
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 25. augusta 2020 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 – os-
pravedlnený Pozvaní (hostia): Vladimír Merkovský, Ladislav Hlavatý (obaja bowling), Michal Hefty 
(nebol ospravedlnený) 
Prísediaci: Peter Madlenga    Zapisovateľka: Andrea Štellerová 

Program:      

1. Diskusia s hosťami – zástupcami bowlingu. 
2. Kontrola a plnenie úloh z predošlých zasadnutí. 
3. Valné zhromaždenie – príprava, program, zastúpenie členských organizácií atď. 
4. Rozpočet – informácie, aktualizácia plnenia, návrhy 
5. Ostatné. 

 
Prítomných uvítal prezident p. Birka.  

Ku bodu 1. Diskusia s hosťami - zástupcami: bowlingu – téma bowling a jeho ďalší rozvoj  

- p. Birka predstavil hostí p. Merkovského za zástupcu SBwZ a p. Hlavatého za zástupcu hráčov 
bowlingu,  

- p. Merkovský predstavil plány na rok 2020. Hovoril o 2 podujatiach, ktoré by chceli zorganizo-
vať ešte tento rok a to konkrétne M-SR jednotlivcov nepočujúcich v spolupráci SBwZ a DVS, 
ktoré by sa mali konať v Poprade a Česko – Slovenský pohár, ktorý by sa mal tento rok konať 
na Slovensku a prípadnom zapojení bowlingárov do účasti na LD 2021, 

- p. Dědeček vstúpil s informáciou o rozpočte a sume, ktorú má DVS vyhradenú v rozpočte pre 
bowling do konca roku 2020. Ide o 1100€,  

- ďalej hovoril o účasti na 24. Letnej Deaflympiáde, konkrétne o širšej nominácii športovcov, 
ktorá bola VV schválená 4. augusta 2020. Potvrdil, že nominácia môže byť rozšírená o ďalších 
športovcov, bez garancie aj kvôli finančným prostriedkom. Informoval o zásade, že tí, ktorí 
nemajú športovú históriu, si vždy prispievali na účasť na vrcholných majstrovských poduja-
tiach (Majstrovstvách sveta, Deaflympiáde... a pod.), 

- p. Krist vstúpil s informáciou o smernici, v ktorej sa konkrétne píše o spoluúčasti a hradení 
prostriedkov na podobných akciách, 

- p. Dědeček ako príklad uviedol sl. Birošovú. Potvrdil, že aj takáto možnosť je otvorená u bow-
lingárov, 

- p. Merkovský pokračoval informáciami o M-SR jednotlivcov nepočujúcich v bowlingu a Česko-
slovenskom pohári... p. Hlavatý vstúpil s informáciou o rozpočte na M-SR z minulého roka, 
kde sa minulo cca 800€. Hovoril, že tento rok by to malo vyjsť približne rovnako a takže na 
pohárovú súťaž im ostane 300€ a taktiež suma za štartovné, 

- p. Birka súhlasí s predbežným rozpočtom a hovorí že DVS ma záujem podporovať bowlingá-
rov, 

- p. Dědeček predstavil svoju myšlienku o spoločnom novom bowlingovom centre počujúcich 
a nepočujúcich, ktorej by sme sa mali chopiť a začať jej realizáciu, 

- p. Merkovský sa informoval ohľadom načúvacieho prístroja a s tým spojené podmienky účasti 
na pretekoch pre nepočujúcich. p. Dědeček odpovedal, že nezáleží na tom, či niekto načúvací 
prístroj má, alebo nemá. Na pripustenie k súťažiam je dôležité, že každý nepočujúci športo-
vec musí mať platný základný doklad o handicape, ktorým je uznaný audiogram, 
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- p. Dědeček upozorňuje a dodáva podmienky účasti na M-SR jednotlivcov a to konkrétne vypl-
nené tlačivo (audiogram) a zaplatený členský poplatok DVS aj SBwZ, 

- p. Merkovský na záver stručne zhrnul informácie, ktoré zazneli a ukončil debatu o bowlingu, 
- v ďalšom p. Birka informoval o komunikácii s p. Heftym. 

Ku bodu 2. Kontrola a plnenie úloh z predošlých zasadnutí 

- p. Birka ešte pred kontrolou úloh predstavuje návrh na jednotnú grafiku propozícii na M-SR 
v plávaní, atletike a stolnom tenise,  

- úloha č. 45/20 – Pripraviť rozpočet, uzatvoriť termín a miesto konania na M-SR v plávaní - 
úloha bola splnená, 

- úloha č. 46/20 – Upresniť a potvrdiť program pre účastníkov M-SR v stolnom tenise, atletike a 
v plávaní -  úloha splnená. p. Fabšičová informovala o možnosti zorganizovať program v Laser 
aréne s cenovou ponukou cca 400€, 

- úloha č. 47/20 – Aktualizovať rozpočet na futsal - úloha splnená. 
- úloha č. 48/20 – Zorganizovať stretnutie s p. Mikitom - úloha splnená. Prvý tréning sa bude 

konať 4.9. 2020, 
- úloha č. 49/20 – Zabezpečiť stretnutie s p. Luptákom v zmysle informovania sa ohľadom do-

tácií z UEFA a účasti na Majstrovstiev Európy - úloha bola splnená. p. Birka sa s  p. Fabšiovou 
stretli s p. Luptákom, kde preberali dotáciu z EUFA a taktiež účasť na ME vo futsale. p. Lupták 
ich informoval, že sa snaží nájsť ešte nejaké prostriedky vo výške 3-5000€. Taktiež hovoril 
o ďalšom stretnutí koncom augusta, kde by prebrali detaily o ďalších spoločných akciách,   

- úloha č. 50/20 – Pripraviť rozpočet na M-SR v stolnom tenise 2020 - úloha splnená nebola, 
- úloha č. 51/20 – Pripraviť rozpočet na M-SR v atletike 2020 - úloha splnená nebola, 
- úloha č. 52/20 – Pripraviť predbežný rozpočet na ME vo futsale - úloha splnená nebola,  
- úloha č. 53/20 – Požiadať športovcov o návrh na zloženie realizačného tímu na 24. letnú 

Deaflympiádu - úloha splnená nebola, p. Dědeček navrhol zmenu a zrušenie tejto úlohy, 
- úloha č. 54/20 – Dopracovať a aktualizovať zoznam pozvaných na Deaf Rysy 2020 -  úloha spl-

nená nebola. p. Dědeček informoval o možnej účasti štátneho tajomníka,  
- úloha č. 55/20 – Napísať list p. Kangovi, v ktorom žiadame o vyjadrenie k zmene umiestnenia 

našich športovcov z Deaflympiády v roku 1969, Belehrad - úloha bola splnená. p. Birka napísal 
list a informoval o postupe (poslať elektronickou a taktiež klasickou poštou),   

- úloha č. 56/20 – Dokončiť prehľad tabuľky ICSD členov v NOV a NPV - úloha splnená, 
- úloha č. 57/20 – Dokončiť návrh DVS kalendára - úloha splnená nebola,  
- úloha č. 58/20 – Preložiť prvé dve zápisnice r. 2020 do posunkového jazyku- úloha bola spl-

nená. P. Birka predstavil isté pochybnosti o samotnom efekte preklade zápisníc. p. Dědeček 
trvá na tom aby sa v tom pokračovalo a navrhol zmenu v zmysle striedania osôb v samotnom 
preklade a to v podaní p. Fabšičovej, p. Birku, p. Maťovčíka a p. Štefeka.  

Ku bodu 3. Valné zhromaždenie – príprava, program, zastúpenie členských organizácií 

- p. Dědeček informoval o mieste konania Valného zhromaždenie, ktoré sa bude konať v hoteli 
Set v termíne 5. 9. 2020. Informoval o účasti možných hostí, 

- ďalej informoval o rokovacom poriadku, ktorý ostáva zachovaný ako v roku 2018, 
- p. Fabšičová sa informovala na zverejnenie pozvánky na našej webovej stránke. p. Dědeček ju 

ubezpečil, že všetko bude v súlade so stanovami. 

Ku bodu 4. Rozpočet – informácie, aktualizácia plnenia, návrhy 

- p. Dědeček upozornil na dôvody diskrétnosti týchto informácií, 
- postupne prešiel jednotlivé položky s komentárom a informácii o aktuálnom čerpaní, 
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- p. Birka  vstúpi s otázkou ohľadom cestovných náhrad na zasadnutia VV, p. Dědeček zdôvod-
nil úhradu cestovných nákladov len pre mimobratislavských členov VV,  

- spomenul zlúčenie položiek rozpočtu – Príprava, tlač výročného kalendára a príprava tričiek 
na Deaf Rysy,  

- položka - M-SR plávanie - zmena po aktualizácii p. Štefekom z 1 500€ na 1 700€, 
- p. Dědeček navrhol zrušiť podujatie Vianočná atletika z dôvodu krátenia rozpočtu,  
- položka - Rezervný fond – sa p. Birka sa informoval, čo všetko spadá pod túto položku a prosí 

o konkrétny zoznam, 
- položka – Atletika, prípravka deti a položka – Plávanie, prípravka detí – zlúčené do jednej, 
- položka – Príprava webstránok – p. Dědeček informoval, že z tejto položky sa minie už nepa-

trné množstvo kvôli zrušeniu ME, 
- p. Birka vstúpil do debaty a upozornil na chybnú  informáciu na našej webovej stránke, kde sa 

nepíše správne umiestnenie p. Vaca, zverejnené v prehľade TOP deaflympionikov, následne 
bola informácia opravená, 

- položka – upratovanie a čistenie priestorov DVS – bola zrušená, p. Dědeček informoval 
o svojpomocnom riešení, 

- p. Fabšičová spolu s p. Birkom otvorili a diskutovali o dôvodoch financovania „týždňa nepoču-
júcich“. p. Dědeček informoval o predošlom hlasovaní, kde všetci s návrhom súhlasili,  

- p. Birka sa informoval o možnosti zaslania rozpočtu vždy pár dní pred zasadnutím VV, aby si 
ho mohli všetci podrobne preštudovať, p. Dědeček informoval o aktuálnosti takej informácie 
a zobral požiadavku na vedomie.  

Ku bodu 5. Riešenie materiálnych požiadaviek M. Štefeka 

- p. Dědeček sa informoval o počte zainteresovaných detí, ktoré by daný materiál používali, 
- hovorí o rôznych možnostiach odkiaľ môžeme prostriedky získať. Jednou z nich je projekt, 

ktorý treba podať na Bratislavský samosprávny kraj. Ďalšia možnosť je spolupráca s TOP 
deaflympionikmi, ktorí by podarovali použitý materiál (napr. tenisové rakety) či iné. 

Ku bodu 6. Ostatné 

- p. Dědeček nás informoval o programe na akcii Deaf Rysy. Spomenul moderovanú besedu 
a účasti TOP športovcov, poberajúcich rentu, 

- ďalej spomenul o vyhlásenie športovcov a aktualizovanú tabuľku s výsledkami a finálnym po-
radím, 

- v ďalšom p. Dědeček informoval o stretnutí so štátnym tajomníkom pre šport. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 57/20 Zmeny a aktualizáciu rozpočtu na rok 2020 v zmysle diskusie ku dňu 25. 8. 2020, 

č. 58/20 Motivačný program na M-SR v atletike a stolnom tenise 2020, ktorý pripravila p. Fab-

šičová, 

č. 59/20 Refundáciu cestovných náhrad na zasadnutia pre mimobratislavských členov VV.  
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VV berie na vedomie 

č. 60/20 Informáciu o zaslaní rozpočtu elektronickou formou vždy pár dní pred zasadnutím VV.  

VV ukladá úlohu 

č. 61/20 Skontrolovať a finalizovať propozície na M-SR v plávaní, atletike, stolnom tenise.   
Zodpovední: pp. Dědeček, Madlenga   Termín: 28. 8. 2020 

č. 62/20 Pripraviť jednotný grafický návrh na propozície M-SR v atletike, stolnom tenise a plávaní. 
Zodpovední: pp. Dědeček, Madlenga   Termín: neodkladne 

č. 63/20 Pripraviť návrh na zloženie realizačného tímu na 24. Letnú Deaflympiádu  
Zodpovedný: p. Dědeček     Termín: priebežne 

č. 64/20 Osloviť a kontaktovať p. Luptáka ohľadom ďalšieho stretnutia.  
Zodpovedný: p. Birka     Termín: neodkladne 

č. 65/20 Pripraviť rozpočet na M-SR v atletike. 
Zodpovedný: p. Dědeček     Termín: 26. 8. 2020 

č. 66/20 Finalizovať a rozpísať rozpočet na M-SR v stolnom tenise 2020 do Excel tabuľky. 
Zodpovedný: p. Birka     Termín: 26. 8. 2020 

č. 67/20 Pripraviť predbežný rozpočet na ME vo futsale.  
Zodpovedný: p. Birka     Termín: do konca augusta 

č. 68/20 Dopracovať a aktualizovať zoznam pozvaných na Deaf Rysy 2020.  
Zodpovedný: p. Dědeček     Termín: 31.08.2020 

č. 69/20 Dokončiť návrh DVS kalendára. 
Zodpovedný: p. Madlenga     Termín: čo najskôr 

č. 70/20 Preložiť zápisnice č. 3, 4, 5, 6 r. 2020 do posunkového jazyku. 
Zodpovední v danom poradí: pp. Maťovčík, Birka, Štefek, p. Fabšičová  
Termín: 5. 9. 2020 

 

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka   ........................................... 

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár   ........................................... 
 

 

V Bratislave, 27.08.2020 

     

 


