
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru  

konaného 17. apríla 2019 Blumentálska 24, Bratislava. 

 

 

Členovia VV: Miloš Štefek, Peter Birka, Rastislav Hrdlík, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, 

Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist  Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček 

Zapisovateľka: Barbora Štellerová   

PROGRAM: 

1. Príprava Valného zhromaždenia,  
a. účasť členov a podmienky 
b. Výročná správa DVS  

2. Aktuálna situácia v registrácii členov DVS 
a. Stav členskej základne, počty individuálnych členov potvrdených riadnymi 

členmi, 
b. Štruktúra členskej základne podľa športov, 
c. Individuálni členovia DVS mimo klubov, 
d. Členský list. 

3. Smernice a ich príprava  
a. Smernica č. 18 - Dotácie členských organizácií 
b. Smernica č. 19 – Disciplinárny poriadok 
c. Smernica č. 20 – Registračný a prestupový poriadok 

4. Ostatné  
a. návrh na mimoriadne odmeny za výsledky v roku 2018 
b. Situácia vo futsale, rozpočet, organizácia 
c. Rozhodnutie o organizácii ME juniorov v atletike nepočujúcich a cyklistiky 

2020 
5. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia. 

 

Prítomných uvítal p. Štefek a otvoril diskusiu k programu.  

K bodu 1 – Návrhy na zloženie výkonného výboru  

- p. Dědeček vyjadril svoj názor k zloženiu VV a poznamenal, že by bol rád, keby VV ostal 

päťčlenný a aby jedným z členov bola p. Fabšičová, ktorá by bola projektovou manažérkou a 

špecializovala sa na písanie projektov, 

- p. Štefek sa ako riaditeľ vyjadril, že vidí napredovanie DVS, ocenil prácu p. Dědečka a p. Birku  

a k svojmu pokračovaniu vo VV sa vyjadril, že by rád ostal, či už vo funkcii viceprezidenta, 

alebo ako člena VV, nechá na ľudí, no prikláňa sa k funkcii viceprezidenta, 

- p. Štefek poznamenal, že by tiež rád rozbehol krúžok plávania,  

- p. Birka sa vyjadril, že by bol ochotný kandidovať za  prezidenta DVS, ale očakával by, aby tím 
VV bol pevný a aby každý člen vedel nejakým spôsobom napredovať k rozvoju nepočujúcich,  

- p. Hrdlík skonštatoval, že prvé štyri roky pracoval na vysokej úrovni, ale postupom času jeho 
práca zaostávala, keďže si jeho úlohy rozdelili iní členovia VV, preto sa p. Hrdlík vzdáva svojho 
členstva vo VV, 

- p. Dědeček poznamenal, že je prekvapený jeho postojom a navrhol mu miesto čestného 
člena VV, čo by znamenalo, byť členom VV bez hlasovacieho práva, 
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- ďalej sa vyjadril p. Maťovčík, ktorý by chcel ostať vo VV a rád by sa angažoval pri organizácii 
vrcholových podujatí,  

- p. Fabšičová by chcela kandidovať do VV, lebo vidí do problematiky DVS a k daným témam sa 
vie vyjadriť, 

- p. Dědeček by rád pokračoval v súčasnej pozícii a rád doviedol DVS do rovnoprávneho a legis-
latívne spravodlivého prostredia, síce sa občas cíti vyčerpaný, no pomoc vysoko aktívnych 
a kvalifikovaných spolupracovníkov (Barbora Štellerová, Oliver Krist) mu to celé uľahčuje a 
umožňuje sústrediť sa na podstatné úlohy a témy, 

K bodu 2 - Aktualizácia rozpočtu 2019 

- p. Dědeček predložil aktualizovaný rozpočet na rok 2019, v ktorom sa zmenili položky ako 
podpora pre bowling nepočujúcich, zníženie sumy na rekonštrukciu kancelárie a personálne 
zabezpečenie sekretariátu, v ktorom bude zahrnutý aj pravidelný príspevok pre p. Birku  

- VV rozpočet schválil. 

K bodu 3 - Informácie a financovaní TOP športovcov 
- p. Dědeček informoval o aktuálnej situácii financovania TOP športovcov, ktorou sa momen-

tálne zaoberá štátny tajomník p. Gönci, ktorý nás informoval o pripravovanom  stretnutí, na 
ktorom sa o aktuálnej situácií má rozprávať s p. Riapošom.  

K bodu 4 – Vylúčenie športových klubov NEKO a ŠKN Prešov 
- p. Dědeček podal návrh na vylúčenie dvoch športových organizácii, ktoré si neplnia základné 

povinnosti voči DVS a sú neaktívne. Ide o športový klub NEKO a športový klub nepočujúcich 
Prešov,  

- p. Birka k danej situácií poznamenal, aby sa ŠKN Prešovu dala ešte šanca, pretože mali vždy 
veľký úspech vo futsale a utrpeli by hlavne členovia klubu, 

- p. Dědeček na to reagoval, že členovia môžu byť individuálnymi členmi DVS, alebo môžu byť 
členmi iného klubu, ale neustálym predlžovaním termínov nie je možné udržať poriadok, 

- p. Krist sa vyjadril k neplateniu športových klubov a podotkol, že samotný zákon o športe na-
riaďuje platenie členských príspevkov a keďže si tento záväzok tieto dva kluby neplnia, tak 
DVS by mohlo mať z toho aj právne problémy. 

K Bodu 5 – Ostatné 
- p. Birka podotkol, že by sme sa ako DVS mali vyjadriť  k ponuke, ktorú sme dostali  od EDSO 

na organizáciu majstrovstiev Európy v atletike,  
- p. Dědeček poznamenal, že pravdepodobne túto ponuku prijmeme, ale chcel by, aby nás fi-

nančne podporil aj štát, 
- p. Birka informoval o situácií vo futsale, kde sa v ŠTK momentálne rieši rozpočet vo výške 

8 000 eur od SFZ. Ďalej informoval o podujatiach, ktoré sa plánujú: prihlásenie futsalového 
mužstva do 21 rokov do ligy, Slovenský pohár v máji a majstrovstvá Slovenska vo futsale na 
jeseň,  

- ďalej p. Birka informoval o probléme s reprezentačným trénerom, na ktorého post sa prihlásil 
iba p. Vahovský, ale keďže nemá osvedčenie, tak to nebude možné. Oslovený bol aj p. Vöros 
z ktorého strany čakáme ešte definitívne vyjadrenie 
 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 20/19 aktualizovaný rozpočet vo verzii 2 na rok 2019, tak ako ho dostali predložený v tlače-

ných podkladoch, 
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č. 21/19 vylúčenie Športového klubu NEKO 

č. 22/19 vylúčenie Športového klubu nepočujúcich Prešov  

č. 23/19 termín Valného zhromaždenia na 8. júna 2019 v Bratislave, Hotel SET. 

 

 

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

23.apríla 2019 

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

11. mája 2019 

 

 


