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Prítomní:  
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Peter Birka, Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík,   
Tlmočník: Milena Fabšičová    
Právny zástupca: Oliver Krist   
Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček  
 
PROGRAM: 

1. Príprava na EDBC 2018 
a. aktuálne organizačné informácie, 
b. program podujatia, 
c. rozpočet a rentabilita, 
d. pozvánky predstaviteľov. 

2. Informácie o novele Zákona o športe. 
3. Ostatné 

a. Príprava na Kongres EDSO, ICSD, 
b. Pokutový systém ICSD a EDSO, 
c. Štartovné za členov usporiadateľskej krajiny.  

4. Záver. 

 

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek, uvítal prítomných a na úvod ocenil výsledky našich juni-

orov – atlétov, ktorí priniesli mimoriadne výsledky z juniorských majstrovstiev Európy v atletike nepo-

čujúcich.  

K bodu 1 Príprava na EDBC 2018 
- p. Birka informoval o príprave, ktorá prebieha hladko, malé problémy sú v komunikácii s Ma-

cedóncami, medaile sú pripravené, 

- ďalej informoval o tlmočníkoch a príprave prepravy účastníkov z letiska, 

- p. Dědeček pozitívne ohodnotil spoluprácu s P. Birkom a J. Maťovčíkom, taktiež spomenul 

správne zadelenú pomoc p. P. Vašíčka, 

- v ďalšom informoval o efektivizácii v ľudských zdrojoch, autobusovej preprave a pripravova-

nej spolupráci s prepravou p. Charvátom, darí sa šetriť finančné zdroje,  

- p. Birka zauvažoval o sprievodcoch pri ceste na letisko, kde p. Dědeček navrhol z úsporných 

dôvodov posielať naspäť na letisko s výpravami len vodiča autobusov, 

- p. Dědeček informoval o pozvánkach významných osobností, z ktorých dostal len predbežný 

prísľub od spolupracovníkov ministerky školstva, 

K bodu 2 Informácie o novele Zákona o športe 
- p. Krist detailne informoval prítomných o vypracovaných pripomienkach k novelizácii zákona 

o športe, v súčasnosti existujúci systém nerieši systémovo financovanie zdravotne postihnu-
tých športovcov a ich združení, 

- p. Hrdlík pripomenul, že zdraví športovci majú svoj vzorec na financovanie, ale zdravotne po-
stihnutí nie, 

- v ďalšom p. Krist komentoval nejasný systém deklarovania členských základní jednotlivých 
združení zdravotne postihnutých športovcov, 

- p. Birka sa pýtal, či novela zákona o športe sa týka len zdravotne postihnutých, na čo odpove-
dal p. Birka kladne, 
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- p. Dědeček ohodnotil naše postavenie v zákone o športe ako nerovnoprávne a nerovno-
cenné, 

K bodu 3 Ostatné 

- k téme ICSD p. Štefek pripomenul rok 2014, keď predošlý predseda prisľúbil „akúsi“ reformu 

štruktúry ICSD, ale dodnes sa nič neudialo, 

- p. Birka spomenul problémy p. Rukhleydevom, 

- prítomní ďalej diskutovali k aktuálnej situácii v ICSD, 

- p. Dědeček v ďalšom pripomenul, že EDSO by nemalo žiadať účastnícke poplatky od usporia-

dateľskej krajiny, malo by hradiť náklady technických komisárov, ako aj náklady na zabezpe-

čenie dopingovej kontroly, 

- p. Hrdlík kritizoval niektoré momenty vo financovaní EDSO (čítal finančnú správu EDSO) 

- p. Birka diskutoval o problematike zastúpenia Slovenska na kongrese, 

- prítomní sa zhodli, že zastupovať môžu aj počujúci, ktorí môžu byť prítomní na kongrese, ale 

počujúci musí mať hlasovacie právo a tento počujúci by mal interpretovať myšlienky počujú-

ceho zástupcu, 

- p. Hrdlík spomenul situáciu v iných krajinách, kde sú síce nepočujúci v riadiacich štruktúrach, 

ale nie sú v riadiacich štruktúrach, 

- p. Dědeček vyjadril svoj postoj k neodvratnej spolupráci počujúcich a nepočujúcich aj v me-

dzinárodných štruktúrach, k funkcionárskym miestam, sám nikdy nemal záujem o miesto pre-

zidenta, či ísť zastupovať Slovensko na kongres, hľadá systém ako spolupracovať, za princíp 

svojho úspechu v športe pokladá nerozdielny prístup k zdravotne postihnutým a zdravým 

športovcom, 

- v ďalšom požiadal, aby zástupcovia žiadali na kongresoch zápis o návrhoch diskutujúcich,  

- p. Krist pripomenul, že za diskrimináciu v štruktúrach počujúcich si môžu z veľkej časti sa-

motní nepočujúci, lebo počujúcich diskriminujú vo svojich štruktúrach, 

- p. Fabšičová položila diskutujúcim otázku, prečo deaflympionici nepokračujú napr. s konaním 

Deaflympiády po konaní Olympiády a následne Paralympiády na tom istom mieste,  

- p. Dědeček navrhol vyplatenie záloh niektorým TOP športovcom, vzhľadom k časovej tiesni, 

ktorú vytvoril štát oneskoreným poskytnutím prostriedkov a kulmináciou organizačných ná-

rokov nadchádzajúcich. Takisto spomenul pasivitu pri zúčtovaní niektorými športovcami, 

ktorí zrejme ťažia zo získaných odmien za LD 2017 (A. Babič), 

- v ďalšom p. Dědeček spomenul snahu naplniť smernicu o tzv.  statuse amatérskeho špor-

tovca, kde vznikla určitá pochybnosť o možných nárokoch sociálnej poisťovne v súvislosti, 

s minuloročným príjmom. O spoluprácu a pomoc pri prieskume nárokov požiadal aj auditor-

skú spoločnosť, od ktorej však dodnes nemá odpoveď, 

- p. Štefek spomenul objav nového stolnotenisového talentu Emy Štetkovej (12 r.) a navrhol, 

aby sme jej prípravu podporili sumou 400€ a ju prihlásili na nadchádzajúce majstrovstvá 

sveta nepočujúcich, 

- p. Dědeček návrh neodmietol, avšak požiadal aby najprv preukázala výkonnosť a až potom 

dostala podporu, 

- nadväzujúc na predošlé požiadal prítomných o súhlas s navrátením poplatku, ktorí zložili 

športovci R. Jelínek a A. Lepotová, ktorí dosiahli medailové umiestnenia na MEJ v atletike ne-

počujúcich, s čím prítomní súhlasili, 

- v ďalšej diskusii prítomní riešili komunikáciu medzi našimi navrhnutými bedmintonovými re-

prezentantmi (na EDBC),  
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- p. Dědeček sa opýtal p. Hrdlíka na aktivity p. Voroša, ktorý sa pred pár mesiacmi hlásil 

k miestu trénera futsalu nepočujúcich. Po odoslaní tabuľky rozpočtu gen. sekretárom so žia-

dosťou doplniť jednotlivé položky dodnes nedostal žiadnu odpoveď a nemá žiadne ďalšie in-

formácie o praxi p. Voroša,  

- p. Hrdlík potvrdil, že nemá o jeho aktivitách žiadne informácie, 

- na záver diskutovali prítomní o rebríčku najúspešnejších športovcov a jeho aktuálnom poradí. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV berie na vedomie 

č. 36/18 informácie pp. Birku a Dědečka o príprave EDBC, 

č. 37/18 informácie p. Krista o návrhu novelizácie Zákona o športe predkladaného minister-

stvom školstva a našich výhradách k niektorým bodom návrhu, 

č. 38/18 návrh gen. sekretára o úhrade zálohových platieb pre TOP športovcov na refundáciu 

predložených zúčtovaní, 

č. 39/18 informácie pp. Dědečka a Hrdlíka o pasivite p. Voroša, navrhnutého za trénera futsa-

lového družstva nepočujúcich. 

VV schvaľuje  

č. 40/18 navrátenie finančných prostriedkov zložených R. Jelínekom a A. Lepotovou ako účas-

tnícky príspevok na účasť na majstrovských medzinárodných podujatiach nepočujúcich, 

 

 

Termín zasadnutia ďalšieho VV na 7. alebo 14. septembra 2018, prípadne podľa dohody. 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Dušan Dědeček     ........................................... 

 

Overil: Dušan Dědeček, gen. Sekretár   ........................................... 

 

 

 

V Bratislave, 5. septembra 2018 


