaevidovať do tabuľky vo výročnej správe jeho 6. 

miesto z MS, 

- p. Dědeček mu odpovedal, že v prípade, že mu budú doručené zrozumiteľné výsledky, tak to nie 

je problém opraviť, 

- P. Mihálek sa opýtal na kalendár podujatí na nastávajúci rok, 

- p. Štefek ho informoval o dostupnosti takýchto informácií na webe združenia. 

 

10. Záver, ukončenie rokovania 

- p. Štefek poprosil o predloženie správy Mandátovej komisie 

P. Mihálek predložil a prečítal valnému zhromaždeniu správu Mandátovej komisie (viď príloha). 

 

 

 

 



ZÁPISNICA 
z Valného zhromaždenia Deaflympijského výboru Slovenska 

konaná 16. júna 2018, Hotel SET, Bratislava  

 

 
 

 

Hlasovanie – schválenie správy: 

Za: všetci     Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

- p. Martin Legutký ml. prečítal správu návrhovej komisie a predložil ju valnému zhromaždeniu DVS 

(viď príloha). 

 

Hlasovanie – schválenie programu: 

Za: všetci     Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

 

P. Štefek poďakoval prítomným za účasť a poprial veľa úspechov v ďalšej športovej činnosti. 

 

 

 

 

zapisovateľ – Hanka Kolníková  ........................................................................ 

    

overovateľ – Peter Birka   ........................................................................ 

 

generálny sekretár – Dušan Dědeček .......................................................................  
 

 

 

 

V Bratislave 16. júna 2018 

 

 


