ZÁPISNICA

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR
SLOVENSKA

z Valného zhromaždenia Deaflympijského výboru Slovenska
konaná 8. júna 2019, Hotel SET, Bratislava

1. Prezentácia
Členovia: podl'a prezenčnej listiny. Hostia: podl'a prezenčnej listiny.
2. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia

Miloš Štefek- na úvod privítal všetkých hostí a predstavil hosťa pána Juraja Drobu (predsedu BSK),
kterému odevzdal slovo.
3. Odovzdávanie členských listov, príhovor predsedu BSK

Juraj Droba (predseda BSK) - prihovoril sa prítomným členem, poblahoželal vedeniu organizácie a
športovcom a vyjadril názor, že podl'a neho sa DVS „hýbe správnym smerom". Potom odevzdal prítomným členem členské listiny DVS.
4. Schválenie Velebného a rokovacieho programu

p. Štefek - požiadal p. Birku o prevzatie predsedníctva a odovzdal mu slovo,
p. Birka - oboznámil prítomných členov s materiálmi, ktoré dostali a vyzval ich k preštudovaniu,
p. Krist (právny zástupca) - „Navrhovali sme nový volebný a rokovací poriadok, kvóli zjednodušeniu hlasovania a volby (viď príloha). Nový volebný program dostali všetci členovia už pred zasadnutím k preštudovaniu. "Následne prítomným predstavil zmeny, ktoré oproti predchádzajúcemu
poriadku nastali,
p. Dědeček - „ Volebný a rokovací poriadok OVS 2019 11 sme vám poslali, zmeny v rokovacom poriadku sú zvýraznené. V prípade, že niekto potrebuje vysvetlenie, teraz je priestor na otázky, vysvetlenia a diskusiu,
následne p. Dědeček predstavil prítomným hlasovacie lístky a priebeh hlasovania pod/'a navrhovaného volebného poriadku,
p. Hlavatý - sa spýtal, kedy začína platiť nový volebný a rokovací poriadok,
p. Dědeček- „Keď ho odhlasujeme, tak hned' po hlasovaní. 11
p. Hlavatý- „Je potrebné, aby sme k tomu pristupovali opatrne."
p. Krist - „ Všetci členovia dostali poštou (e-mailom) návrh volebného a rokovacieho poriadku týždeň pred konaním VZ takže mali možnosť sa s ním oboznámiť. ':
p. Hlavatý- „ Tieto zmeny tam pred týždňom neboli a teraz tam sú. "Následne si vyžiadal bližšie
vysvetlenie všetkých zmien. Zmeny sa následne premietali na prezentácii a vysvetlené bolí prezentované právnym zástupcom p. Kristom,
p. Hlavatý - „chcem sa opýtať na návrhovú komisiu. ':
p. Krist - „Návrhová komisia sa pod/'a Stanov nezriaďuje, pretože bola
predsedníctvo VZ OVS, ktoré i riadi priebeh VZ."

nadbytočná.

Jej úlohy má

p. Hlavatý- „ Viac by sami páčilo, keby prišiel z každého klubu delegát, ktorý je aj členom klubu':
p. Krist - „Zo zákona vyplýva, že štatutár klubu t.j. riadneho člena móže splnomocniť aj inú osobu
ako člena klubu a poveriť ho účasťou na Valnom zhromaždení OVS. Ak by sme to nerešpektovali,
bolo by to v rozpore so zákonom':
p. Hrdlík - Navrhol by som, aby sa najskór volil prezident a až potom ostatní členovia VV,
p. Dědeček- „ Takýto postup je v tom materiály presne navrhovaný':
p. Maťovčík- „Kandidáti, ktorí nie sú prítomní mažu byť volení?"
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p. Dědeček - Ak nie sú prítomní, potrebujeme ich písomný súhlas. Bez tohto dokumentu o týchto
kandidátoch nemažeme hlasovať'~
p. Krist - Pokia/' nemáme súhlas kandidáta s jeho kandidatúrou, nemožeme podl'a zákona o ňam
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hlasovať'~

p. Vašíček- Kedy sa oznámí, koho škrtáme pre neúčasť z kandidátnej listiny?'~
p. Krist - Volebná komisia skontroluje kandidátky a oznámí to pred volbami '~
p. Dědeček- M6žeme pristúpiť k hlasovaniu?'~
p. Birka - Pokia/' nikto nemá d'alšie otázky, pristúpme k hlasovaniu o novom volebnom a rokovacom programe'~
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Hlasovanie o prijatí Velebného a rokovacieho poriadku:

Za: 27

Proti: 2

Zdržali sa: O

p. Birka skonštatoval, že Rokovací a velebný program je schválený.
S. Schválenie predsedníctva mandátovej a volebnej komisie

Pracovné predsedníctvo navrhol p.

Dědeček:

predseda - Miloš Štefek (prezident DVS), členovia pp. P. Birka, R. Hrdlík, D. Dědeček
Hlasovanie - pracovné predsedníctvo:

Za : 24

Proti: O

Jeden delegát sa

Zdržali sa : 4

nezúčastnil

Pán Birka požiadal delegátovo návrh na členov Mandátovej komisie
Predseda:
p. Jurko,

členovia

pp . Horváth, Dzelinský

Hlasovanie - mandátová komisia

Za: 25

Proti :O

Zdržali sa: 4

Pán Birka požiadal delegátovo návrh na členov Volebnej Komisie
Navrhnutí boli p. Rusnáková, pp. Pitoňák a Legutký.
Hlasovanie - velebná komisia

Za: 25

Proti : O

Zdržali sa: 4
p. L. Jurko prečítal správu mandátovej komisie a vyhlásil zasadnutie za uznášaniaschopné (viď príloha),

Návrh na zapisovaterku
p. Dědeček navrhol za zapisovatel'ku Hanu Kolníkovú. Overovatel' sa podl'a zákona o športe nevolí.
Funkciu overovania vykonáva kontrolér združenia a prítomní delegáti formou pripomienok.
Hlasovanie - zapisovatel'

Za:29

Proti: O
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6. Návrh a schválenie programu

p. Birka predstavil prítomným program a vyzval prítomných na hlasovanie o programe.
Hlasovanie - schválenie programu:

Za: všetci

Proti: O

Zdržali sa: O

7. Výročná správa a účtovná uzávierka OVS za rok 2018.

- p. Birka požiadal generálneho sekretára o predstavenie výročnej správy a účtovnej závierky za rok
2018,
- p. Dědeček - „Správu ste dostali pred týždňom všetci do e-mailu. Je overená kontrolérom a vypracovaná podl'a Zákona o športe",
- p. Dědeček zároveň skonštatoval, že minulý rok bol prvým v histérii, kedy sa podarilo OVS vyprodukovať

zisk vďaka organizácii ME v bedmintone,
- p. Dědeček - vyzval prítomných k vyjadreniu a pripomienkovaniu predkladaného dokumentu.
- p. Birka požiadal prítomných o hlasovanie. Pripomienky a otázky neboli žiadne.
Hlasovanie o súhlase s predkladanou správou

Za: 25
p. Birka skonštatoval, že

8.

Výročná

Proti: 4
Zdržali sa: O
správa a účtovná uzávierka za rok 2018 je prerokovaná.

Výročná

správa kontrolóra

- Kontrolér OVS predstavil informácie z výročnej správy kontroléra (viď príloha) a popísal svoju činnosť
v roku 2018. Vyzdvihol, že OVS postupuje podl'a platnej legislatívy a za rok nemal podnet od členov na
kontrolu. Plá nova ne vykonal kontrolu materiálu v cene nad 400€. Informoval o svojej účasti na raznych
školeniach, které organizuje MŠVVaŠ SR,
- p. Birka - dal priestor prítomným na otázky a pripomienky k správe kontroléra OVS,

9. Odmena kontrolóra OVS
P. Birka - poprosil o návrh na odmenu kontroléra
M. Krajčírová - „Len Valné zhromaždenie maže schváliť odmenu kontrolérovi."
D. Dědeček - „Doteraz bol plat kontroléra 1500€ za rok brutto"
p. Hlavatý- sa spýtal, ako často sa volí kontrolér a ako často sa schval'uje jeho plat,
p. Dědeček - „Kontrolér sa volí na 5 rokov, od menu mu maže valné zhromaždenie navrhnúť a
zmeniť každý rok. Doteraz bola kontrolérovi vyplácaná odmena mesačne a to na základe hodinovej odmeny. Kontrolér sa nemaže voliť v roku, kedy sa volí prezident a VV."
p. Jurko - „Ja navrhujem určiť paušálnu odmenu kontrolérovi podl'a minulého roku a zdvihnúť
ju o 20%."
p. Vašíček- „Ak si pamatám, tak v roku 2016 bola hodinová sadzba 5€/hod."
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- „V roku 2016 sa odsúhlasila podl'a dostupných dokumentov kontrolórovi od-

mena 10€/hod za stratu času. Tento návrh predložil vtedy p. Hrdlík."
Vašíček- „ Ak si pamatám, tak v roku 2016 bola hodinová sadzba 5€/hod. "

p. Dědeček- „V roku 2016 sa odsúhlasila podl'a dostupných dokumentov kontrolórovi odmena 10€/hod za stratu času. Tento návrh predložil vtedy p. Hrdlík."
p. Jurko - „Takže ak bola vtedy schválená 10€/hod tak o 20% by bolo 12€/hod."
p. Birka
Hlasovanie o súhlase o návrhu p. Jurka 12€ na hodinu pre kontrolóra

Za: 22

Proti: 3

Zdržal i sa: 4

p. Hlavatý- „Nie je jednoznačné, či sme odhlasovali zvýšenie paušálnej, alebo hodinovej mzdy
kontrolóra. Navrhujem teda zrušiť toto hlasovanie a hlasovať za nový návrh ."
p. Jurko „Ja som ale navrhoval paušálnu odmenu o 20%."
p. Dědeček- „spresňujem - hlasujme o 20% navýšení paušálnej odmeny pre kontrolóra, ktorá
bola doteraz 1500€ brutto",
p. Vašíček- „V roku 2016 mu bolo odsúhlasené 5€ brutto a pán Hrdlík mi povedal, že si to nepamatá, že to navrhol",
p. Dědeček- „ Zápisnica z tohto zasadnutia existuje, je overená a už 3 roky prístupná na našom
webovom sídle. Nikto sa doteraz neohlásil, že by v nej bolí uvedené nesprávne informácie.
V roku 2016 sa hovorilo o 5€ s tým, že to by bolo málo a nakoniec sa schválilo 10€. Predtým
sme kontrolóra nemalí. Kontrolór má vysokú zodpovednosť, dodržiavanie platnej legislatívy,
vykonávanie kontrolných činností, absolvovanie školení, účasť na každom zasadnutí VV. Navrhujem aby sme hlasovali o paušálnej odmene kontrolórovi navýšenej o 20% teda na
1800€/ročne, tak ako to navrhol p. Jurko"
p. Birka - „V prípade, že už nikto nemá ďalšie otázky a pripomienky, dávam hlasovať.
Hlasovanie o odmene 1800€ brutto/rok pre kontrolóra OVS Ing. Lukáša Dědečka"

Za: 22

Proti: 3

Zdržali sa: 4

10. Plán činnosti na rok 2019/2020

p. Dědeček - predstavil prítomným plán činnosti OVS na roky 2019/2020, ktorý si každý prítomný mohol vopred naštudovať (viď príloha). Poznamenal, že plán bol zastavený na základe
komunikácie medzi členmi výkonného výboru OVS. Predstavil krátkodobé a dlhodobé ciele
DVS, ktoré sa v dokumente nachádzajú. Na záver otvoril diskusiu k predkladanému dokumentu,
p. Hlavatý: „čo sa týka futsalu a futbalu, Slovensko od roku 1999 upadá v tomto športe. Hráčov je

menej. Ukázalo sa, že rozvoj je v tomto športe vel'mi slabý. Mám futsal rád, ale chcel by
som ho zrušiť a dať tieto prostriedky a energiu do iného športu",
p. Birka - „Na futbal aj futsal dostávame peniaze od SFZ. Chceli by sme ho pozdvihnúť a zachrániť. Vieme o neúspechu slovenskej futsalovej reprezentácie nepočujúcich, deti nemajú
taký záujem o tento šport. Ale napriek tomu sme sa rozhodli tento šport zachrániť'',
p. Hlavatý- „Ak nemajú záujem, nech idú preč. Je potrebné začať od 10-11 ročných detí",

~ PER LU DOS AEQUALITAS

........ ROVNOSŤ PROSTREONICTVOM ŠPORTU

OEAFLYMPUSIC'IV'IBOR
SLOVENSKA

ZÁPISNICA

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR
SLOVENSKA

p. Dědeček zrušiť.

11

z Valného zhromaždenia Deaflympijského výboru Slovenska
konaná 8. júna 2019, Hotel SET, Bratislava

Domnievam sa, že toto je téma na diskusi u. Nemyslím si, že by sme mal i futsal

Chcem byť praktický a preto by som Vám poprosil o prednesenie konkrétneho návrhu",

p. Štefek- 11 2 roky dozadu som sledoval športové hry nepočujúcich detí. 6 žiakov tam futbal
milovalo. Ostatní tam boli viac-menej do počtu. Teraz sa budú konať tiež, nech sa páči, choďte
sa tam pozrieť",
p. Legutky - 11 Ja by som chcel, aby sme sa pokúsili v Kremnici obnoviť prácu s mládežou v bežeckom a zjazdovom lyžovaní. Moj návrh znie: Zriadiť lyžiarsky krúžok na škole v Kremnici",
p. Hlavatý - predložil návrh: „Zamerať pozornosť na deti do 15 rokov vo futsale."
p. Birka vyzval prítomných na hlasovanie
Hlasovanie o návrhu pána Hlavatého zamerať pozornosť na deti do 15 rokov

Za: 29
Proti: O
p. Birka ďalej navrhol hlasovať

Zdržali sa: O

Hlasovanie o návrhu pána Legutkého - „Doplniť do plánu činnosti podporu mládeže v Kremnici
v lyžovaní",

Zdržali sa: O
Proti : O
P.Hrdlík- „Ja by som chcel dať návrh na to, aby sme založili nové športové odvetvie v DVSstrel'ba",
Hlavatý- „ Nevidím v pláne podporu bowlingu i napriek tomu, že sa mu venuje vel'ké množstvo nepočujúcich. Preto by som chcel vedieť, či podporuje DVS bowling",
p. Dědeček- „Ak dáte návrh o to, aby sme dali bowling do plánu, nech sa páči, predložte ná-

Za:29

vrh",
p. Krist - Chcem podotknúť, že toto je len návrh plánu a počas roka sa bude VV OVS zaoberať aj
inými úlohami a športami, pretože mu to vyplýva zo stanov a je záujem podporovať každú zmysluplnú iniciatívu v rozvoji deaflympijského športu ."
Hlasovanie za návrh: Podporovať v rokoch 2019/2020 bowling a jeho rozvoj.

Za: 26
Proti : O
Zdržali sa: 3
p. Birka na základe širokej diskusie o orientačnom behu nepočujúcich predložil návrh na hlasovanie
Hlasovanie za podporovanie orientačného behu.

Za:S
Návrh nebol schválený

Proti : O

Zdržali sa: 24

p. Birka nakoniec navrhol hlasovať o celom pláne činnosti s doplňujúcimi návrhmi
Hlasovanie o Pláne činnosti OVS na roky 2019/2020"

Za: 29

Proti: O

11. lnformácie o diskriminácii deaflympionikov
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p. Dědeček- „Históriu OVS všetci dobre poznáme. Pohybujem sa v športe zdravotne znevýhodnených 26 rokov. Diskriminácia sa v společnosti občas objavuje. Žiar, nevyhla sa nášmu združeniu . Jednotlivé štátne orgány preukazujú kroky, které vedú k diskriminácii športovcov so sluchovým postihnutím. Nejedná sa len o komunitu intaktných športovcov, ale aj o komunitu športovcov so zdravotným znevýhodnením .
V roku 2013 nám nepriznali odmeny za deaflympiádu, ako olympionikem a paralympionikom.
Tým poškodili naše dve športovkyne. V zákone o športe nás taktiež diskriminovali. Mám presvedčenie, že je v společnosti skrytý záujem o diskrimináciu športovcov so zdravotným postihnutím. Prezident Zákon o športe podpísal aj napriek tomu, že sme ho upozorňovali na to, že nás
diskriminuje. V roku 2017 po deaflympiáde nás ministerka školstva prekvapivo zrovnoprávnila
a odmenila nás za výsledky ako paralympionikov a olympionikov.
V ďalšom období však vývoj pokračoval tak, že sme bolí ťažko napadnutel'ným jemným sposobom poškodzovaní, bez ťažko vyčíslitel'nej finančnej straty. V tomto roku niekto na MŠVVaŠ
zmenil kritériá na zaraďovanie športovcov do Top tímov tak, že tam vobec nie sú deaflympionici
a aj niektorí paralympionici. Toto už sa vyčísliť dá a teda možeme hovoriť o konkrétnej diskriminácii. Komunikovali sme listami s riaditel'om odboru športu, a náš posledný list sme v kópii
poslali aj ministerke školstva a iným významným osobám. Na tento list nám už nikto neodpovedal a preto sme postúpili náš list paní Márii Patakyovej (Ochrankyni l'udských práv) s kterou
sme sa i osobne stretli a následne sme jej zaslali podnet so žiadosťou o pomoc. Podanie máte
všetci pred sebou, mažete si ho preštudovať. Od podania tohto listu paní Patakyovej uplynul 1
mesiac. Prisl'úbila, že zostaví vlastné hodnotenie tohto problému a predloží ho vláde SR. I keď
nám to prisl'úbila, my pokračujeme aj ďalej vlastnou cestou . Je možné, že celý proces dosiahnutia nejakého konkrétneho výsledky bude trvať aj 5-6 rokov. Vo VV sme sa zhodli na tom, že je
potrebné za práva športovcov so sluchovým postihnutím bojovať, nakol'ko sa SR zaviazala plniť
viacero medzinárodných dokumentov, pre které je diskriminácia osob so zdravotným znevýhodnením neprípustná. Čaká nás mnoho krokev, ale myslím, že sme schopní tomuto problému
čeliť a vyriešiť ho. Ak bude potrebné, predložíme tento problém aj Európskemu súdu do Štras-

burgu. Náš odhad je, že doposial' sme bolí neprávem ochudobnení o sumu 214 000€."
p. Birka požiadal prítomných o hlasovanie návrh tohto znenia:
Hlasovanie „Valné zhromaždenie zavazuje výkonný výbor OVS, aby pokračoval v aktivitách zabraňujúcich diskriminácii osob so sluchovým postihnutím v športe a to aj súdnou cestou"

Za: 29

Proti: O

Zdržali sa: O

12. Predstavenie kandidátov na volby do orgánov OVS

p. Birka predstavil kandidátov na post prezidenta OVS:
Birka Peter, Miloš Štefek, Július Maťovčík
p. Štefek- „Vzdávam sa kandidatúry na prezidenta OVS, kandidujem za člena VV",
p. Hlavatý položil otázku „Možem sa aj ja teraz prihlásiť za kandidáta na prezidenta OVS?",
odpovedal p. Krist - „Podl'a platného velebného a rokovacieho poriadku je potrebné ohlásiť
kandidatúru 24h pred vol'bami",
p. Maťovčík - „Odstupujem od kandidatúry na prezidenta OVS, kvoli mojej športovej kariére,
asi by som to všetko nestíhal",
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prítomní hlasovali na volebných lístkoch, p. Pitoňák ohlásil zvolenie nového prezidenta, ktorým sa stal p. Birka, výsledok hlasovania o poste prezidenta je súčasťou volebnej správy,
p. Pitoňák prečítal správu volebnej komisie: 11 Boli odovzdané všetky hlasovacie lístky. Po sčí
taní hlasov sa prezidentom DVS stal Peter Birka. Pán Birka získal 27 hlasov. Jeden hlasovací
lístok s dvoma hlasmi bol neplatný",
novozvolený prezident p. Birka sa krátko prihovoril prítomným,
ďalej

p. Birka predstavil jediného kandidáta na post generálneho sekretára, ktorým je p. Děde

ček".

p. Pitoňák k vol'be generálneho sekretára -

11

Za generálneho sekretára DVS bol zvolený pán

Dušan Dědeček. Zvíťazil s počtom hlasov 26."
p. Pitoňák - 11 Pred vol'bou členov pracovné predsedníctvo overilo prítomnosť členov na kandidátnej listine a ich súhlas s kandidatúrou. Volia sa iba členovia, ktorí sú prítomní a s kandidatúrou súhlasia" a vyzval prítomných na vyjadrenie:
p. Július Maťovčík - prítomný, súhlasí,
p. Peter Vašíček - prítomný, súhlasí,
p. Milena Fabšičová - prítomná, súhlasí,
p. Miloš Štefek- prítomný, súhlasí,
p. Hana Kolníková - prítomná, nesúhlasí,
p. Ladislav Hlavatý- prítomný, súhlasí,
p. Ladislav Marko - neprítomný, bez vyjadrenia súhlasu,
p. Juraj Tesár - neprítomný, bez vyjadrenia súhlasu,
p. Peter Birka - škrtá sa z hlasovacieho lístku z dóvodu zvolenia za prezidenta DVS,
Vol'ba členov výkonného výboru DVS
p. Dědeček, · navrhol, aby bol VV na ďalšie obdobie S členný",
p. Birka dal hlasovať o návrhu,

Hlasovanie za S členný Výkonný výbor na
Za:25
Proti: O
p. Pitoňák k vol'be členov VV -

11

ďalšie

obdobie
Zdržali sa:4

Po spočítaní hlasov boli zvolení:

Július Maťovčík počet hlasov 29, Milena Fabšičová počet hlasov 16, Miloš Štefek počet Hlasov 21,
zvolení neboli Peter Vašíček, ktorý mal počet hlasov 10 a pán Ladislav Hlavatý (mal počet hlasov 4)
- P. Birka poďakoval -11 Ďakujem kandidátom za záujem rozvíjať a pracovať pre DVS."
p. Dědeček "Chcem poďakovať za osobnostné, l'udské a pracovné vlastnosti pánovi Hrdlíkovi.
Navrhujem ho za 1. čestného člena DVS",
Hlasovanie o návrhu pána Hrdlíka za čestného člena OVS"
Za: 29

Proti: O

Zdržali sa: O

13. Diskusia
p. Legutký: "Chcel by som poprosiť DVS o stretnutie s lyžiarmi deaflympionikmi, ktorí sa pravdepodobne zúčastnia zimnej deaflympiády. Jedná sa hlavne o dvoch zamestnaných športovcov, kde je potrebné riešiť uvol'nenie zo zamestnania. Taktiež potrebujeme riešiť prípravu v
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ZÁPISNICA
z Valného zhroma žden ia Deaflympijského výboru Slove nska
konaná 8. júna 2019, Hotel SET, Bratislava

lete, ktorá už bude musieť prebiehať na snehu, nakol'ko je deaflympiáda v decembri." Pán Legutky vyjadril názor, že by bol s jeho zverencami rád, aby bol i informácie o lyžiaroch aktual izované v

propagačných

materiálech a webe OVS,

odpovedal p. Dědeček 11 Náš fotograf Adam Kováč vycestoval špeciálne za lyžiarmi, aby ich nafotil a pripravil materiály na billboardovú kampaň. Taktiež komunikujeme s novinárom, aby
sme pred deaflympiádou vedeli vydať články a propagačné materiály.
čo

sa týka prvej časti príspevku p. Legutkého - nie je to problém a stretnutie zariadime .

K ďalšiemu chcem pripomenúť, že šport je dobrovorná činnosť a žial' zo štátu je nastavená tak,
že ide akoby 11 0 krok vzadu", prichádza až po úspechu športovca. Momentálne OVS nedisponuje finančnými prostriedkami aby bol schopný refundovať mzdy a nahradiť zamestnávatel'a.
Samozrejme, budeme sa snažiť možnosti hl'adať, ale nevieme to prisl'úbiť,
14. Záver, ukončenie rokovania p. Birka poďakoval všetkým delegátem a hosťom za účasť a poprial im do
ďalšieho obdobia mnoho síl.

UZNESENIA

VZ-2019 I 1.
VZ-2019 I 2.

Valné zhromaždenie schváJilo
Nový Velebný a rokovací poriadok.
Pracovné predsedníctvo v zložení Miloš Štefek, Peter Birka, Rastislav Hrdlík a Dušan Dědeček.

VZ-2019 / 3.

Členov Mandátovej komisie v zložení Ladislav Jurko, Jozef Horváth a Andrej Dzeliskij.

VZ-2019 I 4.
VZ-2019 I 5.
VZ-2019 I 6.

Členov Volebnej komisie v zložení Henrieta Rusnáková, Pavol Pitoňák a Martin Legutký.

Za zapisovatel'ku zápisnice Hanu Kolníkovú .
Program zasadnutia VZ OVS 2019.

VZ-2019 I 7.

Výročnú správu a účtovnú uzávierku za rok 2018.

VZ-2019 I 8.
VZ-2019 I 9.

12€/ hod. ako náhradu straty času pre kontrolóra združenia.
Paušálnu odmenu pre kontrolóra združenia vo výške 1 800€ brutto ročne.

VZ-2019 I 10. Plán činnosti OVS na roky 2019-2020 v znení odsúhlasených doplnení uvedených v zápisnici.
VZ-2019 I 11. Aktivity zabraňujúce diskriminácii osob so sluchovým postihnutím v športe a to aj súdnou
cestou.
VZ-2019 I 12. Paťčlenný výkonný výbor na ďalšie obdobie.
VZ-2019 I 13. Za prezidenta Petra Birku.
VZ-2019 I 14. Za generálneho sekretára Dušana Dědečka .
VZ-2019 I 15. Za členov Výkonného výboru Júliusa Maťovčíka, Milenu Fabšičovú a Miloša štefeka.
VZ-2019 I 16. Rastislava Hrdlíka za čestného člena Výkonného výboru Deaflympijského výboru Slovenska.
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z Valného zhromaždenia Deaflympijského výboru Slovenska
konaná 8. júna 2019, Hotel SET, Bratislava

VZ-2019 I

zapisovateť -

overovateť-

Valné zhromaždenie neschválilo
17. Podporu orientačného behu
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Hanka Kolníková
Lukáš

Dědeček,

kontrolór

V Bratislave 13. júna 2019
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