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ÚVOD

V tomto roku sa konal najväčší športový sviatok nepočujúcich 19. Zimná Deaflympiáda. Jej otvorenie
bolo naplánované v netradičnú ročnú dobu i keď zimnú – koniec roku a začiatok decembra 2019. Ostatné deaflympijské športy (letné) v tomto roku absolvovali svoje európske, či svetové šampionáty.
O narastajúcej úrovni deaflympijských športov svedčí dvojvrcholová príprava športovcov, ktorí mali
napr. začiatkom roku Halové majstrovstvá sveta a v lete Majstrovstvá Európy nepočujúcich (atletika).
Podľa § 75 ods. ods. 2 písm. c) Zákona o športe z podprogramu 026 03 výsledkov z poslednej deaflympiády a majstrovských súťaží organizovaných EDSO, či ICSD v predchádzajúcom období boli zmluvne
Ministerstvom školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnuté prostriedky vo výške
342 500 eur týmto športovcom:
P.č.
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Priezvisko a meno

Krištofičová Ivana
Antušeková Martina
Lepótová Amália
Jelínek Rastislav
Jurková Eva
Keinath Thomas
Tutura Marek
Jánošíková Jana
Maťovčík Július
Babič Adrián
Pristač Dávid
Legutky Martin
Milan Merčiak, Peter Petrovič

Tabuľka 1 Tím TOP deaflympionikov pre rok 2019

Šport

atletika
atletika
atletika
atletika
stolný tenis
stolný tenis
stolný tenis
tenis
cyklistika
cyklistika
zjazdové lyžovanie
zjazdové lyžovanie
bedminton (dvojica)

Deaflympijský TOP tím sa oproti pôvodnému zloženiu z roku 2018 opäť rozrástol, tentoraz o dvoch
atlétov (A. Lepótová, R. Jelínek) a tím bedmintonistov (M. Merčiak – P. Petrovič).
Prostriedky na prípravu boli ministerstvom poskytnuté 7. júna 2019, teda podobne ako rok predtým
(oneskorenie oproti reálnym potrebám cca 5 mesiacov). Toto malo vplyv na kontinuitu, kvalitu a efektivitu športovej prípravy deaflympionikov.
Uvedené oneskorenie priamo neovplyvnilo štart slovenského tímu na
19. tej Zimnej Deaflympiáde. Mrzí nás, že tento krát, po prvý raz v histórii, ministerstvo nijako neprispelo na účasť deaflympijskej reprezentácie
Slovenskej republiky na Zimnej deaflympiáde a tak sme tento výpadok
museli riešiť z prostriedkov na činnosť združenia. Takýto postoj od ministerstva považujeme za otvorenú diskrimináciu, ktorú nakoniec koncom roku 2019 potvrdila oficiálnym vyhlásením a listom MŠVVaŠ SR aj
ochrankyňa práv pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
V tomto roku sme aj vďaka tomu nerealizovali žiadnu billboardovú kampaň i keď príprava na deaflympiádu sa niesla v duchu motta „Zanechať stopu!“. Pripravená a nerealizovaná kampaň tak myšlienkovo
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nadväzovala na predchádzajúcu deaflympiádu a ciele odchádzajúcich, ale aj nastávajúcich reprezentantov v zimných športoch.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Vznik:
IČO:
Bežný účet:
Štátny účet:
Sídlo organizácie:
Telefonická komunikácia:
e–mail, web:
Základné dokumenty:

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA (ďalej DVS)
občianske združenie
Mgr. Peter Birka, Mgr. Dušan Dědeček
9. júl 2011
422 543 88
Tatrabanka, a. s. SK29 1100 0000 0029 2086 1945
Tatrabanka, a. s. SK30 1100 0000 0029 2988 5740
Blumentálska 24, 811 07 Bratislava
+421 911 370 888 (generálny sekretár - počujúci)
office@deaflympic.sk, www.deaflympic.sk
Stanovy, Organizačný poriadok

ZMENY V ORGÁNOCH A V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH

8. júna 2019 sa konalo volebné Valné zhromaždenie. Došlo ku zmene na poste prezidenta, ktorým sa
stal člen Výkonného výboru (ďalej VV) z predchádzajúceho obdobia pedagóg Peter Birka. Predchádzajúci prezident Miloš Štefek (do 8.6.2019) ostal členom VV. Zároveň vo VV nahradila Rastislava Hrdlíka
tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová. Ostatné pozície vo VV ostali zachované a aj
v ďalšom období pôsobí ako 5 – členný tím. V stanovách sa neudiali žiadne zmeny.

ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE A PRACOVNÉ POZÍCIE

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA v priebehu roku 2019 nikoho nezamestnával na dohodu o pracovnej činnosti. S nikým sme nespolupracovali na základe zmluvy o dobrovoľníctve.
Ostatné osoby vykonávajúce úlohy v prospech združenia a poskytujúce služby združeniu tak konali na
základe živnostenských oprávnení, prípadne ustanovení Zákona o športe.
V roku 2019 poskytovali služby na základe živnostenského oprávnenia prevažne tieto osoby: Mgr. Peter
Birka, Mgr. Dušan Dědeček, Mgr. Milena Fabšičová, Iveta Klačanská, MUDr. Ivan Halmo - FORS, Andrej
Dzelinskij, Erik Csarnakovics, Mgr. Ján Surgáč, Adam Kováč, Barbora Štellerová, Andrea Štellerová, Mgr.
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art. Katarína Babálová, PaeDr. Miloš Štefek, Branislav Kacina, Martin Legutký, Lenka Litvínová a Mgr.
Oliver Krist.

PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ NA ÚČET VO VÝŠKE PREVYŠUJÚCEJ 5 000 €

DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € týmto fyzickým, alebo
právnickým osobám:

Fyzické osoby

Adrián Babič (zabezpečenie športovej prípravy), Ladislav Jurko (zabezpečenie športovej prípravy, Andrej Dzelinskij (odborné zabezpečenie prípravy), Thomas Keinath (zabezpečenie športovej prípravy),
Iveta Klačanská (odborné zabezpečenie prípravy), Ing. Erik Csarnakovics (odborné zabezpečenie prípravy), Dušan Dědeček (odborné zabezpečenie prípravy), Július Maťovčík (zabezpečenie športovej prípravy), Jánošíková Jana (zabezpečenie športovej prípravy), Tuturová Zuzana (zabezpečenie športovej
prípravy), Lenka Litvínová (zabezpečenie športovej prípravy), MUDr. Ivan Halmo – FORS (prenájmy nebytových priestorov), Jelínek Rastislav (zabezpečenie športovej prípravy), Ján Surgáč (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Mgr. Peter Birka (odborné zabezpečenie prípravy),
Barbora Štellerová (administratívne činnosti), Mgr. Oliver Krist (dodávateľ služieb), Martin Legutký (odborné zabezpečenie prípravy), Ing. Branislav Kacina – Climberg (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Róbert Valuch (dodávateľ športového materiálu).
Prostriedky boli poskytnuté formou priameho zabezpečenia, resp. preplatenia výdavkov vynaložených
športovcami a ich realizačnými tímami na ich športovú prípravu, ďalej za odborné a iné služby a dodávku športového materiálu.

Právnické osoby

Hotel Patria - Tatra Hotel Slovakia, a.s. (31638759 – Štrbské Pleso, služby), Accademiea allenatori asociazione sportiva dilleta (Via Grumelli 21 - 24060 Villongo, Taliansko), Alza.sk s. r. o.( 36562939 – Bratislava, drobný majetok), .
V prehľade sú uvedení dodávatelia štandardných tovarov a služieb potrebných pre činnosť DVS (neboli
im poskytnuté príspevky formou daru, grantu a pod.)

HLAVNÉ ČINNOSTI

DVS v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňuje, zabezpečuje a ochraňuje skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvára optimálne materiálne a organizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárodnom športe nepočujúcich.
DVS zabezpečuje športovú reprezentáciu SR na Letnej a Zimnej Deaflympiáde a iných podujatiach organizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), alebo Európskou organizáciou
nepočujúcich športovcov (EDSO), či Medzinárodným výborom pre šach nepočujúcich (ICCD). Podporuje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného športového hnutia a zároveň chráni jeho identitu.
DVS získava finančné prostriedky na zabezpečovanie materiálnych, priestorových, organizačných a personálnych podmienok a služieb potrebných pre činnosť DVS a pri zabezpečovaní úloh štátnej reprezentácie SR nepočujúcich.

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke
Účtovná jednotka v roku 2019 viedla podvojné účtovníctvo.
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Celkové výnosy občianskeho združenia v roku 2019 klesli oproti roku 2018 o 24 811,90€, t.j. 4,54%.
Najvýznamnejší podiel na tomto poklese mal znížený objem dotačných zdrojov z grantov a iných zdrojov ale aj príspevky od fyzických a právnických osôb. Najmä posledné výrazne poklesli z dôvodu nestabilných marketingových partnerov združenia, ktorí v roku 2018 boli aktívne angažovaní z dôvodu organizácie ME v bedmintone, pričom v nasledujúcom roku DVS žiadne významné podujatie neorganizoval.
Občianske združenie získalo v roku 2019 okrem dotačných zdrojov aj iné zdroje, prehľad vybraných
príjmov (nie výnosov) je uvedený v Tabuľke 2.

Dotácie zo štátneho rozpočtu
Dotácie z grantov a iných zdrojov
2% z dane
Príspevky od fyzických a
právnických osôb

2019

2018

2017

2016

2015

495 776
5 000
225
4 560

483 044
23 625
663
19 323

579 504
12 500
3 122
4 719

351 035
4 600
195
26 334

212 940
4 294
182
21 080

Tabuľka 2 Vybrané príjmy počas rokov 2015 – 2019

Položka
Príprava vybraných športovcov
(I. Krištofičová, M. Antušeková, A. Lepótová, R. Jelínek, A. Babič, J. Maťovčík, T. Keinath, E. Jurková, M. Tutura, J. Jánošíková, D. Pristač, M. Legutký, M. Merčiak a M. Vaco)
Odmeny MŠVVaŠ SR
Prostriedky na činnosť (prostredníctvom SPV)
SPOLU

Dotácia MŠVVaŠ
SR
342 500 €

Tabuľka 3 Prehľad prijatých finančných zdrojov zo štátnych prostriedkov

Prehľad výnosov
Účet
602
645
646
647
649
662
663
664
665
691

Názov
Tržby z predaja služieb
Kurzové zisky
Prijaté dary
Osobitné výnosy
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)
Dotácie

1 860€
151 416€
495 776 €

Suma
0
0
399
3 576
0
8 000
4 635
398
888
503 413

Tabuľka 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Prehľad všetkých nákladov športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny
a náhrady výdavkov.
Účet
501
511
513
518
521

Názov
Spotreba materiálu
Opravy a udržovanie
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady

Suma
15 785
21
3 998
73 149
1 800
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524
527
538
545
547
548
549
551
562
563
565

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Kurzové straty
Osobitné náklady
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého NM a HM
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
SPOLU

431
90
16
240
414 247
0
375
2 922
3 347
1 860
888
519 169

Tabuľka 5 Prehľad nákladov športovej organizácie

Prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie
Položka
Administratívne služby
Evidencia a údržba dát
Funkčné odmeny členov VV
Materiálno - technické zabezpečenie
Mzda a odvody kontrolóra
Náklady na Valné zhromaždenie 2019
Právne zastupovanie
Prenájmy kancelárií a priestorov
Služby audítora
Poradenské a konzultačné služby v oblasti účtovníctva
Služby dátových a internetových spoločností
Služby tlmočníkov
SPOLU

Tabuľka 6 Náklady na prevádzku DVS

Suma
41 333
3 000
1 540
9 124
2 231
827
6 000
8 160
2 520
1 200
4 091
2 279
82 305

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy v poznámkach k účtovnej závierke k 31. 12. 2019.

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Výsledok hospodárenia zisk vo výške +2 139,19 € bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia
presunutý na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Ostatné informácie v zmysle zákona o účtovníctve.

A. DVS nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne.
B. Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a
negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Opatrenia proti šíreniu tohto vírusu na národnej a nadnárodnej úrovni boli nasmerované aj do oblasti zákazu a zrušenia organizácie športových podujatí. Deaflympijský výbor Slovenska tak musel zrušiť v júli 2020 organizáciu plánovaných Maj-
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strovstiev Európy nepočujúcej mládeže v atletike a revidovať plány štartov, sústredení v zahraničí. V tejto súvislosti neboli zaznamenané významné priame finančné straty, záloha poskytnutá na organizáciu podujatia bola v roku 2020 organizátorom vrátená v plnej výške. Aj keď sa
opatrenia proti šíreniu uvedeného vírusu v poslednom čase významne uvoľnili, plné obnovenie
športových podujatí v celosvetovom meradle zrejme závisí od budúceho vývoja epidemiologickej situácie. Nakoľko sa situácia neustále vyvíja, nemožno predvídať jej budúce dopady na
hospodárenie občianskeho združenia.
C. DVS nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
D. DVS nemá organizačnú zložku v zahraničí.
E. DVS nenadobudol v roku 2019 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nenadobudol ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby podľa § 22 zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Vo výročnej správe je v prílohe uvedená účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2019.

MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA - REPREZENTÁCIA SR
1-vé Majstrovstvá sveta nepočujúcich v halovej atletike

Prvý výjazd športovej reprezentácie SR v roku 2019 sa konal v dňoch 14. – 17. marca
2019. Cieľom bol estónsky Tallin. Tohto prvého vrcholného podujatia v halovej atletike sa zúčastnila len jediná nepočujúca atlétka, i keď neskôr boli medzi „TOP“
deaflympionikov zaradení ďalší traja. Pre uvedený postup sa tréneri rozhodli najmä
s ohľadom na neistotu vo financovaní športovej prípravy deaflympionikov zo strany
štátu a vzhľadom ku tomu aj neadekvátne prebiehajúcu športovú prípravu začiatkom roku. Dôvodom
však bol aj fakt, že v roku 2019 mala svetová atletika nepočujúcich plánované dva vrcholy, keď v lete
toho istého roku sa očakávali ME v atletike nepočujúcich (na dráhe) v Nemecku.
Kritickú situáciu vo financovaní riešila aj samotná a nakoniec jediná reprezentantka SR na tomto podujatí (Ivana Krištofičová) poskytnutím príspevku - zálohy 3 500€ na účet DVS s účelom financovať
vlastnú prípravu a najmä dôležité zahraničné sústredenie pred konaním majstrovstiev. Tento príspevok
jej bol vrátený začiatkom júna, hneď po poskytnutí štátneho príspevku. Tak sa podarilo preklenúť kritické obdobie neistoty vo financovaní športovej prípravy zo strany štátu, i keď iba u jedného reprezentanta. Na tomto vrcholnom podujatí štartovala len Ivana Krištofičová v jej hlavnej disciplíne – vrhu guľou. Realizačný tím vytvoril Dušan Dědeček (tréner a vedúci výpravy).
„Len“ striebornú medailu si Ivana Krištofičová ako úradujúca deaflympijská víťazka nakoniec odniesla
za výkon 14,26 m. Vo vrhu guľou viedla do poslednej série, kedy ju o 13 cm prekonala ukrajinská súperka. Zopakovala sa tak „Ivanina smola“ spred roku, keď Ivana skončila na európskom halovom šampionáte na druhom mieste v poslednej sérii vrhov.
Slovensko v konkurencii 25 krajín sveta skončilo ziskom jedinej (striebornej) medaile na 10. mieste.
Ivana Krištofičová
Slovenská Republika

vrh guľou

Tabuľka 7 2019 World Deaf Indoor Athletics Championships

14,26

2. miesto
10. miesto
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2-hé Majstrovstvá Európy nepočujúcej mládeže stolnom tenise

Aj druhý reprezentačný výjazd slovenských nepočujúcich sa konal vo vlastnej
finančnej réžii účastníkov. Na Majstrovstvá Európy nepočujúcej mládeže vycestovali naše nové nádeje – juniorky Ema Štetková (2006) a Nataša Bačenková (2006) ako súčasť celej slovenskej stolnotenisovej výpravy vedenej Andrejom Dzelinským a Ladislavom Jurkom. Úvodná časť majstrovstiev sa konala
7. - 12. apríla 2019 v bulharskej Albene.
Dievčatá zbierali a upevňovali svoje skúsenosti a najviac sa im darilo v tímových súťažiach, kde skončili
na 4. mieste.
Meno a priezvisko
Ema Štetková
Nataša Bačenková
Ema Štetková
Nataša Bačenková

Disciplína

štvorhry U-18
dvojhry U-18
dvojhry U-18

Tabuľka 8 2-hé Majstrovstvá Európy nepočujúcej mládeže stolnom tenise

Umiestnenie

4. miesto

6. miesto
7. - 8. miesto
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14-te Majstrovstvá Európy nepočujúcich v stolnom tenise.

Konali sa v bulharskej Albene následne po ME nepočujúcej mládeže v stolnom
tenise v dňoch 10. – 18. apríla 2018. V súťažiach tak vystúpilo kompletné reprezentačné družstvo na čele s Thomasom Keinathom, Evou Jurkovou a Marekom Tuturom rozšírené o vyššie spomínané juniorky.
Eva Jurková a Thomas Keinath sa stali chrbtovou osou slovenského reprezentačného družstva. Zaslúžili sa aj za úspechy ďalších členov tímu – Mareka Tuturu a aj juniorky Emy
Štetkovej. Tím doplnila ďalšia tenisová juniorská “novicka – rezerva” Nataša Bačenková.
Vďaka nezištnému a profesionálnemu prístupu dvojice Dzelinski – Jurko mohlo publikum v albenskej
športovej hale dvakrát zažiť slovenskú hymnu, či stúpať na najvyšší post našu vlajku. Zaslúžili sa o to v
súťažiach jednotlivcov naši amatérski športovci s profesionálnym prístupom: Thomas Keinath a Eva
Jurková. Títo vo finálových súťažiach dokázali, že v Európe momentálne niet silnejších hráčov.
Obidvom na prvenstvo v súťažiach jednotlivcov stačilo cca 30 minút vo finálových súťažiach. Eva zvíťazila nad Annou Kondratovou za púhych 22 minút (11-5 11-4 11-1 11-6) a Thomas potreboval o cca 12
minút viac na víťazstvo nad Gennadiiom Zakladnyim (11-7 11-7 11-8 11-5). V súťažiach jednotlivcov
dosiahli vrcholné umiestnenia – Eva Jurková a Thomas Keinath získali zlaté medaile. Vo štvorhrách potešili výsledky dvojíc Keinath – Tutura, Keinath – Jurková, kde siahli najmä vďaka výborným výkonom
čerstvých európskych majstrov na ďalšie prvenstvá. Ostatní nakoniec tiež nesklamali, i keď sa im nepodarilo prekonať svoje papierové možnosti. Z výsledku vo štvorhrách žien sa mohla tešiť najmä mladučká Ema Štetková, ktorá tak vďaka spolupráci s Evou Jurkovou získala cenné 3. - 4. miesto a tým aj
príležitosť na zaradenie do TOP tímu pre nasledujúci rok.
Po prvýkrát v histórii sa vďaka juniorkám podarilo zostaviť aj ženské tímové družstvo. Slovenské trio
Jurková – Štetková – Bačenková bolo v tejto disciplíne ochudobnené o jednu hráčku, aj preto ich 6.
miesto nás potešilo a dáva nádeje do budúcna.
Slovenský stolný tenis nepočujúcich sa tak vďaka výsledkom v Bulharsku stal najúspešnejším deaflympijským športom súčasnosti, ale aj blízkej minulosti.
Thomas Keinath
Eva Jurková
Marek Tutura

dvojhry – muži
dvojhry – ženy
dvojhry – muži

1. miesto
1. miesto
17. – 28. miesto
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Ema Štetková
E. Jurková – T. Keinath
T. Keinath – M. Tutura
E. Štetková – M. Tutura
E. Jurková – E. Štetková
E. Jurková – E. Štetková –
N. Bačenková

dvojhry – ženy
štvorhry – mix
štvorhry – muži
štvorhry – mix
štvorhry – ženy
tímy – ženy

9. – 16. miesto
1. miesto
1. miesto
17. – 27. miesto
3. – 4. miesto
6. miesto

Tímy

9. miesto

Tabuľka 9 14-te Majstrovstvá Európy nepočujúcich v stolnom tenise

2-hé Majstrovstvá sveta v bedmintone nepočujúcich juniorov

11. júla 2019 odletela z Viedne do Taiwanu výprava slovenských nepočujúcich bedmintonistov. Základ tvorili junior Peter Petrovič a senior Peter Vašíček, aby pod vedením reprezentačného trénera Jána Jurčiaka a asistentky Andrei Petrovičovej reprezentovali Slovenskú republiku.
Od 13. do 15. júla 2019 sa odohrali Majstrovstvá sveta juniorov v bedmintone nepočujúcich v ktorých
štartoval nováčik Peter Petrovič (2005).
Súťaže medzi juniormi aj o päť rokov staršími bedmintonistami boli tentoraz pre neho náročné a výraznejšie presadiť sa mu nepodarilo. Ak však vydrží v nasadenom kurze, v budúcnosti to môže byť slovenská bedmintonová jednotka medzi nepočujúcimi.
Peter Petrovič

dvojhry

Tabuľka 10 2-hé Majstrovstvá sveta v bedmintone nepočujúcich juniorov

17. – 30. miesto
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24té Klubové majstrovstvá Európy nepočujúcich v šachu.

Slovenská republika má dlhú históriu v šachu nepočujúcich. Šach sa od roku 2019 stal
aj deaflympijským športom, keď sa po prvýkrát predstavil na 19tej Zimnej Deaflympiáde v Taliansku. Žiaľ, slovenskí šachisti si na štart netrúfli.
Naši šachisti sa ale pod vedením Petra Frajku zúčastnili klubových Majstrovstiev Európy nepočujúcich v šachu v ukrajinskom Ľvove v termíne 15. - 21. júl 2019.
Družstvo tvorili hráči ŠKN Hlohovec Peter Frajka, Štefan Belák, Vladimír Lančarič a Miloš Šturc, ktorí
svoje 6. miesto v konkurencii 14 tímov považujú za historický úspech.
Peter Frajka, Štefan Belák,
Vladimír Lančarič, Miloš Šturc

Tímová súťaž v šachu

6. miesto

5-te Majstrovstvá sveta v bedmintone nepočujúcich

Na Taiwane v meste Taipei sa konali v dňoch 18. - 22. júla 2019 seniorské majstrovstvá sveta v bedmintone nepočujúcich. Slovensko reprezentovali v tejto seniorskej vrcholnej súťaži senior Peter Vašíček a nádejný junior Peter Petrovič.
V tvrdej medzinárodnej konkurencii sa im však výraznejšie presadiť nepodarilo
a v dvojhrách zhodne skončili v skupine na 17. – 32. mieste. Spolu zohrali ešte štvorhry, avšak taktiež
bez úspechu, nepostúpili medzi prvých 16. dvojíc.
Peter Petrovič
Peter Vašíček
P. Vašíček – P. Petrovič

dvojhry - muži
dvojhry - muži
štvorhry - muži

Tabuľka 11 5-te Majstrovstvá sveta v bedmintone nepočujúcich

17.- 32. miesto
17.- 32. miesto
nepostúpili medzi prvých 16
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10-te Majstrovstvá Európy nepočujúcich v atletike

Prebehli v dňoch 22. - 27. júl 2019 v nemeckom meste Wattenscheid. Toto podujatie bolo pre Ivanu Krištofičovú už druhým vrcholom sezóny, ostatní členovia atletickej reprezentácie (Rastislav Jelínek, Martina Antušeková a Amália Lepótová) ho mali
ako prvý a teda jediný vrchol sezóny.
Súťažiam a našim reprezentantom nepriali najmä extrémne teploty, ktoré v regióne
prekročili historické maximá a 40st. teploty sa podpísali aj pod výkony našich športovcov. Navyše, Ivana
Krištofičová sa počas tréningu 3 týždne pred súťažami zranila (natiahnutý zadný sval stehenný) a jej
štart bol do posledných chvíľ otázny. I tak sa jej bronzová medaila vo vrhu guľou stala najlepším výsledkom našich nepočujúcich atlétov.
Slovensko v konkurencii 25 európskych štátov obsadilo v bodovanej súťaži krajín ziskom jedinej medaile 15. miesto, spolu s Maďarskom a Švédskom.
Ivana Krištofičová
Rastislav Jelínek
Martina Antušeková
Amália Lepótová
Slovenská republika

Tabuľka 12 10-te Majstrovstvá Európy nepočujúcich v atletike

guľa
disk
kladivo
100 m
200 m
diaľka
100 m
200 m
200 m
400 m

13,24
40,80
25,89
11,09
22,99
13,21
26,84
27,53
62,56

3. miesto
4. miesto
5. miesto
5. miesto
9. – 25. miesto
neplatné pokusy
9. – 21. miesto
9. – 18. miesto
9. – 18. miesto
8. miesto
15. miesto
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2-hé Majstrovstvá sveta v tenise nepočujúcich juniorov

V polovici októbra (12. – 19. 10. 2019) sa v tureckej Antalyi konali 2. Majstrovstvá sveta
v tenise nepočujúcich súčasne s juniorskými majstrovstvami aj s účasťou slovenských
tenistov. Slovensko reprezentovala skúsená tenistka Janka Jánošíková a vychádzajúca
nádej, mladý tenista, Marek Vaco, ktorý si vyskúšal, ako chutí aj tenis mužov.
Všetci odleteli do dejiska majstrovstiev 2 dni pred oficiálnym začiatkom, aby sa športovci aklimatizovali a vyskúšali si povrch na ihrisku. Toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, keďže
povrch na kurte bol veľmi tvrdý a rýchly. Našťastie po pár výmenách si športovci na tento povrch zvykli
a absolvovali tréning tak, ako si predstavovali.
Náš mladý reprezentant Marek Vaco sa sústredil najmä na svoju účasť v juniorskej časti Majstrovstiev
sveta v tenise nepočujúcich. Marekovi sa darilo najmä v prvom kole, no vo štvrťfinále podľahol domácemu hráčovi.
Úspešne zohral zmiešanú štvorhru so srbkou Stašou Srbulič, kde sa prebojovali až do semifinále. Nakoniec skončili na 3. mieste. Tento výsledok však vzhľadom k medzinárodnému zloženiu dvojice MŠVVaŠ
SR neuznalo a nebol tak zohľadnený pri podpore v ďalšom období.
Marek Vaco

dvojhry juniori

5. – 8. miesto

13

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

2-hé Majstrovstvá sveta v tenise nepočujúcich

Marek Vaco si hneď na úvod zahral v mužskej časti pavúka, kde sa stretol s Japoncom
Ibukim Kadonem. Pre Mareka to bola premiéra u mužov, preto sa neočakával významný výsledok. Cieľom tohto zápasu bolo zbieranie skúseností do budúcna. Marek
sa blysol peknými víťaznými loptami, resp. uhratými výmenami, ale bolo cítiť vekový
rozdiel a mentálnu silu Kadoneho. Žiaľ, aj ďalší zápas prehral a nepostúpil do štvrťfinále.
V ženskej časti seniorských majstrovstiev sveta nastúpila Janka Jánošíková rovno do druhého kola, kde
sa stretla s českou reprezentantkou Kateřinou Blaščíkovou. Zápas bol veľmi vyrovnaný, obe tenistky
predviedli kvalitný tenis, ktorý nakoniec, žiaľ, skončil v prospech českej reprezentantky.
Naši reprezentanti spoločne nastúpili aj v súťaži zmiešané štvorhry, kde sa v prvom kole stretli s ruskou
tenisovou dvojicou. Zápas mal takmer jednoznačný priebeh s úspešnou koncovkou Slovákov, no
v ďalšom kole podľahli nasadenej domácej tureckej dvojici a do štvrťfinále nepostúpili.
Naši tenisti urobili všetko pre úspech na Majstrovstvách sveta. Výsledky, najmä mladého Mareka Vaca,
dávajú nádej do budúcna, že budeme mať na Slovensku aj ďalšieho hráča svetového formátu.
Marek Vaco
Jana Jánošíková
M. Vaco – J. Jánošíková

Tabuľka 13 2-hé Majstrovstvá sveta v tenise nepočujúcich

dvojhry muži
dvojhry ženy
zmiešané štvorhry

17. – 31. miesto
9. – 16. miesto
17. – 20. miesto
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2-hé Majstrovstvá sveta v cyklistike nepočujúcich

Konali sa 28. októbra – 2. novembra 2019 za dramatických okolností v tureckom
meste Gaziantep. Tri týždne pred otvorením súťaží Turecko v miestnom regióne vyhlásilo výnimočný, vojnový stav a Slovenská republika neodporučila svojim občanom
do uvedenej oblasti cestovať.
Zo slovenských reprezentantov sa napriek tejto situácii rozhodol na majstrovstvá vycestovať Július Maťovčík úplne sám (bez technického doprovodu), ktorému patrí obdiv aj za takéto
rozhodnutie.
Účasť pretekárov bola napriek uvedenej situácii slušná a Július Maťovčík si zachoval svoj štandard. Najlepšie bolo 6. miesto v časovke.
Július Maťovčík preukázal obrovskú dávku odvahy a odhodlania, keď sa vydal do nebezpečného územia
a dokázal úspešne reprezentovať Slovenskú republiku a nepočujúcich športovcov.
Július Maťovčík

1000 m šprint
časovka 35 km
cestný pretek 100 km
bodové preteky

Tabuľka 14 2-hé Majstrovstvá sveta v cyklistike nepočujúcich

9. miesto
6. miesto
13. miesto
9. miesto
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19-ta Zimná Deaflympiáda

Vrcholné športové podujatie nepočujúcich celého sveta sa konalo začiatkom decembra, v dňoch 12. – 21. december 2020 v talianskom regióne Valltelina – Valchiavenna
v disciplínach snowboard, bežecké lyžovanie, ľadový hokej, curling, šach a alpské lyžovanie. Zúčastnilo sa ho 34 krajín, 493 športovcov z toho 367 mužov a 126 žien.
Slovensko malo zastúpenie len v disciplíne alpské lyžovanie, kde vysoký štandard už
roky udržuje nestor lyžovania nepočujúcich – Martin Legutký starší. Zloženie slovenskej výpravy bolo sparťanské, minimalistické:
Športovci: Martin Legutký, ml., David Pristač, Terézia Pristačová – všetci alpské lyžovanie.
Realizačný tím: Martin Legutký – tréner, Jozef Kuzma – technik, asistent trénera,
Podporný tím: Peter Birka – vedúci výpravy, administratíva, tlmočenie, Dušan Dědeček – dokumentaristika, asistencia, komunikácia s médiami, propagácia, Adam Kováč – fotograf, médiá.
Napriek neobvyklému termínu a nepriaznivým okolnostiam v systéme podpory štátu účasti deaflympionikov a ich členov realizačných tímov na deaflympiáde, dokázal tento 78-ročný Kežmarčan pripraviť
svoj „rodinný“ tím tak, že veľa nechýbalo a mohli sme sa tešiť aj zo vzácnych kovov. Ale všetko má svoj
čas a tak najlepšie výkony dosiahla nastupujúca mládež – Terézia Pristačová a jej brat David Pristač.
Lúčiaci sa Martin Legutký mladší sa umiestnil so cťou a úmerne možnostiam, ktoré mal v príprave
najmä koncom roku popri pracovných a rodinných povinnostiach.
Táto Zimná Deaflympiáda otvorila dvere novej slovenskej histórie. Stále však nie sme spokojní s množstvom zimných športov, ktoré Slovensko zastupujú na zimných deaflympiádach. Dôvody súvisia priamo
s finančnou podporou a dlhodobým vývojom v týchto športoch, tradíciami. DVS bude hľadať cesty ako
rozšíriť túto skupinu deaflympijských športov.
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Martin Legutký
David Pristač
Terézia Pristačová

obrovský slalom
superobrovský slalom
slalom
obrovský slalom
superobrovský slalom
slalom
obrovský slalom
superobrovský slalom
slalom

13. miesto
24. miesto
12. miesto
7. miesto
10. miesto
7. miesto
7. miesto
6. miesto
6. miesto

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA – MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE
Majstrovstvá SR v šachu sluchovo postihnutých.

V sobotu 4. mája 2019 sa v Športovom klube nepočujúcich v Hlohovci konali Majstrovstvá Slovenska v
šachu nepočujúcich pre rok 2019.
Turnaju sa zúčastnilo 8 šachistov, ktorí o titul majstra hrali systémom každý s každým (2 x 25 minút).
Vo vyrovnané súťažiach zvíťazil Štefan Belák. Druhé miesto obsadil Peter Frajka pred tretím Vladimírom
Lančaričom.
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Lančarič Vladimír

1
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1

2

1

1

1

5
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Šturc Miloslav

1

0

0
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Jaroš Jozef

1
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0

1

0

1

1

1

4
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Svíčka Ladislav

0

0

0

1

0

0

0

9

1

8

Rozhodca - Ladislav Svíčka

Dátum: 04.05.2019, Hlohovec

Hosť - viceprezident DVS Rastislav Hrdlík

systém hry: každý s každým

2 x 25 min.

Tabuľka 15 Majstrovstvá SR v šachu 2019

Majstrovstvá SR v stolnom tenise nepočujúcej mládeže

9. októbra 2019, Stolnotenisové Centrum, Stará Vajnorská 14, Bratislava.
Zúčastnilo sa celkom 44 pretekárov vo vekových kategóriách do 11 rokov – Mladší žiaci (5), Mladšie
žiačky (5), kategória 12-16 rokov – Žiaci (11), Žiačky (8) a kategória nad 17 rokov Dorastenci (11) a
Dorastenky (4). Medzi hráčmi vynikla najmä Ema Štetková, ktorá má už za sebou aj reprezentačný štart
na medzinárodnom podujatí (ME).
Toto podujatie bolo prvým z dvojdňového športového cyklu pre nepočujúcu mládež pod názvom
Deaflympijské dni.

Majstrovstvá SR v atletike nepočujúcej mládeže

Vo štvrtok, dňa 10. októbra 2019, sa konali Majstrovstvá Slovenska v atletike nepočujúcej mládeže.
Tohto podujatia sa zúčastnilo viac ako 60 nádejných atlétov z celého Slovenska. Boli tu atléti z Bratislavy, Lučenca, Kremnice a Prešova. Mladí nepočujúci atléti spolu s pedagógmi vytvorili skvelú atmosféru. Deaflympijský výbor Slovenska, zabezpečil kompletné vybavenie, rozhodcov, občerstvenie, vyhlásenie výsledkov a nakoniec aj tombolu.
Vychádzajúcou atletickou hviezdou medzi nepočujúcimi športovcami je mladá bežkyňa Amália Lepotová, trénujúcou pod vedením skúseného trénera Jána Surgáča, ktorý trénoval mnohých bežeckých
reprezentantov Slovenska. Veríme, že zázemie, ktoré poskytujeme, pomôže našej atlétke uspieť aj na
medzinárodných podujatiach.
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Majstrovstvá SR vo futsale nepočujúcich (1. kolo)

12. októbra 2019 sa v bratislavskom Dome Športu konalo prvé kolo M-SR vo futsale nepočujúcich. Toto
sa uskutočnilo za účasti troch mužstiev: ŠKN Trenčín, NMŠK Bratislava a FCN Lučenec. Potešilo nás, že
iba 3 tímy dokázali vytvoriť súťaživú a motivujúcu atmosféru, ktorá pomohla všetkým hráčom, ale aj
prítomným divákom. Videli sme skvelé športové podujatie nepočujúcich a veríme, že v nasledujúcich
rokoch športové tímy pribudnú. Druhé kolo sa bude konať v roku 2020.
Po skončení súťaží 1. kola M-SR sa uskutočnil zápas medzi mužstvami Hviezda DVS a Výber SVK. Zápas
sa hral 2 x 15 minút. Výberové (reprezentačné) družstvo Hviezda DVS vyhralo 5 : 1.
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ROZVOJOVÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA
Deaflympijské dni nepočujúcej mládeže v stolnom tenise a ľahkej atletike

Myšlienka propagovať olympijské myšlienky a deaflympijské športy sa zrodila v roku 2017 ako reakcia
na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky nepočujúcimi športovcami na 23. Letnej Deaflympiáde
v tureckom Samsune.
Deaflympijský výbor Slovenska sa rozhodol každý rok propagovať medzi nepočujúcou mládežou niektoré deaflympijské športy usporiadaním majstrovských súťaží, turnajov, alebo športových mítingov vo
vybraných športoch.
Tretie Deaflympijské Dni sa konali v Bratislave v dňoch 9. a 11. októbra 2019 na úrovni majstrovských
súťaží (spomenuté vyššie). Vybrané boli opäť športy stolný tenis a atletika.

ŠPORTOVO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
Juniorské Majstrovstvá Európy nepočujúcich v atletike 2020

Rok 2019 bol pre DVS mimoriadne dôležitý aj z dôvodu prípravy Juniorských ME nepočujúcich v atletike. Pripravili sme webovú stránku https://www.athletics2020.eu/sk, vybrali sme výbornú lokalitu
blízko Bratislavy – športový komplex X-Bionics. Za účelom overiť pripravenosť lokality sa v tomto roku
konali aj prvé pracovné stretnutia s miestnymi predstaviteľmi regiónu. Na predbežnej kontrole bola aj
inšpekčná skupina EDSO Oto Panský a Dietmar Marschner. Všetci vyjadrili zápal a nadšenie na usporiadanie takéhoto nevšedného typu podujatia. Žiaľ, realita (koronavírusová pandémia) v nasledujúcom
roku nám dobrý zámer uskutočniť toto reprezentatívne podujatie neumožnila a Výkonný výbor sa
usporiadania podujatia definitívne vzdal dňa 6. júna 2020 rozhodnutím PR2/2020.
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Deaf Rysy 2019

5. ročník vysokohorského výstupu sa konal v termíne 27. – 29. september 2019. Ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Patria, na brehu Štrbského Plesa. Predvečer výstupu bol venovaný hľadaniu odpovede na filozofickú otázku „Kto ste deaflympionici?“, ktorá mala stručne mapovať problematiku minulosti a prítomnosti nepočujúcich.
Podujatia sa zúčastnil aj dlhoročný podporovateľ nepočujúcich – predseda bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a známa moderátorka - ambasádorka DVS Karin Majtánová.
Výstup na Rysy sa v sobotu 28. septembra 2019 nakoniec neuskutočnil pre nepriazeň počasia. Ako náhradný bol uskutočnený výstup na blízku Ostrvu, kde prebehlo spoločné fotografovanie najvytrvalejších účastníkov.

Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roku 2019

Vzhľadom na neukončenú sezónu a nadchádzajúcu 19-tu Zimnú Deaflympiádu bolo vyhlasovanie najúspešnejších športovcov za aktuálny rok odložené na rok 2020.

OSTATNÁ ČINNOSŤ
Valné zhromaždenie

V roku 2019 sa konalo volebné Valné zhromaždenie 8. júna v Bratislave. Zvolávateľom bol Výkonný
výbor DVS. Delegátom boli na úvod odovzdané členské listy. Prítomní schválili Výročnú správu a účtovnú uzávierku DVS za rok 2018. Prediskutovali a schválili správu kontrolóra, plán činnosti na rok 2019
– 2020. Svoju pozornosť venovali aj konštatovaniu a faktom o pretrvávajúcej diskriminácii deaflympionikov v slovenskej spoločnosti.
Hlavným bodom zasadnutia boli voľby členov Výkonného výboru na ďalšie štvorročné obdobie. Post
prezidenta získal Peter Birka, generálnym sekretárom zostal Dušan Dědeček. Novým členom VV sa stala
Milena Fabšičová. Július Maťovčík a Miloš Štefek zostali členmi 5-členného Výkonného výboru.
Za úspešnú činnosť a zásluhy menovali delegáti Rastislava Hrdlíka za čestného člena DVS.
V záverečnej diskusii sa za dôveru poďakoval nový prezident a prítomní krátko diskutovali o aktuálnych
problémoch športu nepočujúcich.
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47-my kongres ICSD

Pred konaním 19-tej Zimnej Deaflympiády sa konal volebný kongres ICSD pod názvom 47th ICSD Congress and ICSD Reform Forum (10. – 11. decembra 2019). V talianskej Vercei sa ho zúčastnil nový prezident DVS Peter Birka v sprievode generálneho sekretára Dušana Dědečka a tlmočníka posunkového
jazyku Pavla Romana.
Naši delegáti sa svojmu vystúpeniu venovali s dostatočným predstihom a tak nový prezident DVS aktívne vstupoval do diskusií delegátov kongresu. Účastníci diskutovali tzv. „reformu“ hnutia a volili nového – v poradí jedenásteho prezidenta ICSD, ktorým sa stal Tchajwančan Kang Chen. Delegáti kongresu ani v tomto roku nedokázali prijať zásadné zmeny v smerovaní deaflympijského hnutia a tak
v blízkom období pravdepodobne nedôjde k dynamickému rozvoju a pozitívne orientovanému vývoju
medzinárodného športu nepočujúcich v celosvetovom merítku.
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Zasadnutia Výkonného výboru

Počas roku 2019 sa konalo celkom 11 riadnych zasadnutí VV. VV prijal 2 rozhodnutia formou Per Rollam. Celkom prijali členovia VV 80 uznesení. Na spoločných rokovaniach spolu strávili cca 44 hodín.
Na každom zasadnutí bola prítomná tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová. Počas celého
roku sa zasadnutí zúčastňoval aj kontrolór združenia Ing. Lukáš Dědeček a právny zástupca Oliver Krist,
koncom roku aj marketingový poradca Peter Madlenga.
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