
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 27. decembra 2019 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

 

Členovia VV: Peter Birka, Július Maťovčík, Milena Fabšičová, Miloš Štefek, Dušan Dědeček, 

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist - ospravedlnený 

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček    Prizvaný: Rastislav Hrdlík, čestný člen VV  

Zapisovateľ: Dušan Dědeček   

Program: 

1. Informácie o konaní Kongresu ICSD v Taliansku 

2. Informácie o pôsobení družstva deaflympionikov na ZD 2019 

3. Najúspešnejší nepočujúci športovec – deaflympionik 

4. Záverečný rozpočet DVS – stav ku 27.12.2019 

5. Ostatné 

 

Prítomných uvítal prezident p. Birka, požiadal prítomných o návrhy na doplnenie programu a 

otvoril rokovanie. 

Ku bodu 1 – Informácie zástupcov SR na kongrese ICSD 

- p. Birka informoval o zastúpení na kongrese ICSD – p. Dědeček, p. Birka a p. Roman 

(tlmočník),  

- p. Birka ďalej hovoril o dôležitých momentoch ICSD, napr. akceptovanie našich platieb 

(pozitívnej bilancii), o pokusoch postaviť sa ku štartu ruských športovcov podobne ako 

to urobil MOV, návrhu nového zimného športu – futsalu, 

- p. Birka spomenul, že Zimná deaflympiáda 2023 by mala byť v Kanade, 2027 v Turecku, 

- p. Dědeček kritizoval nezabezpečenie tlmočníka zo strany organizátora a problém s na-

ším vlastným tlmočníkom, ktorý sám mal problém s vnímaním zmesi posunkových ja-

zykov, považuje to za diskrimináciu počujúcich a vydeľovanie sa z integrácie v spoloč-

nosti, 

- p. Dědeček sa kriticky vyjadril k predloženému návrhu rozpočtu, ktorý bol len predne-

sený a napriek tomu ho zástupcovia jednotlivých krajín schválili, 

- p. Birka tiež kriticky zhodnotil staré stanovy ICSD, ktoré diskriminujú počujúcich pri 

uchádzaní sa o miesta v riadiacich orgánoch – napr. prezident, 

- p. Dědeček navrhol úlohu pre p. Birku – zbierať perspektívne návrhy zmien stanov, 

ktoré navrhujeme, 

- p. Dědeček vysoko ohodnotil aktivitu a vystupovanie nášho prezidenta, ktorý po všet-

kých stránkach vstupoval veľmi aktívne v komunikácii s ostatnými delegátmi. 

- ďalej sa p. Dědeček kriticky vyjadril k systému volieb, ktorý prebehol na voľbách pre-

zidenta, 

- o volebnom systéme, ktorý prijali delegáti potom podal doplňujúce informácie p. 

Birka, 

- p. Maťovčík diskutoval o možnosti, aby bol prezident ICSD počujúci, 

 



ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 27. decembra 2019 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

Ku bodu 2 – Informácie o pôsobení družstva deaflympionikov na ZD 2019 

- p. Birka informoval o počtoch - 493 športovcov, 367 mužov, 126 žien, 36 tlmočníkov, 

cca 1200 účastníkov, napr. hokejistov bolo 109, šach hralo 124,  

- ďalej p. Birka spomínal výšku podpory deaflympionikov v rôznych krajinách, 

- p. Dědeček pochválil mimoriadne dobré snehové a terénne podmienky lyžiarskych sú-

ťaží, dobrá organizácia, pokrivkával akreditačný proces,  

- s vystupovaním reprezentantov možno vysloviť spokojnosť, v rámci svojich možností 

dosiahli zrejme maximum – za výborné považuje dve 6. miesta a dve 7. miesta, 

Ku bodu 3 – Najúspešnejší nepočujúci športovec. 

- p. Dědeček stručne pripomenul tohtoročnú históriu úspechov deaflympionikov, nie je 

však exaktne spracovaná, 

- prítomní sa pýtali na prípad, ak dosiahol niekto výsledok so zahraničným reprezentan-

tom, na čo odpovedal p. Dědeček, ktorý sa už informoval na ministerstve so záporným 

výsledkom – teda ministerstvo také výsledky neuznáva a teda nebudem ho brať do 

úvahy ani my. 

Ku bodu 4 – Rozpočet DVS ku 27.12.2019 

- p. Dědeček stručne komentoval čerpanie prostriedkov, ktoré sa podarilo vyčerpať 

v súlade s plánom, 

- v ďalšom pripomenul zvláštnosti vyplácania odmeny pre kontrolóra DVS, ktoré od-

súhlasilo už v lete VZ DVS, 

- ďalej pripomenul, že nie všetky členské organizácie vyčerpali nami poskytnuté pro-

striedky na podporu činnosti a navrhol predĺžiť termín zúčtovania do 10. januára 

2020,  

- zároveň p. Dědeček informoval o podpore ministerstva na ďalší rok vo výške 140 

tis.€, je deklarovaná na webovej stránke, 

- prítomní diskutovali o navrhovanej funkcii marketingového riaditeľa, ale nakoniec 

súhlasili s predbežným vytvorením tejto funkcie, 

- kontrolór DVS informoval o problematike verejného obstarávania, ktorý sa týka 

zrejme aj DVS, a ktorým sa budeme zaoberať v prvom štvrťroku 2020, 

- termín ďalšieho riadneho zasadnutia VV určili členovia na 24. januára 2020. 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 72/19 priebežný rozpočet a čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 

č. 73/19 vytvorenie funkcie riaditeľa marketingu, 

č. 74/19 predĺženie termínu zúčtovania prostriedkov na podporu členov do 10. januára 2020, 
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VV berie na vedomie 

č. 75/19 informácie zástupcov DVS z Kongresu ICSD v Taliansku, 

č. 76/19 informáciu o preložení termínu prijatia u prezidentky SR, 

č. 77/19 informácie kontrolóra o potrebnosti určiť položky na ktoré sa vzťahuje zákon o verej-

nom obstarávaní a otvorení spolupráce s odborníčku v tejto oblasti.  

VV ukladá úlohu  

č. 78/19 priebežne pripravovať návrhy na zmeny stanov ICSD ku ďalšiemu kongresu (2021). 

Zodpovední: P. Birka    Termín: priebežne 

č. 79/19 opäť požiadať prezidentku o prijatie a morálne ocenenie našich deaflympionikov. 

Zodpovední: P. Birka    Termín: priebežne 

č. 80/19 preložiť zápisnice zo zasadnutí DVS do prijateľnej a zrozumiteľnej formy pre nepoču-

júcich. 

Zodpovední: P. Birka, M. Fabšičová    Termín: priebežne 

 

 

 

Zapísal: 

Dušan Dědeček, gen. sekretár  ........................................... 

V Bratislave, 22. januára 2020 


