
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru  

konaného 21. mája 2019 Blumentálska 24, Bratislava. 

 

 

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

Július Maťovčík - ospravedlnený   

Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist - ospravedlnený   

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček – ospravedlnený  Zapisovateľka: Barbora Štellerová 

  

PROGRAM: 

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.  

- p. Dědeček navrhol pred programom prijať a diskutovať s p. Vašíčkom, ktorý prítomných in-

formoval o svojom rozhodnutí kandidovať za člena výkonného výboru.  

- p. Dědeček uvítal jeho rozhodnutie, ale tiež ho zaujímalo, ako by to bolo s jeho dochádzkou, 

či nebude problém dochádzať a zúčastňovať sa zasadnutí a taktiež plniť úlohy VV, 

- p. Vašíček sa vyjadril, že to všetko zvážil a nebude s tým problém. Tiež poznamenal, že ter-

míny zasadnutia by sa mali prispôsobiť tým členom, ktorí majú aj iné zamestnania, 

- p. Dědečka ďalej zaujímalo, či nebude konflikt záujmov medzi ŠKN Trenčín a DVS. Či nebude 

presadzovať záujmy ŠKN Trenčínu, 
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- P. Vašíček odpovedal, že zatiaľ nie, 

- p. Dědeček sa zaujímal, prečo práve teraz, by mal záujem stať sa členom VV,  

- p. Vašíček odpovedal, že by chcel spraviť poriadok, alebo zmeniť systém, pretože niektorí čle-

novia DVS sa sťažujú na fungovanie. Perspektíva na TOP športovcov je, ale kluby nie sú spo-

kojné a to by rád zmenil. Taktiež sa dopočul, že prezidentom DVS by mal byť p. Birka, čo bolo 

pre neho taktiež motivujúce, 

- p. Dědeček upozornil, že sa treba sa na to pozerať tak, aby sa predovšetkým pohol deaflym-

pijský šport a nie, aby boli v popredí kluby nepočujúcich,  

- p. Dědeček sa zaujímal, kto bol nespokojný a na čo sa sťažoval, 

- p. Vašíček povedal, že to teraz nechce rozoberať, že to nechá na valné zhromaždenie,  

- p. Dědeček usúdil, že táto nespokojnosť vyplýva z momentálnej situácie s futsalom, kde sme 

ako DVS, očakávali poriadok s dokumentáciou a nie všetky kluby to bolo ochotné rešpekto-

vať, 

- p. Vašíček reagoval, že situácia s futsalom, je malá časť problémov. Ďalšie problémy ktoré 

spomenul boli nárazové platenie členského za kluby, tiež ho zaujímalo, prečo sa zrazu od kaž-

dého športovca očakáva audiogram. P Vašíček pokračoval a  spomenul, že pred 4 rokmi sa 

DVS zaviazalo zmeniť stanovy členov tak, aby to korešpondovalo zo zákonom a aj s DVS a na 

základe toho predsedovia klubov nevedia, či sú ich stanovy právne správne, alebo, či sa v nich 

niečo má meniť, 

- p. Dědeček podotkol, že takúto pripomienku počuje prvýkrát a predložil zápisnicu zo spome-

nutého VZ, v ktorých síce bola vyslovená otázka p. Vašíčka ale zároveň DVS sa nijako nezavia-

zal riešiť stanovy za členské organizácie, 

- p. Vašíček sa ďalej s nespokojnosťou vyjadril, že kluby a ich športové aktivity upadajú a sú 

málo podporované, 

- p. Dědeček vysvetlil, že väčšina podujatí, ktoré nepočujúci organizujú sú rekreačno zábavné 

a na podporu takých DVS prostriedky nemá.  Ak športový klub nereprezentuje šport, podľa 

predstáv Ministerstva Školstva, nie je možné takéto tieto aktivity podporiť, 

- p. Vašíček pokračoval a zaujímal sa, či je v poriadku, keď sa kluby v DVS rozpadnú a odídu, 

- p. Dědeček skonštatoval, že v momentálnej fáze, športové kluby nemajú vplyv na reprezentá-

ciu Slovenska. Vysvetlil, že v konečnom dôsledku peniaze od štátu nemáme na základe počtu 

klubov, alebo členov, ale hlavne a predovšetkým na základe výsledkov. P. Dědeček pokračo-

val a povedal, že aj napriek tomu DVS vymyslel systém ako finančne podporovať kluby a tým 

ich motivovať, no niektoré kluby nám nie sú schopné poslať požadované dokumenty, ako sta-

novy, alebo zoznam členov,  

- p. Vášiček sa vyjadril, že podľa jeho názoru zlyhala komunikácia a nepočujúci často nechápu, 

čo sa od nich očakáva. Navrhol zorganizovať školenie pre predsedov klubov, kde by sa mohli 

vysvetliť právne záležitosti, predpisy, ako postupovať pri potrebných záležitostiach, 

- p. Dědeček s touto myšlienkou súhlasil, ale tiež poznamenal, že takéto školenie nebude stačiť 

k tomu, aby sa daná situácia vyriešila. Podľa p. Dědečka by bolo riešenie, keby nepočujúci na 

úrovni ŠK medzi seba integrovali počujúcich, ktorí by sa danej problematike rozumeli a riešili 

ju s nepočujúcimi už na danej úrovni, 

- p. Štefek poznamenal, že počas jeho 8 ročného pôsobenia, nezažil takéto rozbroje medzi DVS 

a športovými klubmi, ktoré vznikli na základe neporiadkov v kluboch. Navrhol aby sa Sloven-

ský pohár vo futsale odložil, zorganizovalo sa školenie pre predsedov klubov, vyriešili sa tieto 

zmätky a následne na to by liga pokračovala, 

- p. Birka reagoval, že na to už je neskoro a akcie treba neustále robiť. Vysvetlil, že problém na-

stal, keď p. Váhovský nechcel spolupracovať a nebol ochotný prijať navrhnuté riešenia 

k tomu, aby sa ŠKN Prešov mohli zúčastniť Slovenského Poháru nepočujúcich vo futsale. 
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P.Birka následne ubezpečil VV, že p. Váhovský už situáciu pochopil a v najbližšom čase by mal 

poslať všetky potrebné dokumenty a podlžnosti, 

- p. Dědeček navrhol p. Vašíčkovi a  p. Fabšičovej, že by ako potencionálni členovia VV mohli 

rozšíriť stránku DVS o správy v posunkovom jazyku pre nepočujúcich, aby títo boli dostatočne 

informovaní, 

- p. Fabšičová uznala, že takýto komunikačný kanál medzi DVS a nepočujúcimi chýba a je po-

trebný, pretože písaná forma často nestačí,   

- p. Dědeček po zmätkoch s členskými základňami, navrhol takzvaný proces „Generálny gól“, 

pri ktorom by DVS určilo obdobie cca 2 mesiacov, počas ktorých by mohli členovia ktorého-

koľvek klubu prejsť do iného klubu bez akýchkoľvek problémov a bez ohľadu na dovtedajšie 

záväzky, 

- p. Vašíček s návrhom nesúhlasil, pretože si myslí, že by to bol chaos. Navrhol, aby sa riešili len 

tí, ktorí majú duplicitné členstvo v kluboch,  

- p. Dědeček sa vyjadril, že na základe predošlých skúsenosti, by rád dal možnosť členom sa 

rozhodnúť do ktorého klubu chcú patriť a zároveň s tým by pripravil aj prestupový a regis-

tračný poriadok, 

- VV súhlasil s návrhom p. Dědečka, 

- p. Dědeček taktiež pripomenul, že všetci členovia, ktorí sa budú chcieť zúčastňovať majstrov-

ských podujatí musia mať odovzdané svoje audiogramy do 15. júla, 

- p. Vašíček navrhol, že aj táto vec by sa mala riešiť na už spomínanom školení, pretože niektorí 

členovia majú termín u doktora naplánovaný až na október,  

- p. Dědeček sa vyjadril, že školenie pre predsedov klubu by bolo až v októbri a v tom čase za-

čať riešiť audiogramy bude neskoro. Navrhol vybaviť spoluprácu v nemocnici na Antolskej 

v Bratislave u lekára, ktorý by to bol ochotný spraviť tieto vyšetrenia skôr a DVS by aj hradil 

poplatok. 

K bodu 1 – Príprava valného zhromaždenia 

- p. Dědeček potvrdil termín valného zhromaždenia na 8. júna a každému členovi VV odovzdal 
Výročnú správu správu DVS, ktorú pripravil, 

K bodu 2 – Aktuálna situácia v registrácií členov DVS 

- p. Dědeček zhrnul informácie z databázy DVS, 
- p. Dědeček informoval, že individuálni členovia majú možnosť byt členom v rôznych kluboch 

ale v rozdielnych športoch, 
- p. Hrdlík sa zaujímal, či bude možnosť hosťovania hráčov v iných kluboch, 
- p. Dědeček, informoval, že to samozrejme bude možné, ale hosťovanie musí odsúhlasiť ma-

terský klub. Tak isto to bude fungovať aj zo zahraničným hosťovaním,  
- p. Dědeček prízvukoval, že  prestupy, hosťovania a registrácie klubov nebude mať na starosti 

športovo - technická komisia, ale musí to byť papierovo dokumentované v evidencii DVS, 
- p. Dědeček informoval o príprave členských listov pre každý športový klub. 

K bodu 3 - smernice a ich príprava 
- p. Dědeček  informoval, že pred schválením smerníc: Dotácie členských organizácií, Discipli-

nárny poriadok, Registračný a prestupový poriadok, sa musí upraviť pár ešte detailov, preto 
nežiada ich schvaľovanie 

K bodu 4 – Ostatné 
- p. Dědeček informoval o diskriminácii atlétky – dvojnásobnej deaflympijskej víťazky Ivany 

Krištofičovej zo strany ministeratva tým, že odmietli nárok na finančnú odmenu za výsledky 
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v roku 2018 dôvodiac nízkym počtom účastníčok v súťaži. Pritom Ivana priniesla jedinú me-
dailu z vtedajšej súťaže zo 4 členného družstva. Z dôvodov výraznej diskriminácie, keď minis-
terstvo neberie ohľad na početnosť zdravotne postihnutých a porovnáva ich so zdravými 
a tiež na silnú demotiváciu športovkyne navrhol čiastočnú kompenzáciu rozhodnutím VV a 
navrhol odmenu za uvedené výsledky pre menovanú atlétku vo výške 800 eur, čo je cca 53% 
odmien, ktoré mala dostať podľa tabuliek ministerstva, 

- p. Dědeček navrhol dať možnosť ŠKN Prešovu  uhradiť členský poplatok za rok 2019 do 
utorka 28.5.2019. Ak po tomto termíne poplatok neuhradia, bude proces prijímania zasta-
vený a ich žiadosť zamietnutá pre nesplnenie podmienok, 

- p. Birku zaujímalo, či zoberú ponuku od  EDSO a či budú organizovať majstrovstiev Európy 
v atletike,  

- p. Dědeček s organizáciou súhlasil, ale informoval, že financovanie bude môcť prebiehať len 
podľa Zákona a o športe,  čo by znamenalo, že sa to bude riešiť cez komisiu, ktorá až v marci 
daného roku povie, či je schopná nám dať na podujatie finančné prostriedky. P Dědeček po-
kračoval a informoval, že v Šamoríne by nám možno vedeli dať do prenájmu štadión za-
darmo, ale tiež upozornil, že je tam drahé ubytovanie. Akreditačný poplatok by sme museli 
dať vo výške 80 až 100 eur, z ktorého by sa platila preprava z letiska, rozhodcovia a technické 
zabezpečenie, 

- P. Dědeček informoval, že majstrovstvá sveta v cyklistike za aktuálnych podmienok vo finan-
covaní zdravotne znevýhodnených DVS organizovať nemôže,  

 
 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 24/19 jednorazový prestupový termín v ktorom by mohli členovia klubov prejsť do iného 

klubu pod pracovným názvom Generálny gól bez akýchkoľvek záväzkov, 

č. 25/19 kompenzačnú odmenu pre atlétku Ivanu Krištofičovú vo výške 800 €, 

č. 26/19 Kandidatúru DVS usporiadať ME juniorov v atletike nepočujúcich v Šamoríne v roku 

2020,   

VV berie na vedomie 

č. 27/19 kritiku, názory a vyjadrenia p. Vašíčka, 

č. 28/19 správu p. Dědečka o aktuálnej situácii v registrácii členov DVS,  

č. 29/19 termín Valného zhromaždenia na 8. júna 2019 v Bratislave, Hotel SET. 

VV ukladá úlohu 

č. 30/19 pripraviť a zorganizovať informačné školenie pre predsedov klubov 

Zodpovedný: g.s. Dušan Dědeček     Termín: nebol určený 

 

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

29. mája 2019 

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

2. júna 2019 

 


