
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 20. septembra 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   Prizvaný: Rastislav Hrdlík, čestný člen VV 

Zapisovateľ: Dušan Dědeček   

Program: 

1. Voľba viceprezidenta DVS. 

2. Plán činnosti DVS na roky 2019 - 2020  
a. rozdelenie jednotlivých oblastí medzi členov VV, 
b. termíny plnenia. 

3. Smernice  
a. Smernica č. 18 - Dotácie členských organizácií (gen. sekretár D. Dědeček). 
b. Smernica č. 20 – Registračný a prestupový poriadok (pr. zástupca O. Krist). 

4. Ostatné  
a. Situácia vo futsale, rozpočet, organizácia. 
b. Situácia v bowlingu, informácie zo stretnutia (P. Birka). 
c. Príprava ME juniorov v atletike nepočujúcich, očakávaná inšpekcia, vyjadrenia pozva-

ných. 
d. Informácie zo stretnutia s lyžiarmi skupiny M. Legutkého. 
e. Smernica 5 – aktualizácia doporučená audítormi. 
f. Generálny gól – situácia. 
g. Refundácie mzdy – kompenzácia za stratu času, čerpanie náhradného voľna. 

 

Prítomných uvítal p. Birka ako novozvolený prezident požiadal prítomných o návrhy na doplnenie 

programu a otvoril rokovanie. 

 Ku bodu 1 – voľba viceprezidenta DVS 

- p. Birka informoval členov VV o voľbe viceprezidenta DVS a obrátil sa na právneho zástupcu 

p. Krista, či je vôbec takáto funkcia potrebná. Ten odpovedal, že je to funkcia, ktorú podľa 

stanov navrhuje prezident VV a jej úlohou je stanoviť osobu, ktorá bude v niektorých špecific-

kých momentoch zastupovať prezidenta pri výkone jeho funkcie, 

- p. Dědeček pripomenul, že viceprezident má podľa nášho organizačného poriadku aj niektoré 

špecifické funkcie, 

- p. Birka sa obrátil s výzvou na p. Maťovčíka, ktorý túto funkciu prijal. Členovia VV hlasovali o 

p. Maťovčíkovi vo funkcii viceprezidenta DVS (za zvolenie 4 hlasy, proti 0, zdržal sa 1), 

Ku bodu 2 – Plán činnosti DVS na roky 2019-2020 

- p. Dědeček informoval prítomných o úlohe, ktorú Výkonnému výboru uložili delegáti posled-

ného Valného zhromaždenia a upriamil pozornosť prítomných na plán činnosti medzi predlo-

ženými materiálmi a ktorý bol aktualizovaný podľa pripomienok delegátov VZ,  

- členovia VV prešli Plán činnosti bod po bode a hlásili sa k jednotlivým bodom. Plán činnosti 

doplnený o rozdelenie oblastí je prílohou tejto zápisnice, 
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Ku bodu 3 - Smernice 

- p. Dědeček pripomenul, že je potrebné aktualizovať viacero smerníc DVS, jednou z nich je aj 

nová smernica, ktorá je spôsobom motivácie členských športových klubov – Smernica 18 Do-

tácie členských organizácií. Po poslednom zasadnutí VV bola doplnená o návrhy právneho 

zástupcu a v doplnenej forme bola teraz predložená členom VV na schválenie, 

- p. Birka sa opýtal, či je percentuálne vyjadrenie celkového objemu dostatočné (3% celkovej 

dotácie na činnosť), či nie je potrebné uvedený objem prostriedkov zvýšiť, 

- p. Dědeček uviedol príklad Slovenského atletického zväzu, ktorý tiež uvoľňuje prostriedky na 

podporu členskej základne prostredníctvom dotačného systému, ale tento disponuje viacná-

sobne (cca 15x) vyšším rozpočtom a jeho členovia sa celoročne zúčastňujú ligovej atletickej 

súťaže v ktorej ich náklady iste prekračujú dotáciu, ktorú potom podľa umiestnenia v lige zís-

kavajú. Dodal, že tu ide skôr o experiment, ktorý sa v ďalšom roku môže upraviť jeho navýše-

ním. V tejto dobe nedoporučuje jeho navyšovanie, s tým by počkal na reakciu členských orga-

nizácií a až v budúcom roku by po vyhodnotení tohto systému uvažoval o ďalších zmenách, 

- p. Birka dal hlasovať o schválení. Členovia smernicu č. 18 schválili v predloženej podobe, 

- p. Krist ďalej komentoval pripravovanú Smernicu č. 20, ktorá by mala nadväzovať na rôzne 

registračné systémy ( SFZ, EDSO, či ICSD). S touto smernicou je otvorených viacero problé-

mov, ktoré treba vyriešiť, 

- v ďalšej rozprave diskutovali prítomní o prebiehajúcej kampani Generálny gól (ďalej len GG). 

Generálny sekretár informoval, že uvedenú možnosť zatiaľ využil len jeden hráč, 

- p. Krist sa v ďalšom vyjadril, že nerozumie, prečo a na základe čoho žiadajú zahraničné orga-

nizácie – kluby DVS, alebo členov o súhlas k hosťovaniu v ich športových kluboch. Upozornil, 

že po naštudovaní predloženého materiálu – návrhu smernice z roku 2016, ktorý v tej dobe 

nakoniec členmi VV nebol schválený, mnohému nerozumie, ako aj následnému obdobiu, 

v ktorom futsal DVS fungoval ako neriadený a chaotický. Aktuálny a pripravovaný systém je 

potrebné dôsledne dopracovať, 

- p. Dědeček spomínané komentoval, že smernicu je potrebné dokončiť a do praxe uviesť čo 

najskôr po ukončení kampane GG, aby sa futsal mohol v ďalšom období riadiť touto smerni-

cou. Táto by mala zabezpečiť riadne fungovanie pravidiel na pripravovaných M-SR vo futsale, 

Ku bodu 4 - Ostatné  

- aktuálnou situáciou vo futsale a futbale sa členovia VV zaoberali po predložení tabuľky čerpa-

nia prostriedkov z dotácie SFZ. Generálny sekretár upozornil, že tabuľka len deklaruje aktu-

álny stav a rozpočet futsalu je potrebné doplniť a opraviť o plánované aktivity. Za rozpočet je 

zodpovedný p. Birka – predseda ŠTK futsalu,  

- p. Dědeček požiadal p. Birku o dopracovanie rozpočtu, ktorý má stále niektoré položky otvo-

rené, 

- v ďalšej rozprave informoval p. Birka o aktuálnej situácii v bowlingu nepočujúcich, ktorú zma-

poval aj osobnou účasťou na poslednom – volebnom zasadnutí športových klubov nepočujú-

cich, ktoré plánujú svoju účasť na pripravovaných M-SR klubov v bowlingu na jeseň 2019. Prí-

tomných informoval o vystupovaní p. Hlavatého, ktorý bol na zasadnutí ako jediný kandidát 

zvolený za predsedu ŠTK bowlingu. Komentoval aj niektoré negatívne postoje p. Hlavatého 

voči VV DVS, ktorý mimo témy tam rozprával o poslednom VZ DVS a šíril dezinformácie, 

- p. Dědeček sa k spomínaným informáciám vyjadril predovšetkým v súvislosti ako s opakova-

nou dezinformáciou niektorých bývalých funkcionárov štruktúr Jaromíra Rudu, ktoré ne-

slávne skončili fiaskom v roku 2011. Podľa neho je nástojenie na tom, že o budúcnosti športu 
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nepočujúcich majú výhradne rozhodovať nepočujúci len vyjadrením mocenských chutí dis-

kreditovaného funkcionára spomínaných štruktúr, 

- p. Krist vo svojom komentári pripomenul pôsobenie p. Hlavatého po fiasku v roku 2011 

a jeho odmietanie racionálneho plánu na oživenie a obnovenie štruktúr športu nepočujúcich. 

V súčasnom období, keď p. Hlavatý vidí slušný objem prostriedkov poskytovaný štátom na 

činnosť DVS, sa len snaží nájsť v ňom svoje miesto a dostať sa k týmto prostriedkom, na zís-

kaní ktorých nemá žiadnu zásluhu, 

- p. Dědeček komentoval spomínané vyjadrenia schváleného predsedu ŠTK p. Hlavatého, ako 

účelové a proti záujmom DVS a vyjadril sa, že VV v konečnom dôsledku ani tohto predsedu 

ŠTK v bowlingu nemusí schváliť, ak by pokračoval v šírení dezinformácií medzi nepočujúcimi, 

- p. Birka tiež spomenul, že p. Hlavatý sa na neho obrátil s požiadavkou o preplatenie výdavkov 

spojených s cestovaním na rôzne stretnutia s nepočujúcimi na východnom Slovensku, 

- gen. sekretár uvedené komentoval, že nevidí problém s takýmto spôsobom podpory bow-

lingu, najmä ak budú predložené zodpovedajúce dokumenty potrebné k refundácii takýchto 

výdavkov (riadne spracovaný CP so správou), 

- p. Dědeček informoval o svojom stretnutí s lyžiarskym tímom okolo p. Legutkého, kde najmä 

športovci M. Legutký ml. a D. Pristač požadujú podporu prípravy formou refundácie mzdy 

v období 3 mesiace pred ZD 2019. Gen. sekretár im prisľúbil, že sa uvedenou situáciou bude 

zaoberať DVS podľa vlastných možností a vyjadrí sa koncom leta. Zároveň vyslovil názor, že 

by podobná podpora mala byť riešená smernicou, ktorá bude riešiť aj budúce prípady, napr. 

refundácie požadované športovcami pripravujúcimi sa na LD, 

- p. Krist pripomenul, že súčasná zmluva DVS s MŠVVaŠ SR nepamätá na podobný prípad a re-

fundácie neumožňuje, 

- v ďalšej diskusii členovia VV diskutovali o navrhovanom zákone o rente za zásluhy v športe. 

Generálny sekretár vysoko ocenil hodnotu takého zákonu a pokladá ho za mimoriadny moti-

vačný prvok pre intenzívny rozvoj športu slovenských nepočujúcich občanov. 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 47/19 do funkcie viceprezidenta DVS člena VV p. Júliusa Maťovčíka, 

č. 48/19 Smernicu č. 18 – Dotácie členských organizácií, 

VV berie na vedomie 

č. 49/19 informácie p. Krista o problematike a zložitosti prípravy smernice č. 20,  

č. 50/19 čerpanie prostriedkov SFZ vo futsale podľa predloženej tabuľky,  

č. 51/19 priebežnú informáciu gen. sekretára o napĺňaní kampane na podporu prestupových 

možností hráčov futsalu a futbalu pod názvom Generálny gól, 

č. 52/19 informácie g.s. o pracovnom stretnutí s lyžiarskym tímom vedeným p. Legutkym a po-

žiadavke pp. Legutkého a Pristača na refundáciu ich miezd. 

č. 53/19 informácie o motivačnom zákone (o rente) pred podpísaním prezidentkou SR. 

VV ukladá úlohu  

č. 54/19 plniť aktualizovaný Plán činnosti DVS podľa prílohy tejto zápisnice. 

Zodpovední: členovia VV    Termín: nasledujúce VZ 



ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 20. septembra 2019 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

 

 

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

 

8. júla 2019 

Príloha 1 – Plán činnosti DVS na rok 2019 – 2020 doplnený o zodpovednosť členov VV. 

 

V OBLASTI ŠPORTU 
1. Pokračovať v podpore lyžiarskeho družstva k úspešnej reprezentácii SR na ZD 2019. 

2. Zabezpečiť účasť družstva v zložení M. Legutky, D. Pristač a T. Pristačová (športovci), M. Le-

gutký, Jozef Kuzma (podpora) a P. Birka (vedúci), D. Dědeček (administrátor, komunikácia, 

médiá, propagácia) a A. Kováč (fotograf) na ZD 2019. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

 

3. Zabezpečiť formovanie reprezentačného družstva futsalistov vo veku do 23 rokov. Zamerať 

pozornosť na deti do 15 rokov vo futsale. Usporiadať M-SR na jeseň 2019. Zabezpečiť riadne 

fungovanie a zloženie ŠTK, výber nového spolupracujúceho trénera. V oblasti legislatívy pri-

praviť návrh a schváliť nový prestupový a organizačný poriadok, rozpočet futsalu a futbalu 

založený na podpore SFZ. 

Úlohu zabezpečí: Peter Birka 

 

4. Zabezpečiť podporu a prípravu TOP deaflympionikov účelovo financovaných z MŠVVaŠ SR. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

 

5. Zabezpečiť výber a nábor nových športovcov prostredníctvom usporiadania Deaflympijských 

dní v športoch atletika a stolný tenis, resp. iný zvolený šport. 

6. Pokračovať vo vedení krúžkovej činnosti v atletike, resp. rozšíriť okruh športov o krúžok plá-

vania. 

Úlohu zabezpečí: Miloš Štefek 

 

7. V rámci podpory mládeže v lyžovaní zriadiť lyžiarsky krúžok na škole v Kremnici. 

Úlohu zabezpečí: Miloš Štefek a Peter Birka 

 

8. Podporovať v rokoch 2019 – 2020 rozvoj bowlingu nepočujúcich. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

 

V OBLASTI ČINNOSTI VV 
9. VV DVS pripraví nové vnútroorganizačné poriadky: disciplinárny, prestupový a organizačný 

poriadok súťaží. 
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10. VV DVS aktualizuje existujúce smernice, najmä smernicu 1, 5, 6 a 7 a kontrolu ďalších, podľa 

potreby taktiež aktualizuje. 

Úlohu zabezpečí: Dušan Dědeček, Oliver Krist 

 

11. Zabezpečí účasť a vystúpenie 2 delegátov na valnom zhromaždení ICSD v decembri 2019 

v Taliansku – Valtelina-Valchiavano. 

12. Aktívne reaguje na zmeny a potreby členskej základne a vyvinie úsilie s úlohou rozšíriť člen-

skú základňu DVS. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

 

13. Po doplnení, aktualizácii a schválení naplní pripravenú smernicu č. 18 – Dotácie riadnych čle-

nov.  

Úlohu zabezpečí: Dušan Dědeček 

OBLASŤ PROPAGÁCIE A KOMUNIKÁCIE 
14. VV DVS podporí a zabezpečí návrh na reklamnú a propagačnú kampaň deaflympionikov vr-

choliacou v decembri Zimnou Deaflympiádou v Taliansku. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

 

15. VV DVS zlepší komunikáciu a informovanosť s nepočujúcou komunitou odkázanou na komu-

nikáciu v posunkovom jazyku, vytvorí funkciu člena VV, ktorý bude hovorcom DVS v posunko-

vom jazyku. 

Úlohu zabezpečí: Milena Fabšičová, Peter Birka, Dušan Dědeček 

 

16. Pripraví a zabezpečí tradičné podujatie výstup na Rysy – Deaf Rysy 2019 spolu s konferenciou 

pre nepočujúcu verejnosť pod názvom Deaflympizmus – nový rozmer komunikácie so zame-

raním na zlepšenie informovanosti verejnosti (nielen nepočujúcej) o poslaní, cieľoch 

a úlohách DVS. 

Úlohu zabezpečí: Peter Birka, Dušan Dědeček 

 

17. Pripraví Prvý slovenský ples deaflympionikov v roku 2020 spolu s vyhlásením najúspešnej-

ších deaflympionikov roku 2019. 

18. VV DVS zabezpečí vyhlásenie ceny Sport Fénix a odovzdanie ceny na Deaf Rysy. 

19. VV DVS zabezpečí spomienkový Deň deaflympionikov s účasťou všetkých deaflympionikov 

histórie a hostí. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

OBLASŤ VNÚTROŠTÁTNYCH VZŤAHOV 
20. Pokračuje na príprave a prípadnom prijatí Memoranda o porozumení (alebo podobného do-

kumentu) so Slovenským olympijským a športovým výborom. 

Úlohu zabezpečí: Dušan Dědeček, Oliver Krist 

 

21. Vstúpi do prípadnej zmluvnej spolupráce so Slovenským paralympijským výborom za vzá-

jomne prijateľných a výhodných podmienok, s dôrazom na zachovanie suverenity a identity 

športu nepočujúcich. 
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22. Pokračuje v presadzovaní a zrovnoprávnení olympionikov, paralympionikov a deaflympioni-

kov na všetkých úrovniach. V prípade potreby vykoná nevyhnutné právne úkony na zabezpe-

čenie povinností SR vyplývajúcich z Dohody o ochrane osôb so zdravotným znevýhodnením. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

23. Zabezpečí prijatie slovenskej deaflympijskej výpravy na ZD 2019 u prezidentky SR pred odle-

tom. 

Úlohu zabezpečí: členovia VV 

PREZIDENT  
24. Prezident zabezpečí plán a pravidelnú schôdzkovú činnosť VV, kontrolu a plnenie uložených 

úloh. 

25. Aktualizáciu zmien v štruktúrach DVS voči medzinárodným organizáciám, či vnútroštátnym 

inštitúciám a organizáciám.  

26. Aktívne komunikuje na medzinárodnej úrovni s cieľom dotiahnuť zmeny transformácie me-

dzinárodného hnutia nepočujúcich na deaflympijské hnutie (schválené na VZ ICSD v roku 

2015) a zmenu názvu ICSD na IDC. 

GENERÁLNY SEKRETÁR 
27. Zabezpečí technickú rekonštrukciu sekretariátu a primerané miesto na pracovné zasadnutia 

pre 5-7 členov VV a 3 prísediacich, 

28. Zabezpečí riadny chod sekretariátu, v ktorom GS podľa vlastnej predstavy vyberie 2 spolupra-

covníkov - administrátorov – jeden pre bežnú agendu (asistenčné služby) a druhý so zamera-

ním na ekonomické činnosti (účtovník). Tieto úlohy môžu byť v nevyhnutnom prípade kumu-

lované. 

29. Zabezpečí pravidelnú aktualizáciu webových a facebookových stránok a propagáciu života 

v DVS, deaflympijských aktivít, či myšlienok ich prostredníctvom. 

30. Zabezpečí riadne fungovanie kanálu komunikácie s nepočujúcou verejnosťou pomocou tl-

močníkov posunkového jazyku. 

31. Naďalej sa technicky stará a aktualizuje o databázu členov DVS a jej ďalší rozvoj a úpravy 

podľa potrieb združenia a v súlade so Zákonom o športe. 

32. Zabezpečí vytvorenie jednoduchého súboru prezentačných predmetov DVS (odznaky, vlajky, 

perá a pod.). 

33. Operatívne dohliada a predkladá VV na schválenie rozpočet DVS, ktorý sa môže meniť na zá-

klade nových vstupov a podmienok. 

ČLENOVIA VV 
34. Aktívne vystupujú v mene DVS na rôznych spoločenských a športových podujatiach a repre-

zentujú myšlienky deaflympionizmu. 

 

 

 

 

Aktualizácia 14. júla 2019, spracoval Dušan Dědeček, generálny sekretár 


