
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 14. augusta 2019 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

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

Tlmočník: Milena Fabšičová    Právny zástupca: Oliver Krist  

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

Zapisovateľ: Barbora Štellerová   

Program: 

1. Informácie o aktivitách za júl (inšpekcia EDSO, súťaže v júli). 
2. Príprava M-SR v atletike, stolnom tenise a bowlingu. 
3. Rozpočet, aktualizácie, čerpanie 
4. Ostatné  

a. Futsal, aktuálny rozpočet, organizácia a príprava na ligu, 
b. aktualizácie smerníc č. 20, organizačný poriadok, Prestupový a registračný poriadok 
c. info o našich pripomienkach ICSD 
d. informácia o stretnutí s predsedom SAZ Korčokom k ME 2020, 
e. informácia o stretnutí s K. Majtánovou, príprava Plesu deaflympionikov 2020, 
f. projekt na VUC Deaf Rysy, 
g. program Deaf Rysy, 

 

Prítomných uvítal p. Birka a požiadal prítomných o návrhy na doplnenie programu a otvoril rokova-
nie. 

 Ku bodu 1 –  Informácie o aktivitách za júl (inšpekcia EDSO, súťaže v júli) 

- p. Birka informoval členov VV o stretnutí v Šamoríne so zástupcami miestnych regionálnych 

úradov a zástupcami X-bionic, zhodnotil priestory ako veľmi priaznivo situované nášmu podu-

jatiu,  

- p. Birka sa dotazoval, či bude pokračovať spolupráca s Mladí!nfo. Ako úlohu prevzal p. Děde-

ček, 

Ku bodu 2 – Príprava M-SR v atletike, stolnom tenise a bowlingu 

- p. Dědeček spomenul zmenu termínu z dôvodu ZD 2019, zároveň ich zaradenie pod aktivity 

DVS pod názvom Deaflympijské dni, 

- p. Birka a ostatní chvíľu komunikovali o návrhu kategórií a termíne, ktorý by mal byť počas 

pracovného týždňa a vzhľadom k počasiu by to mal byť prvý októbrový týždeň, 

- p. Dědeček pripomenul vhodnosť uzatvoriť termín do začiatku školského roku, aby každá 

škola mohla účasť na takomto podujatí zarátať do svojho plánu, 

- p. Birka predložil otázku, či môžu pedagógovia rozhodovať počas súťaží, čo nebolo prítom-

nými považované za vhodné, 

- ďalej p. Birka hovoril o M-SR v bowlingu 14. septembra a podmienkach, keď do 31. augusta 

2019 musia všetci predložiť vyplnené audiogramy. Výnimku dostali 4 športovci z dôvodu ne-

dostatkov termínov u foniatra, 

Ku bodu 3 - Rozpočet, aktualizácie, čerpanie 

- p. Dědeček informoval prítomných, že MŠVVaŠ SR navýšilo náš rozpočet na 151 416€, 

- spomenul zmenu v zmluve s SPV, kde došlo k zmene prezidenta na našej strane, 

- ďalej podrobne informoval o zmenách niektorých položiek, aktualizáciách, vylúčení položky 

vyhlásenie najúspešnejších športovcov, navýšení v niektorých iných, 

- v ďalšom informoval o zmene nákladov na prípravu P. Petroviča, vzhľadom k štátnej podpore, 
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- informoval aj o žiadosti Mariána Vaca na účasť jeho syna na MS v tenise v Turecku a teda aj 

s novou položkou, ktorá počíta s pokrytím kompletných výdavkov v prípade splnenia podmie-

nok, 

- spomenul, že dotácie na ŠK sú napočítané z novej sumy na podporu činnosti, 

- pripomenul p. Štefekovi možnosť otvoriť krúžok plávania, k čomu sa p. Štefek vyjadrí neskôr, 

podľa možností na škole,    

- otvorená ostala možnosť podpory prípravy Bačenkovej, 

- stále je otvorená položka účasti na ZD 2019, kde nie je jasné koľko bude stáť ubytovanie, 

Ku bodu 4 - Ostatné  

- p. Birka informoval o aktivitách, ktoré vyvíja v prospech futsalistov a futsalu,  

- prítomní sa zaoberali výsledkami bedmintonistov. Konštatovali, že Peter Petrovič je veľmi 

mladý a aj keď to je medzi nepočujúcimi, je predčasné od neho očakávať horibilné výsledky, 

- taktiež Peter Vašíček nemá výsledky aj z dôvodu toho, že je neustále zamestnaný a tak sa vý-

sledky stále nedostavujú, 

- p. Maťovčík na túto tému spomenul, že on sám aj teraz má neplatené voľno, aby sa riadne 

pripravil na jesenné MS a športu je potrebné venovať maximum. Prítomní tento postup pozi-

tívne hodnotili, 

- p. Dědeček kritizoval logistiku autorizovania audiogramov ICSD, ktorý neakceptuje rukou vy-

písané audiogramy a žiada spojenie audiogramov s podujatím, pričom nie každý šport má vo 

formulári na webe možnosť zvoliť si podujatie, ku ktorému by sa jeho šport vzťahoval, čo je 

chybou ICSD systému, 

- prítomní kritizovali prácu Dmitryho Rebrova, sekretára ICSD, ktorý na emaily neodpovedá 

a nereaguje, nedá sa ním spojiť, nie je jasné, prečo nekomunikujetak, ako sa žiada,  

- p. Dědeček informoval o ukončení určitej časti spolupráce s firmou ProVera a nadviazanie 

spolupráce s p. Hanusovou,   

- p. Hrdlík informoval o diskusiách medzi bowlingároch,  

- p. Dědeček požiadal prítomných – p. M. Fabšičovú a P. Birku o spracovanie zápisníc DVS do 

posunkového jazyku, s čím oslovení súhlasili,  

- p. Birka diskutoval o problematike výstižného tlmočenia do PJ, 

- p. Dědeček prijal možnosť určitých skreslení, pričom považuje za lepšie nejaké preklady, ako 

nijaké, 

- p. Maťovčík sa informoval o otázkach financovania Dňa Deaflympionikov, prípravu guľášu za-

bezpečí firma,  

- ďalej prítomní diskutovali o možnosti odovzdania prezentačných darčekov, čo nakoniec ne-

bolo prijaté, 

- p. Maťovčík informoval o zmene miesta MS v cyklistike v Turecku ku hraniciam so Sýriou, 

opýtal sa, či tam majú ísť, pričom viacero krajín už odmietlo účasť. Potvrdil svoj a Babičov zá-

ujem štartovať, očakáva ďalšie ubezpečenia organizátorov o bezpečnosti v tej oblasti, 

- p. Fabšičová vyslovila názor, že by p. Birka mal kandidovať na post prezidenta ICSD, 

- p. Dědeček, p. Krist spomenul na mnoho pochybných krokov ICSD, ktoré znevažujú aj naše 

postavenie na Slovensku,  

- p. Dědeček oslovil p. Birku, či by prevzal kandidatúru prezidenta ICSD, na čo reagoval p. Birka 

súhlasne, 

- v ďalšom informoval p. Dědeček o predbežnom stretnutí s predsedom SAZ s Korčokom 

a o pripravovanom liste, kde oficiálne požiada o spoluprácu, 

- ďalej informoval o stretnutí s K. Majtánovou a predbežnej príprave prvého deaflympijského 

plesu, 
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- p. Fabšičová prízvukovala, že vyhlásenie termínu je už teraz oneskorené, treba ho oznámiť čo 

najskôr, 

- p. Dědeček požiadal p. Fabšičovú, aby sa v záujme lepšej informovanosti spojila priamo s p. 

Majtánovou, 

- p. Dědeček nakoniec informoval o probléme doplatenia náhrady z poistnej udalosti za zni-

čené medaile, keď firma nám vyplatila len čiastku bez DPH, aj keď nie sme platcovia DPH, 

- p. Dědeček informoval prítomných o žiadosti p. Horákovej kontrolórky MŠVVaŠ SR o vrátenie 

prostriedkov za cca 3 položky, podľa nej neoprávnených výdavkov. Odpoveď odovzdáme 

v termíne, 

- prítomní sa zhodli na názore, že ide o neodborný prístup nepatriaci do rúk úradníčky, ktorá 

športu nerozumie a jej špecializácia je mimo očakávanej odbornej oblasti, 

- p. Hrdlík sa informoval o náhrade za cestovné náklady na Rysy, pričom sa nakoniec dohodol 

s p. Štefekom o spoločnej ceste, 

- p. Hrdlík informoval o kandidatúre ŠKN NZ na usporiadanie budúcoročného Medzinárodného 

dňa nepočujúcich a prípadnom termíne 18. – 22. septembra 2020. 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 39/19 zmeny v rozpočte. 

VV berie na vedomie 

č. 40/19 Informáciu o zmene miesta Majstrovstiev sveta v cyklistike do Gaziantepu, 60 km od 

hraníc, 

VV ukladá úlohu  

č. 41/19 zistiť vhodnosť termínu Deaflympijských dní 2019. 

Zodpovední: pp. P. Birka a M. Štefek   Termín: do 1. septembra 2019 

č. 42/19 zistiť možnosť spolupráce s Mladí!nfo. 

Zodpovedný: p. D. Dědeček    Termín: do 15. septembra 2019 

č. 43/19 osloviť predsedu SPV o prípadnú možnosť spolupráce. 

Zodpovedný: p. P. Birka     Termín: do 15. septembra 2019 

č. 44/19 pripraviť tabuľku – prehľad o dotáciách na ŠK podľa smernice. 

Zodpovedný: p. D. Dědeček    Termín: priebežne 2019 

č. 45/19 spracovať zápisnice z roku 2019 do posunkového jazyku. 

Zodpovedný: p. Birka, p. Fabšičová   Termín: priebežne 2019 

č. 46/19 naštudovať podmienky kandidatúry na miesto prezidenta ICSD v osobe Petra Birku. 

Zodpovedný: p. P. Birka     Termín: september 2019 

 

 

Zapísal: Dušan Dědeček, gen. sekretár    ........................................... 

15. septembra 2019 


