
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 18. októbra 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: Andrea Štellerová   

Program: 

1. Prezentácia prejavov prezidenta a gen. sekretára na konferencii Sme si rovní. 

2. Ďalšie informácie k projektu SPV. 

3. Stav reprezentácie SR v cyklistike a postoj ku štartu prihlásených športovcov. 

4. Prvé informácie o Reprezentačnom plese DVS. 

5. Návrh na zvýšenie odmien. 

6. Iné. 

Prítomných uvítal prezident p. Birka. Požiadal prítomných o návrhy na doplnenie programu a otvoril 

rokovanie. 

 Ku bodu 1 – Prezentácia prejavov prezidenta a gen. sekretára na konferencii Sme si rovní. 

- p. Birka predstavil svoj prejav, ktorý má zaznieť na konferencii Sme si rovní. Následne sa dis-

kutovalo o zmene, prípadne menších úpravách prejavu,  

- P. Dědeček žiadal o zdôraznenie v samotnom prejave, že komunikačná bariéra je ťažšia, ak 

nie najťažšia bariéra v živote. Nato reagovala p. Fabšičová, ktorá uviedla, že podľa WHO je 

sluchové postihnutie hneď po mentálnom najťažšie. Toto tvrdenie sme nevedeli nájsť ako ofi-

ciálne vyhlásené a tým pádom sa nemohlo prezentovať na danom prejave,  

- p. Dědeček ďalej zdôraznil, aby p. Birka v prejave použil termín „nepočujúci“ a nie sluchovo 

postihnutí. Apeloval na to aby všetci vedeli rozdiel medzi danými termínmi a teda, aby to od-

znelo v samotnom príhovore. P. Krist doplnil, že termín „nepočujúci“ sa vyskytuje aj v samot-

nom zákone, 

- p. Fabšičová sa s p. Dědečkom zhodli, aby p. Birka prejav rozprával do mikrofónu a p. Fabši-

čová tlmočila pre zúčastnených nepočujúcich, 

- P. Krist a p. Dědeček dodali ešte pár vetami svoje myšlienky a dodatky, ktoré p. Birka doplnil 

do svojho prejavu, 

- p. Dědeček k projektu Sme si rovní zdôraznil, že celý projekt je zameraný na paralympionikov 

a odkázal na stranu 105 v projekte. Taktiež spomenul odmeny za účasť na deafympiádach, 

a teda, že sa k nám pristupuje úplne odlišne ako k olympionikom a paralympionikom. Ďalej sa 

hovorilo o diskriminácii deaflympionikov a teda nepočujúcich športovcov, 

- p. Dědeček hovoril o významných momentoch v spoločnosti, ktoré viedli k diskriminácií nepo-

čujúcich. Spomenul rok 2009 – nulové odmeňovanie za výsledky na 21. Letnej Deaflympiáde, 

2013 – banálne odmeny za výsledky na Letnú Deaflympiádu, 

- p. Krist doplnil svoje postrehy, ktoré viedli k zmene prejavu. Upozornil na to, aby sme sa dr-

žali faktov a hľadali skôr formu spolupráce. Taktiež zdôraznil, že cieľom je vytvoriť rovnosť, 

zblížiť sa a hľadať riešenia,  

Ku bodu 2 – Ďalšie informácie k projektu SPV. 

- Poďakovanie p. Kristovi za správne nasmerovanie a dotazy k daným prejavom, 
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Ku bodu 3 - Stav reprezentácie SR v cyklistike a postoj ku štartu prihlásených športovcov. 

- p. Birka hovorí o ohlásenom odstúpení p. Babiča z MS v Turecku kvôli vojnovému stavu. P. 

Maťovčík sa rozhodol na MS cestovať aj napriek nepriaznivým vojnovým podmienkam, ktoré 

v krajine prevládajú,  

- p. Fabšičová sa informuje o pripoistení na zrušenie letu práve kvôli vojnovému stavu, ktoré 

vyčíňa v blízkosti miesta konania. p. Dědeček ju oboznámil so skutočnosťou, že o tomto voj-

novom stave sa nevedelo, keď sa kupovali letenky, to znamená, že pripoistenie nebolo zakú-

pené, 

- p. Dědeček konštatoval, že VV ako kolektívny orgán môže zakázať  p. Maťovčíkovi cestu do 

Turecka z dôvodu ohrozenia jeho života. Predložil dva návrhy: 

1. Zrušenie celej cesty,  

2. Neodporučenie cestovania, ale nebránenie mu vo vlastnom rozhodnutí.  

- Následne nato prebehlo hlasovanie, kde štyria členovia (Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš 

Štefek, Dušan Dědeček) VV boli za možnosť č. 2. Július Maťovčík nehlasoval, 

Ku bodu 4 - Prvé informácie o Reprezentačnom plese DVS. 

- p. Dědeček predstavil návrh na 1. Reprezentačný ples, ktorý sa bude konať 7.3. 2020 v hoteli 

Holiday Inn. Tento návrh pripravila p. Majtánová po spoločných konzultáciách, 

- členovia VV sa vyjadrili k základnému poplatku za osobu. p. Dědeček navrhol 2 možnosti: 

• 30 eur pre tých , ktorý zaplatia ešte v roku 2019 

• 50 eur pre tých, ktorí zaplatia po roku 2019 

- O cene sa ďalej diskutovalo. p. Dědeček navrhol stretnutie s ľuďmi, ktorí majú viac skúseností 

s organizáciou a viac informácii. Po predložení jednotlivých návrhov, môže výkonný výbor je-

den z nich schváliť, 

- p. Dědeček prezentoval návrh na „prekvapenie večera“ , taktiež navrhol pozvanie význam-

ných osobností ako napr. p Čaputovú, ministerku školstva a ďalších významných osobností. 

Zhodli sa na počte 50 osôb: 

• najúspešnejší športovci ženy, muži + doprovod (12), 

• členovia výkonného výboru + doprovod (10), 

• odborní spolupracovníci, 

• sponzori, 

• ministerskí úradníci, 

• p. Riapoš + vybraní paralympionici, 

• člena za každý športový klub. 

- p. Dědeček informoval, že súčasťou večera bude vyhlásenie najúspešnejšieho športovca za 

rok 2019 a vyhlásenie ceny Športového Fénixa. O tejto cene sa ďalej diskutovalo a padli ná-

vrhy na športovcov, ktorí by mohli cenu získať, 

- došlo k schváleniu prvého návrhu reprezentačného plesu 2020 Výkonným výborom. 

Ku bodu 5 - Návrh na zvýšenie paušálnych odmien prezidenta a gen. sekretára DVS. 

- p. Dědeček podal návrh na zvýšenie paušálnych odmien na základe aktuálneho stavu roz-

počtu v tejto položke, ktorý sa týmto krokom nenavýši, len dočerpá plánované pro-

striedky. Návrh je predložený hlavne z dôvodu zvýšených nárokov na vedenie oa rganizá-

ciu DVS, ktoré si aktuálna situácia vyžaduje: 
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- Návrh z 300 eur na 500 eur pre prezidenta p. Birku mesačne do konca roku 2019  

Za: 3    Proti: 0     Zdržal sa: 2 

- z 1100 eur na 1500 euro pre generálneho sekretára p. Dědečka do konca roku 2019 

Za: 3    Proti: 0     Zdržal sa: 2 

Ku bodu 6 - Iné. 

- p. Birka sa informoval o možnosti výplaty stravného na futsalových zápasoch. Pán Dědeček 

ho odkázal na smernicu a zdôraznil, že stravné sa vyplatí len na základe predloženého riad-

neho cestovného príkazu. 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 55/19 predbežný návrh na organizáciu Prvého plesu Deaflympionikov, 

č. 56/19 zvýšenie paušálnej odmeny pre prezidenta DVS Petra Birku vo výške 500€/mesačne, 

počínajúc mesiacom október, 

č. 57/19   zvýšenie paušálnej odmeny pre generálneho sekretára DVS Dušan Dědečka vo výške 

1500€/mesačne, počínajúc mesiacom október, 

VV berie na vedomie 

č. 58/19 informácie pp. Birku a Dědečka o pripravovanom vystúpení na konferencii Sme si 

rovní, 

č. 59/19 prípravu Prvého reprezentačného plesu deaflympionikov, 

č. 60/19 dobrovoľný štart  Júliusa Maťovčíka na WDCC. 

VV ukladá úlohu 

VV neuložil žiadnu úlohu 

 

Zapísala: Andrea Štellerová, odborná asistentka  ........................................... 

3. novembra 2019 

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

17. novembra 2019 

 


