
ZÁPISNICA  
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 14. január 2020 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

 

 

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

Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist Prizvaný: Rastislav Hrdlík, čestný člen VV 

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček - neprítomný, Miloš Štefek - neprítomný, Zapisovateľ: Dušan Dědeček 

Program: 

1. Kritériá MŠVVaŠ SR pre TOP športovcov. 

a. analýza súčasného stavu - prehľad zmien a dopad na podporu, 

b. etické, morálne a ďalšie dôsledky zmien, 

c. právne stanovisko, ďalší postup vo veci možnej diskriminácie, 

d. návrh na riešenie z rozpočtu DVS, 

e. spoločné stanovisko členov VV k situácii. 

2. 1. Deaflympijský Ples a Vyhlásenie najúspešnejších deaflympionikov roku 2019 

a. prehľad, návrh a schválenie možných kandidátov, 

b. možnosti finančného zabezpečenia v tejto oblasti. 

3. Vydávanie vyjadrení a potvrdení pre deaflympionikov žiadajúcich rentu. 

4. Návrh rozpočtu DVS na rok 2020. 

5. Ostatné: 

a. Návrh na uzatvorenie vyúčtovania dotácií ŠK (do 10.1. 2020) 

b. Iné. 

 

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

rokovanie. 

 Ku bodu 1. Kritériá MŠVVaŠ SR pre TOP športovcov. 

- p. Birka odovzdal slovo generálnemu sekretárovi. Ten prítomným predložil tabuľku s výpoč-

tom podpory ministerstva podľa nových pravidiel. Zásadným a neprijateľným spôsobom bolo 

pre všetkých, že podľa „nového“ systému, by z podpory mala vypadnúť napr. dvojnásobná 

deaflympijská víťazka Ivana Krištofičová, ktorá sa pripravuje na svoju 4tú Deaflympiádu a to 

s ambíciami získať medailu. To je pre rozvoj a budúcnosť deaflympijských myšlienok neprija-

teľný fakt, konštatovali všetci prítomní,  

- p. Dědeček navrhol riešiť túto situáciu zabezpečením podpory dotknutých deaflympionikov 

z vlastných zdrojov združenia (na činnosť). Navrhol podporiť prípravu Ivany Krištofičovej, Jany 

Jánošíkovej, Amálie Lepótovej, Petra Petroviča, Milana Merčiaka, Petra Vašíčka, Mareka 

Vaca. Sumárna čiastka by mala byť vo výške 65 000€, 

- prítomní po krátkej diskusii s uvedeným návrhom súhlasili,  

Ku bodu 2. Deaflympijský ples a Vyhlásenie naj deaflympionikov 2019 

- v súvislosti s vynútených výrazným zásahom do rozpočtu DVS navrhol gen. sekretár vzdať sa 

zámeru usporiadať Prvý Ples Deaflympionikov. Dôvodom je finančná neistota a priorizácia 

úloh na zabezpečenie prípravy deaflympionikov na nasledujúcu 24. Letnú Deaflympiádu. Aj 

s týmto návrhom prítomní súhlasili,  
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- p. Dědeček vzhľadom k aktuálnej situácii predložil ostatným návrh na zrušenie tejto položky. 

Ku bodu 3 

- prítomní diskutovali o aktuálnej situácii, ktorá vznikla požiadavkou niektorých deaflympioni-

kov na vydanie potvrdenia o medailovom umiestnení v roku 1969, na ktorom došlo doda-

točne k zmene poradia pre slovákov zo 4. miesta na 3. miesto, 

- uvedenú situáciu bude potrebné riadne preukázať, keďže účastníci sa môžu preukázať len 

medailou, web ICSD prezentuje pôvodný stav, 

- v súvislosti s postupom v tejto veci bola pridelená úloha P. Birkovi. 

ku bodu 4    

- gen. sekretár prešiel jednotlivé položky rozpočty a zdôvodnil ich výšku, spomenul aj položky, 

ktoré sú predmetom verejného obstarávania (marketing), 

- p. Birka sa pýtal prečo je pri položke organizácie 5. EDJAC podpora vo výške 0€, 

- p. Dědeček to zdôvodnil obmedzením rozpočtu a očakávaním vyjadrenia z projektovej pod-

pory MŠVVaŠ SR, 

- p. Maťovčík sa pýtal k detailom výberového konania na marketingové miesto, na ktoré je mo-

mentálne obsadené p. Madlengom, 

- p. Birka a prítomní diskutovali k organizácii 5th EDJAC a alternatíve zrušenia tohto podujatia 

v prípade nepriaznivej finančnej situácie, úlohu dostal p. Birka zistiť ako sa postupuje v prí-

pade zrušenia podujatia  pokutový systém a pod.,  

- v diskusii pokračovali p. Madlenga a p. Krist, ktorí deklarovali rôznu situáciu z dostupných do-

kumentov, preto by bolo vhodné, aby p. Birka situáciu pri zrušení podujatia, 

- p. Birka požiadal o schválenie predloženého rozpočtu. Prítomní súhlasili jednotne. 

ku bodu 5 

- p. Dědeček informoval o situácii v čerpaní položky dotácií ŠK formou refundácií a požiadal 

o uzatvorenie tejto položky vzhľadom ku aktuálnemu stavu a termínu, s čím prítomní súhla-

sili, 

- v ďalšom rozoberali možnosť použiť zostatok na úhradu požadovanej finančnej zálohy na 

usporiadanie 5th EDJAC, 

- p. Birka uvažoval o systéme prerozdelenia zvyšku prostriedkov na odmeny členov VV, ale na-

koniec táto položka ostala otvorená, 

- p. Dědeček navrhol, aby aj prísediaci čestný člen p. Hrdlík bol zahrnutý medzi odmeňovanými 

voči čomu nebola vznesená námietka, prítomní sa dohodli na prerozdelení 18,4% na člena 

a pre čestného člena 8%.   

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 1/20 návrh na financovanie deaflympionikov I. Krištofičovej, J. Jánošíkovej, A. Lepótovej, P, 

Petroviča, M. Merčiaka, P. Vašíčka a M. Vaca v celkovej čiastke 65 000€. 

č. 2/20 zrušenie 1. Plesu Deaflympionikov z dôvodov zásadných zmien v prístupe k financova-

niu TOP športovcov.  
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č. 3/20 Rozpočet DVS pre rok 2020 podľa predloženého návrhu, 

č. 4/20 Uzatvorenie vyúčtovaní dotácií na ŠK v tých prípadoch, ktoré ku dňu 14. január 2020 

nepredložili vyúčtovania, 

č. 5/20 Pozastavenie smernice č. 18 Dotácie riadnych členov (o podpore činnosti ŠK) do od-

volania 

č. 6/20 návrh na odmenu členov vo výške 18,4% pre každého člena VV a čestného člena vo 

výške 8% zo zostatku prostriedkov,  

 

VV berie na vedomie 

č. 7/20 informáciu o zostatku rozpočtu, ktorý sa môže použiť na odmenu členov VV a alterna-

tívach ich použitia. 

VV ukladá úlohu 

č. 8/20 napísať prezidentovi ICSD Kangovi list (v kópii ostatným zahraničným združeniam) so 

žiadosťou zaistiť informácie, dôkazy a dokumentáciu okolo posunu miest vo futbale na LD 

1969. 

Zodpovedný: p. Peter Birka     Termín: nebol určený 

č. 9/20 Získať informácie o pokutovom systéme EDSO za neusporiadanie podujatia. 

Zodpovedný: p. Peter Birka     Termín: nebol určený 

 

 

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

15. februára 2020 

 


