
 
 
 
 
 
 
 

19. Kongres EDSO 
18.-19. októbra 2018 

Heraklion, Kréta Grécko 
 

Za Slovensko sa zúčastnili: Peter Birka a Július Maťovčík 

PROGRAM 18.októbra 2018 

09:00 - Registrácia 

10:00 - Privítanie a otvorenie 19. kongresu 

13:00 - Obedňajšia prestávka  

14:00 – Kongresová schôdza 

15:45 – EUD  Projekt – Mark Wheatley (Anglicko) 

16:30 – EDSO  distribúcia knihy – Urban Mesch (Švédsko) 

18:00 – Večera 

 

1. Kongresová schôdza 10:00 – 13:00 

1.1. Úvodné privítanie, otvorenie schôdze prezidentom EDSO (Bjorn Roine), vyme-

novanie 3 kontrolórov,  potvrdenie zápisnice z 18. kongresu v Jerevane 2016. 

1.2. Delegátka z Holandska sa opýtala prečo Martin Bogard odstúpil z funkcie TD 

badminton? Prezident Bjorn  odpovedal, že nevie, ale rešpektuje jeho rozhodnutie.  

     Belgičan Jan Braembussche uviedol, že Bogard je schopný a užitočný pre potreby 

EDSO a takých nie je veľa.  

     Delegát zo Slovenska Birka skonštatoval, že na ME v bedmintone v Trenčíne sa OV 

spolupracovalo s p. Bogardom veľmi dobre a nič nenasvedčovalo, že má v úmysle od-

stúpiť, práve naopak. V rozhovoroch bola spoločná diskusia o plánoch európskeho 

a svetového bedmintonu nepočujúcich do budúcna.  

1.3. Švédsky delegát navrhol, aby Dopingovú kontrolu čiastočne hradilo EDSO. 

Viedla sa diskusia, kde sa spomínali možnosti, aby sa premietla do registračného po-

platku (Belgicko).  

     Prezident Bjorn Roine spomenul, že dopingová kontrola nie je na ME povinná.  

     Delegát p. Birka (SVK) uviedol, že na ME v bedmintone v Trenčíne boli náklady na 

DK cca 1400€. Nemá poznatky, že organizátori DK pozvali a následne zaplatili dobro-

voľne. Práve naopak, EDSO požadovalo, aby sa DK uskutočnila, preto nerozumie 

tomu, čo hovorí prezident Bjorn Roine. 



     Delegáti skonštatovali, že v budúcnosti DK bude potrebná (aby ME malo patričnú 

vážnosť) a EDSO musí prispievať. Zhodli sa v tom, že najlepšie bude, ak sa EDSO do-

hodne s WADA a zaplatí za DK všetkých ME, ktoré sa uskutočnia v danom roku. 

1.4. Akým spôsobom hľadať pre ME TD. Doteraz vedenie EDSO si vytypovalo určité 

osoby a ponúklo im funkciu TD. V budúcnosti je potrebné vyhlásiť konkurz na funkčné 

miesta TD a rozposlať všetkým národným federáciám, až po nezáujme (neprihlásení) 

ponúknuť vytypovaným osobám.  

1.5. UEFA dala EDSO na rozvoj futbalu 50.000€. Na požiadanie delegátov bol uve-

dený plánovaný rozpočet. Aj v minulosti (každoročne) UEFA pravidelne prispievala len 

trošku menšou sumou (20.000-40.000€). 

1.6. Je potrebné zmeniť právomoci člena EDSO v ICSD. Terajšie postavenie neodzr-

kadľuje silu a vážnosť EDSO v ICSD. EDSO nemá určujúci vplyv v ICSD, preto je ne-

vyhnutné čo najskôr posilniť. Bude to úloha nového vedenia. 

1.7. Archivácia audiogramov, nie je v poriadku. Niekedy nevedia na požiadanie vy-

hľadať audiogram niektorých osôb. 

1.8. Finančná správa za roky 2015, 2016, 2017. Prečo je oneskorená? Prečo realizo-

vané akcie v roku 2015 sú vo finančnej správe uvedené až v roku 2016. Vysvetľoval 

Guido Zanecchia (Taliansko). Holandskému delegátovi nestačilo zhrnutie výdavkov 

a príjmov, žiadal, aby na budúcom kongrese prezentoval jednotlivé položky výdavkov 

a príjmov a tiež na jednotlivé ME. Schválené. 

 

2. Prednáška EUD projekt – Mark Wheatley 
     Je potrebné upriamiť pozornosť na nadáciu ERASMUS, ktorá disponuje rozpočtom 

109 mil. eur. Celkovo na šport (aj s počujúcimi) sa v posledných 4 rokoch vyčlenilo 
34 mil. Z ERASMUS čerpali telesne postihnutí, nevidiaci a špeciálne olympiády. Nepo-

čujúci športovci nedostali žiadne financie. Nabádal, aby EDSO využívalo aj tento zdroj 
finančných prostriedkov. 

     Členka legislatívy EDSO (Francúzsko) uviedla, že v minulosti bolo niekoľko poku-

sov žiadostí o dotácie z ERASMUS, ale všetky sa skončili neúspechom. Preto sa neskôr 
už nepokúšali. Prednášajúci skonštatoval, že napísať žiadosť si vyžaduje fundovaného 

človeka v tejto oblasti (špecialista na projekty). Treba sa pozrieť na www.ec.eu-
ropa.eu  

     Wheatley uviedol, že ERASMUS preferuje také projekty, ktoré sú spojené s viace-
rými štátmi, mestami a tiež integrovaním participovaním a aktívnou účasťou majority. 

 
3. Uvedenie a propagácia knihy – Športové hnutie nepočujúcich v Európe 

     História športu nepočujúcich v Európe. Každá federácia dostala jeden výtlačok 
knihy. 

 

PROGRAM 19.10.2018 

09:00 – Kongresová schôdza 

13:00 - Obedňajšia prestávka  

14:00 – Kongresová schôdza 

16:00 - Záver 

20:00 – Banket 

1. Prerokovanie návrhov 

http://www.ec.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/


1.1. Návrh Rakúska, aby sa stanovil maximálny poplatok za registráciu na ME na 

50€. Nezmenené. 

1.2. Návrh Rakúska. Možnosť výberu hotela na ME mimo rámca hotelov, ktoré odpo-

rúčajú organizátori. Z pohľadu organizátora je to možné, avšak pri výbere iného ho-

tela ako odporúčanom si dopravu pri premiestňovaní z hotela na miesto podujatia za-

bezpečí samostatne. Za prípadne problémy usporiadateľ nezodpovedá. Nezmenené. 

1.3. Na kongrese EDSO sa môže zúčastniť aj počujúca osoba? Môže, ale musí ovlá-

dať medzinárodný posunkový jazyk (MPJ). Návrh predložilo Rakúsko. 

     Rozprúdila sa diskusia akým spôsobom sa na kongrese môže zúčastniť počujúca 

osoba. Teraz je to tak, že sa zúčastniť môže, ale iba ako asistent. V diskusii sa preja-

vila tendencia, aby aj počujúce osoby so znalosťou MPJ mohli byť na kongrese dele-

gátmi. Dospelo to až k bodu, že padol návrh (Maďarsko), aby sa slovo deaf zo stanov 

vypustilo. To by znamenalo, že nie je podmienka, aby sa zúčastňovali len nepočujúci. 

Podmienku by spĺňali aj osoby ovládajúce MPJ bez ohľadu či sú počujúci alebo nepo-

čujúci. Hlasovanie: za vypustenie slova deaf bolo 22 delegátov zo 60.         Návrh 

neprešiel. 

1.4. Návrh Rakúska. Pri organizovaní ME prijať alternatívu pre plán B pre prípad, že 

pôvodná usporiadateľská krajina od zorganizovania ME odstúpi. Delegáti neschválili, 

keďže finančné prostriedky nemožno presúvať na inú krajinu. Možné je iba v rámci 

krajiny z mesta na iné mesto. 

1.5. Návrh Belgicka. Účasť EDSO na finančných nákladoch dopingovej kontroly. 

EDSO sa pokúsi nájsť dohodu s WADA, aby to bolo pre EDSO najlacnejšie. Usporiada-

teľské krajiny by nemali znášať finančné náklady na DK. 

1.6. Návrh Belgicka. Rovnaké medaily na všetkých ME. Iba loga jednotlivých krajín 

a športov odlišné. Cieľ zlacniť náklady na medaily. Zamietnuté, pretože každá uspo-

riadateľská krajina disponuje rôznym rozpočtom a tým sa bude chcieť prezentovať ori-

ginálnymi medailami. 

1.7. Audiogramy - návrh Českej republiky, aby EDSO na svojich akciách (ME) mohlo 

disponovať audiogramami. Cieľom je zefektívniť kontrolu SP pretekárov, ktorí sú po-

dozriví, že nespĺňajú sluchovú podmienku 55 dB. Akceptácia návrhu. Túto záležitosť 

je potrebné prekonzultovať s ICSD a nájsť spoločné riešenie a východisko.  

     Predstava je taká, že na akcie EDSO (ME) a na ICSD (MS, deaflympiáda) bude prí-

tomná osoba, ktorá bude mať k dispozícii kufrík s prístrojom, schopným okamžite od-

merať sluchové postihnutie danej osoby (miera dB). 

1.8. Návrh Holandska. Aby v štruktúrach a v ústave ICSD bola zmienka o reprezen-

tantovi EDSO. Cieľom je presadzovať záujmy EDSO vnútri ICSD. 

1.9. Návrh Holandska. Skrátiť volebné obdobie Prezidenta EDSO na maximálne 2x4 

roky. Netýka sa členov výkonného výboru EDSO. Bude sa konzultovať v rámci pri-

pravovanej reformy.  

3.1.  Návrh Holandska. Zefektívniť výber TD EDSO. Akým spôsobom hľadať TD pre 

jednotlivé športy. Je potrebné vyhlásiť konkurz na miesta TD jednotlivých športov. 

1.10.  Návrh Poľska. V ľahkej atletike zmeniť z U18 a U20 na U17 a U21. Návrh ne-

prešiel. 

1.11.  Návrh Švédsko. Rovnoprávnosť žien a mužov vo vrcholných a riadiacich funk-

ciách EDSO. Diskutovalo sa o tom, že ženám nikto nebráni, aby sa presadili v súťaži 

o funkcie s mužmi.  



1.12. Návrh Švajčiarsko. Ak krajina organizujúca ME sa vzdá organizovať podujatie 

zvyčajne zaplatí pokutu 1000-20.000€. Táto suma (pokuta) sa presunie na krajinu 

preberajúcu organizáciu podujatia. tieto peniaze v plnej výške. Akceptované. 

 

2. Aktualizácia organizovania ME na nasledujúce obdobie. 

2.1. Prezentácia Turecka ME vo futbale 2022 

2.2. Aktualizácia organizovania ME v krajinách a mestách v časovom horizonte 2019 

-2025. Prehľad podujatí ME v najbližšom období pošlú všetkým federáciám. 

 

3. Voľba prezidenta a nových členov výkonného výboru na obdobie 2018-

2022. 

3.1. Doterajší prezident Bjorn Roine delegátom oznámil, že odstupuje z funkcie 

z osobných dôvodov, aj pre pokročilý vek a chce sa venovať rodine. 

      Kandidátom na funkciu prezidenta EDSO bol Josif Stavrakakis z Grécka. Bol 

zvolený 46 hlasmi. 

      Na funkciu Viceprezidenta kandidovali Ota Panský (ČR), Guido Zanecchia (Ta-

liansko) a Belgičan Ján Braembussche. Delegáti zvolili Zanecchiu, dostal 37 hlasov. 

Braembussche 20, Panský 5. 

      Na generálneho sekretára EDSO kandidovali Philip Gerrard (GBR) a Neil 

Feraon (Irsko). Presvedčivo s 50 hlasmi vyhral kandidát z Veľkej Británie. 

      Kandidáti na členov výkonného výboru EDSO:  

1. Ota Panský                 -   39 hlasov 

2. Neil Feraon                 -   37 hlasov 

3. Ján Braembussche       -   47 hlasov 

4. Alexander Romantsov  -   20 hlasov 

     Keďže za zvolenie kandidáta bola potrebná väčšina hlasov zo 60 delegátov prví 

traja prešli. Pre doterajšieho člena výkonného výboru EDSO Alexandra Romantsova 

(Rusko) znamená, že z neho vypadáva. 

     Nasledujúci 20. kongres sa uskutoční v roku 2020 v Kodani (Dánsko) a 21. kon-

gres v roku 2022 v Belgicku. V časovom horizonte 6 mesiacov oznámia miesto kona-

nia. 

4. Ukončenie 19. kongresu EDSO 

Poznámky 

Návrhy, ktoré sme na VV DVS chceli dodatočne na kongrese predniesť:  

- systém pokút ICSD, zmena pokút tímov, podľa počtu hráčov,  

- viac prispievať EDSO pri organizácii ME,  

- oslobodenie poplatkov na športovcov a aktívnych členov pri organizácii organizujúcej krajiny,  

- umožniť počujúcim pôsobiť v riadiacich štruktúrach, 

Členovia VV EDSO, ako aj členka legislatívnej komisie, mi predkladať naše návrhy neodporučili, keďže 

dopredu (termín 28.6.) podaných návrhov bolo veľa. Mohol som len v rámci diskusie pri iných návrhoch 

vystúpiť na pódiu a prezentovať svoj názor na danú tému. V plnej miere som to využil. Asi 6-7 krát 

som vstúpil do diskusie. 

     Atmosféra 19. kongresu bola naklonená reforme. Pri diskusiách návrhov sa veľmi často hovorilo či 

návrh chceme zmeniť teraz s rizikom, že prijmeme nedorobok, alebo to necháme na ohlasujúcu re-

formu, ktorá bude v súlade s ICSD.  



     Veľa delegátov bolo nedoslýchavých s načúvacími prístrojmi niektorým medzinárodný posunkový 

jazyk robil problémy. Medzi sebou používali hovorený jazyk. Napríklad novo zvolený sekretár pán Ger-

rard (GBR), ktorý má v rodine až 7 generácii nepočujúcich príslušníkov, používal hovorený jazyk s de-

legátom GBR. Na druhej strane treba povedať, že MPJ ovláda perfektne.  

Peter Birka VV DVS, 22. októbra 2018 Bratislava 


