
ZÁPISNICA  
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 4. septembra 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 (ospravedlnený)  Marketingový poradca: Peter Madlenga 
Zapisovateľka: Andrea Štellerová   Čestný člen DVS: Rastislav Hrdlík 
    

Program: 

1. Plán činnosti DVS na rok 2021. 
2. Program nadchádzajúceho Valného zhromaždenia. 
3. Ostatné. 

 

Prítomných uvítal prezident p. Birka. 

K bodu 1. plán činnosti DVS na rok 2021 

− p. Dědeček v krátkosti zhrnul plán činnosti za rok 2019 a zdôraznil, že sme ho z väčšej miery 
dokázali splniť. Spomenul nasledovné body: 

− nesplnený bod č. 7 – v rámci podpory mládeže v lyžovaní, zriadiť lyžiarsky krúžok na škole 
v Kremnici - z dôvodu nízkeho záujmu žiakov, 

− bod č. 9 – VV DVS pripraví nové vnútroorganizačné poriadky: disciplinárny, prestupový a or-
ganizačný poriadok súťaží - nebol splnený z dôvodu komplikovanej oblasti a vyťaženosti čle-
nov VV. p. Dědeček presunul tento bod do plánu činnosti na rok 2021, 

− bod. č. 14 – VV DVS podporí a zabezpečí návrh na reklamnú a propagačnú kampaň deaflympi-
onikov vrcholiacou v decembri Zimnou Deaflympiádou v Taliansku - p. Dědeček skonštatoval, 
že vzhľadom na naše finančné možnosti a potreby, sme nemohli zabezpečiť výraznú propa-
gačnú kampaň, 

− bod č. 15 – VV DVS zlepší komunikáciu a informovanosť s nepočujúcou komunitou odkázanou 
na komunikáciu v posunkovom jazyku, vytvorí funkciu člena VV, ktorý bude hovorcom DVS 
v posunkovom jazyku – p. Dědeček hovoril o zlepšení komunikácie s nepočujúcou komunitou 
vďaka tlmočeniu zápisníc. Ďalej hovoril, že sa nám nepodarilo vytvoriť funkciu člena, ktorý 
bude hovorcom DVS v posunkovom jazyku. Taktiež spomenul zápisnice, ktoré boli (a ďalšie 
budú) komentované a prekladané do posunkového jazyka členmi VV, 

− úlohy č. 17, 18, 21, 23 boli splnené, 
− úlohy sekretára, prezidenta a VV boli splnené, 
− p. Birka sa informoval o funkcii skauta, ktorý by hľadal nové športové talenty. p. Dědeček sa 

opýtal, či chce takúto funkciu zahrnúť do plánu činnosti na rok 2021. Nakoniec členovia VV 
súhlasili a potvrdili -  nový bod v znení - členovia VV Samostatne pracujú na vyhľadávaní ta-
lentov, v rôznych oblastiach športu so zameraním na deaflympijské športy, 

− p. Dědeček predniesol návrh plánu činnosti pre rok 2021. Hovoril o novom znení bodu č. 6 - 
Zabezpečí riadne fungovanie a spolupracujúceho trénera futsalu. V oblasti legislatívy pripraví 
návrh na prestupový a organizačný poriadok, rozpočet futsalu  založený na podpore SFZ a 
bode č. 7 - Podľa finančných možností DVS sa spolupodieľa na zabezpečení materiálno – 
technických podmienok futsalového družstva smerujúceho k účasti na kvalifikácii na ME ne-
počujúcich vo futsale, 
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− p. Dědeček predstavil myšlienku o možnej tematickej zmene každoročného výstupu na Rysy 
na výstup na Královú hoľu v budúcom roku na čo p. Maťovčík navrhol názov Deaf Tatry, 

− p. Dědeček doplnil do plánu činnosti na rok 2021 bod č. 23 - Prezident zriadi poradný pra-
covný orgán 24. Letnej Deaflympiády a zabezpečí jeho pravidelné fungovanie, 

− p. Dědeček doplnil bod č. 30 na rok 2021 – Generálny sekretár vyberie a predloží členom VV 
návrh na reprezentačnú spoločenskú rovnošatu, športové oblečenie a doplnky potrebné na 
reprezentatívne vystupovanie deaflympijského tímu v 24. Letnej Deaflympiáde, 

− p. Fabšičová sa informovala o budúcoročnom vyhlásení najúspešnejších športovcov. Reagoval 
p. Dědeček s tým, že by to malo byť o vyhlásení najúspešnejšieho športovca desaťročia DVS,  

− p. Krist doplnil, že vyhlásenie najúspešnejšieho športovca za daný rok, sa vždy robí až ten na-
sledujúci, na čo p. Dědeček reagoval , že vyhlásenie najúspešnejšieho športovca desaťročia by 
sa vzhľadom ku konaniu LD 2021 až v decembri malo konať až v roku 2022. 

K bodu 2.  program VZ DVS 
− p. Dědeček predstavil program  Valného zhromaždenia, ktorý bol vopred prístupný a všetkým 

pozvaným doručený, 
− ďalej informoval o pripomienkach p. Legutkého st., ktorý pripomienkoval nesprávne uvedené 

hodnoty medailového umiestnenia pp. Pristača a Legutkého ml. na 19. zimnej Deaflympiáde. 
Táto už bola vo výročnej správe zmenená a opravená, 

− p. Dědeček informoval aj o druhej pripomienke od p. Legutkého st., ktorý žiadal o doplnenie 
výsledkov z Európskeho pohára. Zdôraznil, že úroveň takýchto súťaží nie je nevyhnutné uvá-
dzať vo výročnej, keďže ani MŠ SR ich pri financovaní neberú do úvahy. Táto pripomienka 
bola zamietnutá. 

K bodu č. 3 Ostatné 
− p. Dědeček nás informoval o liste, ktorý odovzdal na MŠVVaŠ SR v súvislosti  s odmenami pre 

športovcov za 19. zimnú Deaflympiádu, podľa informácií, ktoré dostal na osobnom stretnutí 
so štátnym tajomníkom p. Husárom, 

− p. Dědeček informoval o očakávanom navýšení rozpočtu o cca 13 000€.  V tejto súvislosti 
nám predstavil alternatívu na vyplatenie odmien pre športovcov za 19. zimnú deaflympiádu, 
práve z tejto sumy. Čiastka cca 8 500€ by sa použila ako kompenzácia, pokiaľ by došlo k vyp-
lateniu polovičných odmien,  

− následne na to prebehla diskusia, riešením ktorej bolo hlasovanie za zrušenie pôvodného 
súhlasného listu s návrhom polovičných odmien a opätovné požiadanie odmien vo výške ako 
mali paralympionici,  
 
Hlasovanie:  
Za: 2 hlasy   Proti:  0     Zdržali sa: 2 hlasy 
Rozhodnutie „Za“ bolo presadené hlasom prezidenta DVS.  
 

− p. Dědeček vstúpil s informáciou o odstúpení p. Birošovej zo športovej prípravy a tým zruše-
nie položky v rozpočte  - podpora p. Birošovej, 

− p. Dědeček hovoril aj o navýšení príspevku o cca 349€ pre športové kluby, vyplývajúcom zo 
smernice č. 18 a zmeny (navýšení) podpory MŠVVaŠ SR, 

− p. Birka informoval o zrušení účasti škôl – Lučenec, Kremnica (základná a stredná škola) na 
DD 2020, 
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− p. Birka sa informoval ohľadom mailu, ktorý sme dostali od ICSD, kde nás žiadajú o vyjadrenia 
ohľadom konania Majstrovstiev sveta, 

− p. Birka požiadal odhlásenie p. Hrdlíka zo skupiny WhatsApp a taktiež z emailovej komuniká-
cie. Pán Hrdlík súhlasil a dodal, že by rád ostal prítomný aspoň na zasadnutiach VV, ako 
čestný člen. Na to reagoval p. Dědeček, ktorý potvrdil, že v prípade potreby ho pozveme, na 
zasadnutiach VV môže byť prítomný,   

− p. Fabšičová sa informovala o možnosti potvrdenia objednávky do Laser arény na DD 2020. p. 
Dědeček potvrdil túto možnosť ako položku rozpočtu, 

− v ďalšom p. Fabšičová informovala o stretnutí so sl. Martinou Antušekovou, ohľadom prí-
pravy článku na webovú stránku, kde sa dozvedela o viacerých skutočnostiach, o jej „zlej skú-
senosti“ na Letnej Deaflympiáde v Samsune. Tvrdila, že kvôli zlej komunikácii, nemala žiadne 
informácie o tom, ako má zabezpečenú stravu a dopravu z hotela na atletický štadión, 

− p. Dědeček reagoval a požadoval tvrdenia sl. Antušekovej uviesť na pravú mieru a zabezpečiť 
jej osobné stretnutie s trénerom p. Surgáčom a vedúcim výpravy v Samsune p. Birkom, kde sa 
všetko objasní, 

− p. Dědeček sa pýtal p. Madlengu na prípravu kalendáru, na čo dostal odpoveď, že stále sa 
čaká na grafika, 

− p. Dědeček informoval o aktualizovanom zozname mien na Deaf Rysy. Taktiež hovoril o po-
zvaní zástupcov z každého klubu + jeden sprievod. Spomenul hraničný počet 100 miest, s čím 
nesúhlasila p. Fabšičová, 

− p. Birka navrhol na pozvanie p. Cehlárika, s čím ostatní členova VV. 
 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 
č. 71/20 Zrušenie podania listu č. 03-08/20 na MŠVVaŠ SR a požadovanie odmien podľa pôvodnej 

žiadosti. 
č. 72/20 Plán činnosti na rok 2021. 

VV berie na vedomie 
č. 73/20 Vyhodnotenie činnosti DVS za rok 2019. 
č. 74/20 Pripomienky p. Legutkého k Výročnej správe DVS. 
č. 75/20 Informácie o aktuálnom rozpočte. 

VV ukladá úlohu 
č. 76/20 Zabezpečiť stretnutie so sl. Antušekovou, pp. Surgáčom a Birkom. 

Zodpovedná: p. Fabšičová.     Termín: čo najskôr 

 

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

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár   ........................................... 
V Bratislave, 15.10.2020 


