DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA

Výročná správa
2019

Dědeček Dušan, generálny sekretár
27.5.2019

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018
OBSAH
ÚVOD ............................................................................................................................................ 2
IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE ............................................................................................................... 3
ZMENY V ORGÁNOCH A V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH ................................................ 3
ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE A PRACOVNÉ POZÍCIE.................................................................................... 3
PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ NA ÚČET VO VÝŠKE PREVYŠUJÚCEJ 5 000 € .......................................................... 3
Fyzické osoby ....................................................................................................................................... 4
Právnické osoby................................................................................................................................... 4
HLAVNÉ ČINNOSTI............................................................................................................................. 4
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA .......................................................................................................................... 5

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke ................................................... 5
Prehľad výnosov .................................................................................................................................. 5
Prehľad všetkých nákladov športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady
výdavkov. ............................................................................................................................................. 6
Prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie ....................................................................... 6
Stav a pohyb majetku a záväzkov ........................................................................................................ 6
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia................................................................................. 6
Ostatné informácie v zmysle zákona o účtovníctve. ........................................................................... 7
MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA - REPREZENTÁCIA SR ...................................................................... 7
Kvalifikácia na 5ty Európsky šampionát vo futsale nepočujúcich ....................................................... 7
6-te Majstrovstvá Európy nepočujúcich v halovej atletike ................................................................. 7
4-té Majstrovstvá Európy nepočujúcich v horskej cyklistike............................................................... 8
2hé Majstrovstvá Európy v Ninepin bowlingu. ................................................................................... 8
4-té Majstrovstvá Európy v atletike nepočujúcich juniorov................................................................ 8
5-ta Šachová olympiáda nepočujúcich ................................................................................................ 9
1-vé Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcej mládeže ......................................................... 9
8-me Majstrovstvá Európy v bedmintone (seniorov) ......................................................................... 9
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA – MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE ........................................................................ 10
Majstrovstvá SR v šachu sluchovo postihnutých............................................................................... 10
ROZVOJOVÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA ..................................................................................................... 10
Európska liga klubov .......................................................................................................................... 10
Deaflympijské dni nepočujúcej mládeže v stolnom tenise a ľahkej atletike..................................... 10
ŠPORTOVO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY .................................................................................................. 11
Majstrovstvá Európy nepočujúcich v bedmintone 2018................................................................... 11
Deaf Rysy 2018 .................................................................................................................................. 12
Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roku 2018 .......................................................................... 13
OSTATNÁ ČINNOSŤ ......................................................................................................................... 13
Valné zhromaždenie .......................................................................................................................... 13
Zasadnutia Výkonného výboru .......................................................................................................... 13
SPRÁVA PREZIDENTA ....................................................................................................................... 13
ZOZNAM TABULIEK ......................................................................................................................... 15
VYPRACOVAL ................................................................................................................................. 15

1

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018
ÚVOD
Rok 2018 bol rokom po 23. Letnej Deaflympiáde. Väčšina deaflympijských športov mala pred sebou
rok, v ktorom nešlo o také vypätie v športovej príprave ako v roku 2017. To sa aj odrazilo na ich účasti
na medzinárodných súťažiach, i keď nikto sa nevyhol vrcholným podujatiam organizovaným ICSD, či
EDSO, teda podujatiam európskeho a svetového formátu.
Na základe výsledkov z poslednej deaflympiády a majstrovských súťaží organizovaných EDSO a ICSD
v predchádzajúcom období boli podľa kritérií Ministerstva školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky medzi TOP športovcov SR zaradení títo športovci:
P.č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Priezvisko a meno

Krištofičová Ivana
Antušeková Martina
Jurková Eva
Keinath Thomas
Tutura Marek
Jánošíková Jana
Maťovčík Július
Babič Adrián
Pristač Dávid
Legutky Martin

Šport

atletika
atletika
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
cyklistika
cyklistika
zjazdové lyžovanie
zjazdové lyžovanie

Tabuľka 1 TOP športovci deaflympionici

Avšak z dôvodu rozhodnutia sekcie športu MŠVVaŠ SR neboli títo športovci podporení spolu s ostatnými TOP športovcami (nepostihnutými), ale až neskôr, na základe osobitného rozhodnutia ministerky
o Príspevku na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. c) - plnenie úloh verejného záujmu v športe
národnými športovými organizáciami) len v rámci tzv. projektu Príspevok na podporu zdravotne postihnutých športovcov. Naši deaflympionici teda administratívne prestali figurovať medzi TOP športovcami.
Prostriedky na prípravu boli ministerstvom poskytnuté 6. júna 2018, čo bolo oneskorenie 5 mesiacov.
Toto malo vplyv hlavne na kontinuitu, kvalitu a efektivitu športovej prípravy deaflympionikov. Veď
atléti a cyklisti mali už v tom období niektoré vrcholné športové podujatia za sebou a na zabezpečenie
vlastnej športovej prípravy museli dovtedy používať vlastné finančné prostriedky.
Aj preto na 6th European Deaf Indoor Athletics Championships v marci štartovali naši atléti s podporou
Bratislavského samosprávneho kraja a nie s podporou MŠVVaŠ SR.
Našťastie, uvedený výpadok priamo neovplyvnil štart juniorskej atletickej reprezentácie, ktorá si počínala veľmi úspešne na 4th European Deaf Athletics Junior Championships koncom júna. Tam náš juniorský tím v zložení Rastislav Jelínek, Amália Lepótová a Martina Antušeková získali 4. medaile (3-1-0)
a celkové 3. miesto v hodnotení krajín európskeho kontinentu.
V tomto roku sme realizovali printovú kampaň „Rovnosť prostredníctvom športu“ v rámci propagácie
Majstrovstiev Európy v bedmintone. Našou snahou bolo zdôrazniť rovnosť všetkých v športe, na štarte
i v šanciach na výsledok, v súťažiach a prenesene i v bežnom živote.
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA (ďalej DVS)

Právna forma:

občianske združenie

Štatutárny zástupca:

PaedDr. Miloš Štefek, Mgr. Dušan Dědeček

Vznik:

9. júl 2011

IČO:

422 543 88

Bežný účet:

Tatrabanka, a. s. SK29 1100 0000 0029 2086 1945

Štátny účet:

Tatrabanka, a. s. SK30 1100 0000 0029 2988 5740

Sídlo organizácie:

Blumentálska 24, 811 07 Bratislava

Telefonická komunikácia:

+421 911 370 888 (generálny sekretár - počujúci)

e–mail, web:

office@deaflympic.sk, www.deaflympic.sk

Základné dokumenty:

Stanovy, Organizačný poriadok

ZMENY V ORGÁNOCH A V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH
V roku 2018 sa neudiali žiadne zmeny v orgánoch Deaflympijského výboru Slovenska, v zakladajúcom
dokumente a iných vnútorných predpisoch.

ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE A PRACOVNÉ POZÍCIE
DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA v priebehu roku 2018 zamestnával na dohodu o pracovnej činnosti
kontrolóra DVS, ktorého zamestnanie nám vyplývalo ako povinnosť zo Zákona o športe. Počas súťaží
ME v bedmintone nepočujúcich sme uzatvorili cca 26 dohôd o vykonaní práce s rozhodcami a technickými pracovníkmi, ktorí zabezpečovali rozhodcovské a iné technické služby. S nikým sme nespolupracovali na základe zmluvy o dobrovoľníctve.
Ostatné osoby vykonávajúce úlohy v prospech združenia a poskytujúce služby združeniu tak konali na
základe živnostenských oprávnení.
V roku 2018 poskytovali služby na základe živnostenského oprávnenia prevažne tieto osoby: Mgr. Peter
Birka, Mgr. Dušan Dědeček, Mgr. Milena Fabšičová, Iveta Klačanská, MUDr. Ivan Halmo - FORS, Andrej
Dzelinskij, Erik Csarnakovics, Mgr. Ján Surgáč, Adam Kováč, Barbora Štellerová, Mgr. art. Katarína Babálová, PaeDr. Miloš Štefek, Branislav Kacina, Martin Legutký, Lenka Litvínová a Mgr. Oliver Krist.

PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ NA ÚČET VO VÝŠKE PREVYŠUJÚCEJ 5 000 €
DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € týmto fyzickým, alebo
právnickým osobám:
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Fyzické osoby
Adrián Babič (zabezpečenie športovej prípravy), Štefan Babič (materiálno-technické zabezpečenie), Eva
Jurková (odmeny za športový výsledok), Ladislav Jurko (zabezpečenie športovej prípravy, Andrej Dzelinskij (odborné zabezpečenie prípravy), Thomas Keinath (odmeny za športové výsledky), Iveta Klačanská (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Ing. Erik Csarnakovics (odborné
zabezpečenie prípravy), Dušan Dědeček (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Ivana Krištofičová (odmeny za športové výsledky), Július Maťovčík (zabezpečenie športovej prípravy), Jánošíková Jana (zabezpečenie športovej prípravy), Marek Tutura (odmeny za športové výsledky), Tuturová Zuzana (zabezpečenie športovej prípravy), Lenka Litvínová (odmeny realizačného
tímu), MUDr. Ivan Halmo - FORS, Beáta Šatková – CYKLO šport (materiálno-technické zabezpečenie),
Ján Surgáč (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Mgr. Peter Birka (odborné
zabezpečenie prípravy), Barbora Štellerová (administratívne činnosti).
Prostriedky boli poskytnuté formou priameho zabezpečenia, alebo preplatenia výdavkov vynaložených
športovcami a ich realizačným tímom na ich športovú prípravu, či za výsledky na športových podujatiach.

Právnické osoby
FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. (50311638 – Topoľčany, materiálne zabezpečenie), Matejka - Inštalácie
Spol.s.r.o. (31416608 – Trenčín, technické zabezpečenie), BRM s.r.o. (45416761 – Topoľčany – stravovacie služby), AMER SPORTS Czech Republic s.r.o., organizačná zložka (35956402 – Bratislava, materiálne zabezpečenie), GRYF reklamné štúdio, s. r. o. (45939187 – Žilina, služby v oblasti reklamy), CHORVÁT, spol. s r.o. (36321371 – Trenčianska Turná, autobusová preprava), Mincovňa Kremnica, štátny
podnik (00010448 – Kremnica, razenie medailí), Pelicantravel.com s.r.o. (35897821 – Bratislava, letecká preprava), SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. (36690805 – Trenčín, ubytovacie služby), Tatry
mountain resorts, a.s. (31560636 – Liptovský Mikuláš, ubytovacie služby).
V prehľade sú uvedení dodávatelia štandardných tovarov a služieb potrebných pre činnosť DVS (neboli
im poskytnuté príspevky formou daru, grantu a pod.)

HLAVNÉ ČINNOSTI
DVS v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňuje, zabezpečuje a ochraňuje skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvára optimálne materiálne a organizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodnom športe nepočujúcich.
DVS zabezpečuje športovú reprezentáciu SR na Letnej a Zimnej Deaflympiáde a iných podujatiach organizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), alebo Európskou organizáciou
nepočujúcich športovcov (EDSO), či Medzinárodným výborom pre šach nepočujúcich (ICCD). Podporuje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného športového hnutia a zároveň chráni jeho identitu.
DVS získava finančné prostriedky na zabezpečovanie materiálnych, priestorových, organizačných a personálnych podmienok a služieb potrebných pre činnosť DVS a pri zabezpečovaní úloh štátnej reprezentácie SR nepočujúcich.
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke
Účtovná jednotka v roku 2018 viedla podvojné účtovníctvo.
Celkové výnosy občianskeho združenia v roku 2018 klesli oproti roku 2017 o 54 505 €, t.j. 9,07%. Najvýznamnejší podiel na tomto poklese mal znížený objem dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu.
V predchádzajúcom roku bol rozpočet navýšený o odmeny za umiestnenie na Deaflympiáde.
V roku 2018 sa podobne ako výnosy vyvíjali aj náklady občianskeho združenia, ktoré v porovnaní s rokom 2017 klesli o 10,05% (60 031 €).
Občianske združenie získalo v roku 2018 okrem dotačných zdrojov aj iné zdroje, prehľad vybraných
príjmov (nie výnosov) je uvedený v Tabuľke 2.
Dotácie zo štátneho rozpočtu
Dotácie z grantov a iných zdrojov
2% z dane
Príspevky od fyzických a
právnických osôb

2018

2017

2016

2015

483 044
23 625
663
19 323

579 504
12 500
3 122
4 719

351 035
4 600
195
26 334

212 940
4 294
182
21 080

Tabuľka 2 Vybrané príjmy počas rokov 2015 – 2018

Položka
Príprava vybraných športovcov
(A. Babič, I. Krištofičová, J. Maťovčík, E. Jurková, J. Jánošíková, M. Tutura,
M. Antušeková, T. Keinath, D. Pristač, M. Legutký)
Podpora Majstrovstiev Európy v bedmintone nepočujúcich
seniorov a mládeže
Prostriedky na činnosť (prostredníctvom SPV)
SPOLU

Dotácia MŠVVaŠ
SR
313 131 €

50 000 €
119 913 €
483 044 €

Tabuľka 3 Prehľad prijatých finančných zdrojov zo štátnych prostriedkov

Prehľad výnosov
Účet
602
645
646
647
649
662
663
664
665
691

Názov
Tržby z predaja služieb
Kurzové zisky
Prijaté dary
Osobitné výnosy
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)
Dotácie

Suma
10 000
30
399
5 000
8 514
16 600
2 723
212
3 121
499 520

Tabuľka 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
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Prehľad všetkých nákladov športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny
a náhrady výdavkov.
Účet
501
511
513
518
521
524
538
545
547
548
549
551
565

Názov
Spotreba materiálu
Opravy a udržovanie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Osobitné náklady
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého NM a HM
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

Suma
8 041
136
312
67 169
9 113
2 898
25
198
436 379
3 206
3 443
3 228
3 122

Tabuľka 5 Prehľad nákladov športovej organizácie

Prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie
Položka
Administratívne služby
Ekonomické poradenstvo
Evidencia a údržba dát
Funkčné odmeny členov VV
Materiálno - technické zabezpečenie
Mzda a odvody kontrolóra
Náklady na VZ 2018
Nákup drobného materiálu na sekretariát
Právne zastupovanie
Prenájmy kancelárií a priestorov
Služby audítora
Poradenské a konzultačné služby v oblasti účtovníctva
Služby dátových a internetových spoločností
Služby tlmočníkov
SPOLU

Suma
20 128
3 300
3 600
1 925
6 603
1 530
501
1 583
4 800
8 160
2 520
3 600
4 364
1 639
64 253

Tabuľka 6 Náklady na prevádzku DVS

Stav a pohyb majetku a záväzkov
Informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy v poznámkach k účtovnej závierke k 31. 12. 2018.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia (zisk) vo výške 8 848,01 € bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
presunutý na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Ostatné informácie v zmysle zákona o účtovníctve.
A. DVS nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne.
B. Po dátume, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka, nedošlo k udalostiam osobitného
významu.
C. DVS nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
D. DVS nemá organizačnú zložku v zahraničí.
E. DVS nenadobudla v roku 2018 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nenadobudla ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby podľa § 22 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vo výročnej správe je v prílohe uvedená účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2018.

MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA - REPREZENTÁCIA SR
Kvalifikácia na 5ty Európsky šampionát vo futsale nepočujúcich
Prvý reprezentačný výjazd roku sa konal v dňoch 19.-22. január 2018 vo švajčiarskom Fribourgu ako
kvalifikácia družstva nepočujúcich futsalistov na 5ty Európsky šampionát vo futsale nepočujúcich.
Nášmu družstvu pod vedením Petra Birku sa nedarilo, všetky tri zápasy naši hráči prehrali a do ďalších
súťaží nepostúpili.
20. január 2018
20. január 2018
21. január 2018

Švajčiarsko
Slovensko
Anglicko

Slovensko
Dánsko
Slovensko

6:3
6:9
14 : 0

Tabuľka 7 EDSO Futsal Mini Tournament

6-te Majstrovstvá Európy nepočujúcich v halovej atletike
Druhý výjazd športovej reprezentácie SR v tomto roku sa konal v dňoch 22. – 24. marec 2018 a prebehol v bieloruskom meste Gomeľ. Podujatia sa zúčastnila malá, ale aj tak historicky najväčšia atletická
výprava v zložení Ivana Krištofičová (guľa), Martina Antušeková (60m), Rastislav Jelínek (60m a diaľka),
Róbert Zelnický (1500 a 3000m). Realizačný tím tvorili Peter Birka (vedúci výpravy), Dušan Dědeček a
Ján Surgáč (tréneri).
Medailu si priniesla len jediná atlétka – deaflympijská víťazka vo vrhu guľou, ktorá napriek preukázanej
najlepšej výkonnosti (priemer jej vrhov bol 14,53 oproti víťazkinej sérii, ktorej priemer bol 14,25) „smoliarsky“ skončila na druhom mieste s rozdielom 4 cm.
Prvým nováčikom v tíme bol junior Rastislav Jelínek, ktorý štartoval s nachladnutím a premiéra medzi
seniormi mu nevyšla.
Skúšať šťastie prišiel aj bývalý futbalista Róbert Zelnický, ktorý sa zameral na vytrvalostné disciplíny.
Žiaľ, neúspešne. V ďalšej príprave už po majstrovstvách nepokračoval.
Slovensko v konkurencii 11 krajín sveta skončilo ziskom jedinej (striebornej) medaile na 9. mieste.
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Ivana Krištofičová
Rastislav Jelínek
Martina Antušeková
Róbert Zelnický

vrh guľou
60 m
skok do diaľky
60 m
3000 m
1500 m

14,82
7,26
642
8,36
9:45,83
4:27,06

2. miesto
9. miesto
10. miesto
10. miesto
6. miesto
8. miesto
9. miesto

Slovenská Republika
Tabuľka 8 5th European Deaf Indoor Athletics Championships

4-té Majstrovstvá Európy nepočujúcich v horskej cyklistike
Druhý reprezentačný výjazd slovenských nepočujúcich, ktorý sa konal vo vlastnej finančnej réžii
účastníkov boli Majstrovstvá Európy v horskej cyklistike. Tieto prebehli 5. - 13. mája 2018 v belgickom
Anhee. Tradičné družstvo cyklistov tentokrát dopĺňali členovia realizačných tímov Lenka Litvínová (trénerka) a Štefan Babič (technik).
Tímu sa podarilo obhájiť výsledky z predchádzajúcej deaflympiády. Presadil sa najmä Adrián Babič, ale
úspešne mu sekundoval aj časom overený Július Maťovčík.
Meno a priezvisko
Adrián Babič

Július Maťovčík

Disciplína
XCM (65 km)
XCO
XCE
XCM (65 km)
XCE

Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
4. miesto
17. miesto
4. miesto

Tabuľka 9 4th Deaf Mountainbike European Championships

2hé Majstrovstvá Európy v Ninepin bowlingu.
Konali sa v rakúskom Ritzingu v dňoch 18. – 23. jún 2018. Zúčastnilo sa ich aj družstvo slovenských
bowlingárov, ktorí si všetky náklady hradili sami. Ich výsledky zodpovedali systému podpory zabezpečenia a dlhodobej športovej prípravy, v podstate ich môžeme hodnotiť ako neúspech.
Vladimír Tomčík

Štefan Bučko

Jozef Pavlovič

Viliam Koška

Single sprint
Single Classic
Tímy
Single sprint
Single Classic
Tímy
Single sprint
Single Classic
Tímy
Single sprint
Single Classic
Tímy

17. – 32.miesto
34. miesto
9. miesto
17. – 32.miesto
42. miesto
9. miesto
45. miesto
46. miesto
9. miesto
47. miesto
33. miesto
9. miesto

Tabuľka 10 2nd European Deaf Ninepin Bowling Classic Championships

4-té Majstrovstvá Európy v atletike nepočujúcich juniorov
Prebehli 29. júna – 1. júla 2018 v bulharskej Sofii. Tohto majstrovského podujatia atletickej nepočujúcej
mládeže sa zúčastnilo trojčlenné družstvo nádejných juniorov – čerstvý atletický objav Rastislav Jelínek
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(osobný tréner Jaroslav Rusnák), deaflympionička Martina Antušeková a nováčik Amália Lepótová (obidve trénuje Ján Surgáč). Pod vedením povereného trénera Jána Surgáča a vedúceho výpravy Petra
Birku sa podarilo tejto malej skupinke dosiahnuť úspech ziskom 3 zlatých a 1 striebornej medaile.
Týmto urobili zápis do histórie slovenskej nepočujúcej mládeže a pričom Rastislav Jelínek prekonal aj
európske rekordy v kategórii U18 v skoku do diaľky a behu na 200 m. Vďaka týmto výsledkom získalo
Slovensko v hodnotení národov 3. miesto
Rastislav Jelínek

Martina Antušeková

Amália Lepótová
Slovenská republika

100 m (U18)
200 m (U18)
skok do diaľky (U18)
100 m (U20)
200 m (U20)
skok do diaľky (U20)
400 m (U18)

1. miesto
1. miesto (EJR)
1. miesto (EJR)
4. miesto
5. miesto
8. miesto
2. miesto
3. miesto

11,23
22,72
703 cm
13,45
27,31
450 cm
63,41

Tabuľka 11 4th European Deaf Athletics Junior Championships

5-ta Šachová olympiáda nepočujúcich
Konala sa 6. - 16. júla 2018 v anglickom Manchestri. Slovensko reprezentovali dvaja skúsení šachisti –
Peter Frajka a Štefan Belák v disciplíne Open individual.
Ich účasť bola predovšetkým perspektívna, vzhľadom ku tomu, že na nadchádzajúcej Zimnej Deaflympiáde sa šach predstaví ako nová disciplína.
Z dvojice bol úspešnejší Štefan Belák 9-kolovej súťaži získal 3. miesto spomedzi konkurencie 30 šachistov sveta.
Peter Frajka
Štefan Belák

Open individual
Open individual

15. miesto
3. miesto

Tabuľka 12 ICCD 5th Deaf Chess Olympiad

1-vé Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcej mládeže
Ich usporiadateľom bolo naše združenie. Prebehli v dňoch 21. - 23. júl 2018 v Trenčíne. Zúčastnili sa ich
aj naši dvaja juniori – v tom čase iba 13-ročný Peter Petrovič a 14-ročný Milan Merčiak.
Žiaľ, vo vekom silnejšej a fyzicky zdatnejšej konkurencii sa im nepodarilo preraziť a nepostúpili ani zo
svojich skupín. Ich budúcnosť je však nádejná a tento prvý krst ohňom im dal potrebné skúsenosti.
Peter Petrovič
Milan Merčiak

Jednotlivci
Štvorhry
Jednotlivci
Štvorhry

5. – 8. miesto
5. – 8. miesto
5. – 8. miesto
5. – 8. miesto

Tabuľka 13 1st Youth European Deaf Badminton Championships

8-me Majstrovstvá Európy v bedmintone (seniorov)
Konali sa pod organizačnou taktovkou nášho združenia v dňoch 23. - 29. júl 2018 v Trenčíne. Reprezentovali nás skúsený deaflympionik Peter Vašíček a mladučký junior Peter Petrovič.
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V silnej konkurencii sa však žiadne prekvapenie neudialo. Petrovi Petrovičovi neprial ani los a hneď
v prvom kole získal za súpera budúceho juniorského majstra Európy Ihora Sienichkyna z Ukrajiny. Peter
tak skončil v prvom kole, úspešnejší Peter Vašíček v druhom. Veríme, že v ich prípade účasť bola účasť
ziskom cenných skúseností.
Peter Vašíček
Peter Petrovič

Jednotlivci
Jednotlivci

9. – 16. miesto
17. – 32. miesto

Tabuľka 14 8th European Deaf Badminton Championships

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA – MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE
Majstrovstvá SR v šachu sluchovo postihnutých.
V sobotu 7. apríla 2018 sa v Športovom klube nepočujúcich v Hlohovci konali Majstrovstvá Slovenska
v šachu nepočujúcich pre rok 2018.
Turnaju sa zúčastnilo 7 šachistov, ktorí o titul majstra hrali jednokolovo (2 x 30 minút). Sily boli vyrovnané a o titule sa rozhodlo až v poslednom kole. Zvíťazil Štefan Belák (hráč 1. ligy) ziskom 5,0 bodov.
Druhé miesto obsadil Vladimír Lančarič (4,5 bodu) s lepším buchholz skóre pred tretím Jozefom Jarošom (tiež 4,5 bodu). Na ďalšom mieste skončil vlaňajší majster SR Peter Frajka (3,5 bodu), ktorý bol
zároveň aj hrajúcim rozhodcom. 5. miesto obsadil Miloš Šturc, 6. miesto Ján Špirka a na 7. mieste Ladislav Svíčka.

ROZVOJOVÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Európska liga klubov
V dňoch 30. 1. – 3. 2. 2018 sa Športový klub nepočujúcich Nové Zámky zúčastnil (ako majster SR) Majstrovstiev Európy klubov v hlavnom meste Španielska v Madride. Výprava priletela z Bratislavy už o
deň skôr a to v pondelok 29. 01. 2018. V základnej „D“ skupine na zverencov trénera Mária Vörösa
čakal belgický Zebre Charleroi, azerbajdžanský Ulduz Baku, taliansky Real En Non Solo a domáci Alcala
de Henares Madrid.
Postupne sa slovenský tím prepracoval na 15. miesto (z 20 účastníkov), čo možno zaznamenať ako
zlepšenie oproti minulému roku, avšak aj ako nevýrazný výsledok.
Futsal je kolektívny šport, ktorý si vyžaduje celoročnú starostlivosť a prípravu. Naše združenie však nedisponuje finančnými prostriedkami potrebnými na takéto zabezpečenie a tak je stále odkázané na
neistú výkonnosť nezohratých hráčov a prípadnú pozitívnu súhru okolností.

Deaflympijské dni nepočujúcej mládeže v stolnom tenise a ľahkej atletike
Myšlienka propagovať olympijské myšlienky a deaflympijské športy sa zrodila v roku 2017 ako reakcia
na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky nepočujúcimi športovcami na 23. Letnej Deaflympiáde
v tureckom Samsune.
Deaflympijský výbor Slovenska sa rozhodol každý rok propagovať medzi nepočujúcou mládežou niektoré deaflympijské športy usporiadaním majstrovských súťaží, turnajov, alebo športových mítingov vo
vybraných športoch.
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V poradí už druhé Deaflympijské Dni sa konali v Bratislave v dňoch 13. a 14. december 2018. Vybrané
boli športy stolný tenis a atletika.
Súťaže sa konali v priestoroch športovej haly Aréna STSK a Športovej Haly Elán a zúčastnilo sa ich 36
pretekárov v stolnom tenise a 57 pretekárov v atletike (z 10 škôl a športových klubov).
Výsledky boli primerané vekovej skupine a pozornosti, ktorá im bola dovtedy venovaná. Pre DVS to je
cenná skúsenosť a poznanie perspektív v týchto športoch,
Na záver boli mládeži odovzdané medaile a diplomy a v rámci Vianočnej tomboly si všetci prišli podľa
štartového čísla po darček. Spoločenský, sociálny, ale predovšetkým motivačný cieľ bol organizátorom
naplnený.

ŠPORTOVO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Majstrovstvá Európy nepočujúcich v bedmintone 2018

Rok 2018 bol pre DVS mimoriadne dôležitý aj z dôvodu prípravy a realizácie ME v bedmintone nepočujúcich. Aj keď členovia organizačného výboru svoje aktivity spustili už v roku 2017, nedalo sa hovoriť
o istote a úrovni, s akou sa nakoniec vysporiadame s organizáciou tohto podujatia. Preto už dva roky
vopred sme otvorili komunikáciu so štátnymi úradníkmi (máj 2017) a celkom dvakrát sme sa aj stretli
s vtedajšou generálnou riaditeľkou odboru športu Boženou Gerhátovou, aby sme informovali o našich
krokoch, rozpočte a očakávanej podpore štátu.
Realita sa však nakoniec vyvinula opačným smerom. Náš projekt predložený MŠVVaŠ SR nezískal v „odbornej“ komisii podporu a situáciu ešte viac skomplikovalo aj oneskorené oznámenie jej neočakávaného rozhodnutia (marec 2018), teda cca 110 dní pred termínom zahájenia Majstrovstiev Európy.

PČ

Žiadateľ

13 DEAFLYMPIJSKÝ
VÝBOR SLOVENSKA

Predmet finančných prostriedkov
(názov, miesto, termín, parametre)
Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich
seniorov a mládeže, SF: 22%

Rozpočet
(eur)
121 200

Žiadosť
(eur)
94 200

Návrh
(eur)

Schválené
(eur)

0,00

0,00

Tabuľka 15 Výňatok z tabuľky informujúcej o podpore MŠVVaŠ SR v roku 2018.

Ako organizátori sme boli postavení do zložitého postavenia. Jedno z riešení bolo vzdať sa organizácie
podujatia a vrátiť ho medzinárodnej organizácii cca 3 mesiace pred vyhláseným termínom. To by sme
zrejme znemožnili zorganizovanie ME a Slovensko by sa tak nenávratne stalo synonymom medzinárodnej dezorganizácie...
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Našťastie sme našli pozitívnu odozvu a podporu u ministerky M. Lubyovej, ktorá nám poskytla Príspevok na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. c) - plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami) vo výške 50 000 €. Vzhľadom ku tomu bolo síce potrebné prijať množstvo opatrení a oklieštený rozpočet, ktorý sa zastavil na hranici vo výške cca 85 000 €. S takýmto rozpočtom sme samozrejme nemohli realizovať reputáciu Slovenskej republiky podľa našich pôvodných
predstáv a na očakávanej úrovni, ale vďaka tomu sme sa už mohli pokúsiť zorganizovať podujatie na
skromnej, ale korektnej a medzinárodne prijateľnej úrovni.
Samozrejme, organizačný výbor sa nespoliehal len na štátnu podporu a už od jesene 2017 intenzívne
pracoval na získaní podpory zo súkromnej sféry. V tejto záležitosti sa intenzívne angažovali riaditeľ organizačného výboru Peter Birka a predseda ŠKN Trenčín Peter Vašíček. Spolu s prezidentom DVS Milošom Štefekom a podporou generálneho sekretára Dušanom Dědečkom sa im podarilo v priebehu rokov 2017-2018 zabezpečiť podporu v celkovej výške viac 25 tis. €.
21. - 28. júla 2018 sa nakoniec konali v Trenčíne 1. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcej
mládeže a 8. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich (seniorov). Zúčastnilo sa ich 117 účastníkov, vrátane 3 slovenských bedmintonistov a ich členov realizačného tímu. V súťažiach rozhodovalo
celkom 41 rozhodcov. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Elizabeth a ubytovacej časti športovej
haly M-Sport. Bola zabezpečená kyvadlová preprava medzi hotelom Elizabeth a športovou halou MSport, či preprava z letiska a späť pre všetkých účastníkov podujatia. Pre lepšiu informovanosť účastníkov fungovala vyše roka pred usporiadaním podujatia webová stránka. Podujatia sa zúčastnili aj nádejní začínajúci európski žurnalisti v rámci projektu Mladi!nfo, ktorí mali zriadený prístup na vlastnú
časť webových stránok v angličtine a v rámci ktorej prezentovali svoje novinárske prvotiny.
Podujatie otvoril 21. júla primátor mesta Trenčín Richard Rybníček a 29. júla ukončil predseda TSK Jaromír Baška. Záverečného ceremoniálu sa nakoniec nezúčastnila pozvaná ministerka MŠVVaŠ SR Martina Lubyová.
Športovci na 1. – 3. mieste dostali diplomy a originálne medaile, ku ktorým sa viaže neuveriteľný príbeh
hroziaci diskreditáciou nášho úsilia – pôvodné medaile totižto zhoreli na tretí deň súťaží pri požiari
v sklade. Avšak vďaka ochote a úsiliu zamestnancov Kremnickej mincovne sa podarilo zabezpečiť nové
medaile do 72 hodín od novej objednávky (uskutočnenej v pondelok 23. júla).
Za to, že sa podujatie nakoniec po mnohých peripetiách konalo v takmer plnom rozsahu, patrí vďaka
ministerke MŠVVaŠ SR Martine Lubyovej, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, mestu Trenčín, ale aj
všetkým podporovateľom - predovšetkým Nadácii Allianz, spoločnostiam Slovenský plynárenský priemysel a.s. Higa s.r.o., Gábor s.r.o., Program s.r.o., Kopretina s.r.o., Europin s.r.o. a Hotel SET.
Úspešnosť a dobrú organizáciu podujatia pochválil ďakovným listom viceprezident EDSO Ota Panský.

Deaf Rysy 2018
Víkend v termíne 12. – 14. októbra 2018 bol venovaný spoločnému turistický výstupu nepočujúcich
a počujúcich na Rysy, Výstup sa uskutočnil v sobotu a predchádzala mu piatková beseda s tlmočníkmi
posunkového jazyku 5 mostov medzi nami. Tentokrát počasie účastníkom prialo a tak cca 50 účastníkov bez problémov 13. októbra vystúpilo na tatranské Rysy.
V sobotu večer bol výstup zavŕšený slávnostným vyhlásením najúspešnejších športovcov roku 2018.
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Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roku 2018
Dňa 13. októbra 2018 sa v podvečerných hodinách konalo v hoteli FIS slávnostné Vyhlásenie najúspešnejších športovcov roku 2018. Pravidlá na vyhodnotenie úspešnosti boli schválené členmi VV v septembri. Prvenstvá v oboch vyhlásených kategóriách získal opäť cyklista Adrián Babič, medzi ženami bodovala atlétka Ivana Krištofičová.
Meno
Adrián Babič
Rastislav Jelínek
Július Maťovčík

Šport
Cyklistika
Atletika
Cyklistika

Výsledok
1., 2. a 4. miesto Majstrovstvá Európy
3 x 1. miesto Majstrovstvá Európy juniorov
6. miesto Majstrovstvá Európy

Tabuľka 16 Najúspešnejší športovci Slovenska v roku 2018

Meno
Ivana Krištofičová
Amália Lepótová
Martina Antušeková

Šport
Atletika
Atletika
Atletika

Výsledok
2. miesto Halové majstrovstvá Európy
2. miesto Majstrovstvá Európy juniorov
4. miesto Majstrovstvá Európy juniorov

Tabuľka 17 Najúspešnejšie športovkyne Slovenska v roku 2018

OSTATNÁ ČINNOSŤ
Valné zhromaždenie
V roku 2018 sa konalo riadne Valné zhromaždenie a to 16. júna 2018 v Bratislave. Zvolávateľom bol
Výkonný výbor DVS. VZ nebolo volebné. Delegáti prebrali Výročnú správu za rok 2017, audit spoločnosti ProVera Consult, s.r.o.. Diskutovali o nadchádzajúcej aktuálnej situácii a problémoch s finančným
zabezpečením Top športovcov a postavením nepočujúcich športovcov v systéme financovania MŠVVaŠ
SR.

Zasadnutia Výkonného výboru
Počas roku 2018 sa konalo celkom 7 riadnych zasadnutí VV. VV prijal 10 rozhodnutí formou Per Rollam.
Celkom prijali členovia VV 69 uznesení. Na spoločných rokovaniach strávili cca 35 hodín.
Na každom zasadnutí bola prítomná tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová. Počas celého
roku sa zasadnutí zúčastňoval aj kontrolór združenia Ing. Lukáš Dědeček a právny zástupca Oliver Krist.

SPRÁVA PREZIDENTA
Vážení prítomní delegáti športových organizácií nepočujúcich športovcov, hostia.
Srdečne vás všetkých vítam na dnešnom VZ, kde Vám chcem podať prehľad o činnosti prezidenta Výkonného výboru DVS za obdobie od Valného zhromaždenia za rok 2018.
V januári som vypracoval kalendár športovej akcií na Slovensku a v zahraničí na rok 2018.
V apríli som pripravil Výročnú správu DVS za rok 2018.
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Dňa 16.6.2018 sa konalo Valné zhromaždenie v hoteli Set, kde som viedol otvorenie rokovania valného
zhromaždenia. Na úvod ako predseda VZ som privítal delegátov a predstavil program Valného zhromaždenia. Priebeh VZ bol hladký bez kritiky.
V dňoch 21.-28.júla 2018 som sa zúčastnil na 8. Majstrovstvách Európy v bedmintone nepočujúcich a
1. Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcej mládeže v Trenčíne, kde ako prezident DVS na otváracom ceremoniáli som privítal všetkých účastníkov z celej Európy v posunkovom jazyku. Na záverečnom ceremoniáli pri vyhodnotení výsledkov som najlepším bedmintonistom odovzdal medaily a diplomy. Na ukončení podujatia som poďakoval a pochválil p.Birku a Dědečka za celú organizáciu podujatia na solídnej úrovne a tiež poznamenal, že účastníci prejavili veľkú spokojnosť a pochvalu organizačným výborom. Bolo to prvýkrát v histórii, čo Slovensko hostilo bedmintonové podujatie európskeho
významu. Bol to naozaj vydarený šampionát. Bol by som rád, že pokiaľ bude možnosť opakovať tu európske podujatie, nikto nebude proti.
V októbri ako každý rok sa v hoteli FIS v Štrbskom plese konalo vyhlasovanie najúspešnejších deaflympionikov roku 2018, kde ako prezident som odovzdal deaflympionikom ocenenie.
Dňa 14.12.2018 počas podujatia som sa zúčastnil na Vianočnej atletike v rámci Deaflympijských dňov
a viedol som našich detí z Hrdličkovej na súťaže. Pri vyhodnotení výsledkov som športovcom odovzdal
medaile a diplomy. Je to naša prioritná aktivita v rámci rozvoja olympizmu. Každoročne kladieme veľký
dôraz na to, aby sme čo najviac propagovali v atletike, čo máme nárast reprezentačných nepočujúcich
atlétov na medzinárodnej úrovne ,ktorí dosiahli ambície a veľké úspechy.
V základnej škole pre nepočujúcich na Hrdličkovej vediem atletický krúžok a pracujem ako tréner. V
krúžku mám nepočujúcich atlétov od 8 do 15 rokov, ktorí sa naučím ako správne ukázať techniku behu,
skoku a hodu.
Autor, pán Bučka, ma požiadal o spoluprácu pri spracovaní knižnej publikácie pre Slovensko. Hlavnou
témou je história športu nepočujúcich na Slovensku. Požiadal ma, aby som zozbieral podklady - články,
výsledkové listiny zo športových súťaží nepočujúcich a dal mu ich k dispozícii. Nakoniec som pokračoval
v práci ďalej bez pána Bučka. Som zvedavý, či sa nám tento rok podarí uspieť s novou publikáciou alebo
sa celý projekt odloží na inokedy. Moja vízia je prácu sumarizovať už tento rok.
Počas roku 2018 som strávil šesť krát na zasadnutí VV DVS.
Pred koncom roku som pripravil návrh na zloženie štábu Zimnej Deaflympiády 2019 a požiadal o konferenčný rozhovor prezidentku ICSD ohľadne vysvetleniu o našej prihláške na zimnej deaflympiáde
2019 v Taliansku.
Na záver správy chcem sa poďakovať členom VV za maximálne úsilie a prácu, ktorú venovali v prospech
budovania DVS a rozvoju za uplynulé obdobie. Plnili úlohy zodpovedne a svedomite. Ešte raz by som
chcel zdôrazniť, že si veľmi cením úsilie generálneho sekretára Dědečka v prospech DVS. Ešte chcem
sa poďakovať právnikovi Kristovi, kontrolórovi Lukášovi Dědečkovi, tlmočnícke Fabšičovej a administrátorke Štellerovej za vykonanú prácu v našej organizácii a popriať všetkým veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a elánu pri plnení úloh a cieľov, ktoré našu organizáciu v nasledujúcom období čakajú.
Ďakujem za pozornosť.
PaedDr. Miloš Štefek, prezident DVS
Poznámka:
Správa je napísaná nepočujúcim prezidentom DVS bez korekcií.

14

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2018

ZOZNAM TABULIEK
Tabuľka 1 TOP športovci deaflympionici ................................................................................................. 2
Tabuľka 2 Vybrané príjmy počas rokov 2015 – 2018 .............................................................................. 5
Tabuľka 3 Prehľad prijatých finančných zdrojov zo štátnych prostriedkov ............................................ 5
Tabuľka 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu ......................................................................... 5
Tabuľka 5 Prehľad nákladov športovej organizácie ................................................................................. 6
Tabuľka 6 Náklady na prevádzku DVS .................................................................................................... 6
Tabuľka 7 EDSO Futsal Mini Tournament................................................................................................ 7
Tabuľka 8 5th European Deaf Indoor Athletics Championships ............................................................. 8
Tabuľka 9 4th Deaf Mountainbike European Championships ................................................................ 8
Tabuľka 10 2nd European Deaf Ninepin Bowling Classic Championships.............................................. 8
Tabuľka 11 4th European Deaf Athletics Junior Championships ............................................................ 9
Tabuľka 12 ICCD 5th Deaf Chess Olympiad ............................................................................................. 9
Tabuľka 13 1st Youth European Deaf Badminton Championships ......................................................... 9
Tabuľka 14 8th European Deaf Badminton Championships ................................................................. 10
Tabuľka 15 Výňatok z tabuľky informujúcej o podpore MŠVVaŠ SR v roku 2018. ................................ 11
Tabuľka 16 Najúspešnejší športovci Slovenska v roku 2018 ................................................................. 13
Tabuľka 17 Najúspešnejšie športovkyne Slovenska v roku 2018 .......................................................... 13

VYPRACOVAL

Dušan Dědeček, generálny sekretár ..............................................................

V Bratislave, dňa 27. mája 2019

15

