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Členovia VV: Miloš Štefek, Peter Birka, , Dušan Dědeček 

Ospravedlnení: Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík  Tlmočník: Milena Fabšičová  

Právny zástupca: Oliver Krist    Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček      Zapisovateľka: Barbora Štellerová

   

PROGRAM:  

1. Aktuálna situácia financovania TOP športovcov – deaflympionikov. 
a. list riaditeľovi odboru športu. 

2. Návrhy štruktúr DVS (Športovo - technické komisie - atletická, bedmintonová, 
bowlingová, futbalovo – futsalová, stolno – tenisová, tenisová, cyklistická, ša-
chová a iné. 

3. Informácie a prijatie nových členov  
a. Firefly Cycling Team, 
b. Športový klub Cyklistický klub mládeže Poprad, 
c. AK Slávia Technická univerzita, 
d. Lieskovský tenisový klub – LTC. 

4. Príprava Valného zhromaždenia  
a. Volebné VZ (návrhy na zloženie VV), 
b. Úpravy Stanov – doplnky, 
c. Správy členov VV (termín bol do 25. februára), 
d. Predbežný termín a miesto. 

5. Smernica č. 18 - Dotácie členských organizácií 
a. Text smernice a oboznámenie sa s podmienkami, 
b. Celková výška „dotácie“ riadnych členov, 
c. Konkretizácia smernica v aktuálnych podmienkach (tabuľka výpočtu)  

6. Ostatné.  
a. Informácia zo stretnutia s prezidentom SOŠV, 
b. Informácia zo stretnutia s prezidentom SBZ, 
c. Návrh na podporu členských organizácií, 
d. Plán činnosti DVS na rok 2019 - doplnenie, 
e. Harmonogramy športovej prípravy – informácie, 
f. Aktualizácia rozpočtu 2019 
g. Potvrdenie o členstve v DVS – členský list (formát A4) 
h. Štefek- postup vo veci návrhu na soc. úľavy pre účastníkov krúžku   

7. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia. 
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Prítomných uvítal p. Štefek a otvoril diskusiu k programu.  

K bodu 1 – Aktuálna situácia financovania TOP športovcov – deaflympionikov 

- p. Krist informoval o liste pre riaditeľa odboru športu, ktorý bol poslaný z dôvodu,  neriešenia 

financovania našich TOP športovcov. V liste sme sa snažili vyvrátiť informácie, ktoré o nás tvr-

dia a podrobným rozobratím zákona preukázať, že nemajú pravdu a podľa zákona o športe by 

nám mali peniaze poskytnúť a taktiež by sme mali byť zaradení do kritérií. Vzhľadom k danej 

situácii sme list poslali aj ďalším športovým organizáciám, ktorí s tým môžu mať niečo spo-

ločné, aby táto situácia neostala neriešená. 

- Po telefónnom rozhovore p. Dědečka s riaditeľom odboru športu, bolo evidentné, že sa od 

posledného stretnutia na ministerstve nič neudialo a ani nebolo jasné kedy sa niečo začne 

konať. Ostatné kluby podľa kritérií už peniaze na svojich TOP športovcov dostali, len vo veci 

našich športovcov sa stále nič nedeje.  

VV berie na vedomie informáciu o liste doručeného riaditeľovi odboru športu MŠVVaŠ SR. 

K bodu 2 - Návrhy štruktúr DVS (Športovo - technické komisie) 

- p. Štefek podal návrh na športovo- technické komisie. Osoby, ktoré navrhol sú tie isté, ktoré 
boli rozoslané emailom až na bedminton, kde navrhol za športovo- technickú komisiu p. Va-
šíčka, 

- P. Dědeček vyjadril súhlas k menovaným osobám, ale poznamenal, aby každá mala mini-
málne 2 členov 

K bodu 3 - Informácie a prijatie nových členov  

- p. Dědeček informoval o štyroch nových kluboch- Firefly Cycling Team, Športový klub Cyklis-
tický klub mládeže Poprad, Atletický klub Slávia Technická univerzita a  Lieskovský tenisový 
klub – LTC. Kluby sú založené pod vedením počujúcich a všetky už odovzdali potrebné doku-
menty k ich prijatiu.  

- Výkonný výbor odsúhlasil tieto štyri nové kluby za riadnych členov DVS 

K bodu 4 – Príprava Valného zhromaždenia  
a. Volebné VZ (návrhy na zloženie VV), 

- p. Dědeček vyjadril názor, že od niektorých členov VV výboru by očakával iný prístup. Každý 
člen výkonného výboru by mal byť aktívny a prínosný pre DVS. Navrhol Výkonný výbor rozší-
riť o dvoch ľudí s tým, že jedna by bola p. Fabšičová, ktorá ma dobré skúsenosti, názory a ve-
dela by aj aktívne pomôcť,  

- p. Birka, p. Štefek a p. Krist sa priklonili k 5 člennému VV, 
- P. Birka poznamenal, že prezident DVS by mal mať víziu a schopnosť pracovať samostatne,  
- P. Dědeček navrhol zasadnutie mimoriadneho výkonného výboru, kde by sa táto téma – zlo-

ženie VV, doriešila. VV odsúhlasil termín 17.4.2019 
b. Úpravy Stanov – doplnky 

- p. Dědeček sa vyjadril, že zatiaľ sa nepredpokladajú žiadne úpravy stanov  
c. Správy členov VV (termín bol do 25. februára), 

- P. Dědeček poznamenal, že zatiaľ len p. Štefek, predložil správu  
d. Predbežný termín a miesto. 

- P. Dědeček predbežný termín valného zhromaždenia odhaduje na začiatok júna   
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K bodu 5 - Smernica č. 18 - Dotácie členských organizácií 
- p. Dědeček predniesol návrh, ku ktorému dostal podnet od p. Vašíčka, aby sa časť finančných 

prostriedkov investovala aj do športových klubov. Na základe toho vypracoval smernicu, 
ktorá ako informoval, ešte nie je kompletná a bude ju upravovať. 

- p. Dědeček ďalej informoval, že systém prerozdelenie bude fungovať tak, že celková suma sa 
rozpočíta podľa kritérií a následne budú klubom priamo hradené aktivity, materiál, potreby 
do vypočítanej výšky. Medzi kritéria budú zaradené tieto položky: členská základňa (počet 
členov), členstvo deaflympionikov, členstvo športových odborníkov, kompletnosť povinnej 
dokumentácie, športové objavy roka, plnenie povinností člena, komunikatívnosť, účasť na 
valnom zhromaždení, organizovanie podujatí.  

- p. Dědeček predbežne navrhol stanoviť výšku celkovej dotácie na úrovni 3% z celkového roz-
počtu DVS, čo predstavuje 4 200€ 

K bodu 6 - ostatné 
a. Informácia zo stretnutia s prezidentom SOŠV, 

- p. Dědeček informoval o stretnutí s prezidentom SOVŠ p. Siekelom, na ktorom sa spolu do-

hodli, že DVS pripraví Memorandum o vzájomnej spolupráci a porozumení, ktoré predloží 

SOŠV. Po korektúrach a schválení bude táto zmluva deklaratívne podpísaná.  

b. informácia zo stretnutia s prezidentom SBZ, 
- p. Dědeček informoval o stretnutí s prezidentom SBZ p. Merkovským, na ktorom dohodol, že 

SBZ organizačne zabezpečí bowlingovú ligu s tým, že každý zúčastnený bude musieť predložiť 
audiogram a následne získať aj ISCD číslo od ICSD. 

c. Plán činnosti DVS na rok 2019 - doplnenie 
- p. Dědeček poznamenal, že nikto neposlal, žiadne nové plány činnosti DVS na rok 2019 

d. Harmonogram športovej prípravy – informácie 
- P. Dědeček informoval, že už všetci odovzdali harmonogram športovej prípravy, ktorý je pre 

nás  dôležitý hlavne kvôli možnej požiadavke z MŠ . 
e. Aktualizácia rozpočtu 

- p. Dědeček informoval o zmenách v rozpočte. Hlavná zmena je zrušenie Kongresu v Brazílii zo 
strany ISCD. Ďalej pribudla podpora činnosti riadnych členov vo výške 4 200€, znížené ná-
klady na rekonštrukciu kancelárie, zvýšenie nákladov na zabezpečenie služieb sekretariátu. 

- p. Štefek rozpočet neschválil z dôvodu, že by si ho rád doma preštudoval podrobnejšie. 
f. Potvrdenie o členstve v DVS – členský list (formát A4) 

- p. Dědeček informoval o členských listoch, ktorý dostane každý člen, ktorý sa zúčastní  val-
ného zhromaždenia. Jednou z podmienok finančnej podpory DVS bude, že tento členský list, 
bude musieť mať každý člen s podporou vystavený vo svojich administratívnych priestoroch. 

g. Štefek- postup vo veci návrhu na soc. úľavy pre účastníkov 
- p. Štefek predniesol návrh na úľavu pre účastníkov zo sociálne slabších rodín v atletickom 

krúžku ktorý vedie,  
- p. Dědeček požiadal o predloženie menného zoznamu detí, ktoré majú byť oslobodené od 

platenia, 
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Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV berie na vedomie 

č. 11/18 informáciu dôvodoch a situácii, ktorá viedla k príprave a odoslaniu listu riaditeľovi od-

boru športu, 

č. 12/18 informáciu o pracovnom stretnutí gen. sekretára s prezidentom SBZ p. V. Merkov-

ským, 

č. 13/18 informáciu o pracovnom stretnutí s prezidentom SOVŠ p. A. Siekelom 

VV schvaľuje 

č. 14/18 Prijatie športových klubov Firefly Cycling Team, Športový klub Cyklistický klub mlá-

deže Poprad, Atletický klub Slávia Technická univerzita a  Lieskovský tenisový klub – LTC  za 

riadnych členov DVS 

č. 15/18 termín mimoriadneho výkonného výboru na 17.4.2019, ktorý sa bude zaoberať ná-

vrhy na personálne zloženie VV v ďalšom 4-ročnom období. 

VV ukladá úlohu 

č. 16/18 predložiť písomné návrhy na zloženia športovo - technických komisiách v konkrétnych 

športoch. 

Zodpovední: členovia VV    Termín: ďalšie zasadnutie VV 

č. 17/18 predložiť zoznam žiakov navrhovaných na oslobodenie od poplatkov za účasť na atle-

tickom krúžku. 

Zodpovedný: M. Štefek    Termín: ďalšie zasadnutie VV 

č. 18/18 napísať správu člena VV o osobnom pôsobení v DVS za rok 2018. 

Zodpovední: členovia VV    Termín: ďalšie zasadnutie VV 

 

 

 

 

Zapísala: Barbora Štellerová    ........................................... 

 

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

 

 

V Bratislave, 5. apríla 2019 


