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PROGRAM 

1. Prezentácia       

2. Otvorenie rokovania Valného zhromaždenia    

3. Schválenie rokovacieho poriadku 

4. Schválenie predsedníctva a mandátovej a volebnej komisie 

5. Schválenie programu  

6. Výročná správa a účtovná závierka za rok 2020 

7. Správa kontrolóra 

8. Návrh zmeny stanov  

9.  Krátka prestávka     

10. Vyhodnotenie plánu činnosti na rok 2020 a nový plán na rok 2021. 

11. Diskusia 

12. Voľba kontrolóra združenia 

13. Záver, ukončenie rokovania    

14. Spoločný obed 

      

Ku bodu 1. Prezentácia 

Členské organizácie: viď prezenčná listina.  Hostia: viď prezenčná listina. 

 

Ku bodu 2. Otvorenie rokovania Valného zhromaždenia 

− prezident Peter Birka privítal prítomných členov a hostí. Stručne predstavil program Valného 

zhromaždenia, ktorý mali všetci k nahliadnutiu. 

 

Ku bodu 3. Schválenie rokovacieho poriadku 

− prezident Birka prítomných požiadal o pripomienky a otázky, či doplnenia k rokovaciemu 

poriadku. Nikto sa neprihlásil. 

Hlasovanie: 

Za: 21 hlasov     Proti:  0    Zdržali sa: 0 

 

Ku bodu 4. Schválenie predsedníctva a mandátovej a volebnej  komisie 

− prezident Birka navrhol zloženie pracovného predsedníctva v zložení: p. Dušan Dědeček,  

p. Július Maťovčík, p. Peter Birka (predseda) a p. Milena Fabšičová. 

Hlasovanie: 

Za: 21 hlasov   Proti: 0     Zdržali sa: 0 

− v ďalšom p. Birka navrhol členov mandátovej komisie v zložení p. Jaroslav Rusnák, p. Silvia 

Pristačová a p. Monika Miháleková. 

Hlasovanie: 

Za: 21  hlasov     Proti:  0    Zdržali sa: 0 

− členovia pracovnej mandátovej komisie si za predsedu zvolili p. Jaroslava Rusnáka,  
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− následne prezident Birka vyzval členov mandátovej komisie, aby pristúpili ku kontrole 

prezenčnej listiny a skontrolovali uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia. Predseda 

mandátovej komisie p. Rusnák, prečítal mandátovú správu (viď príloha), 

− p. Pristačová si vyžiadala zoznam registrovaných klubov za DVS, 

− predseda mandátovej komisie p. Rusnák, vyhlásil 11. Valné zhromaždenie Deaflympijského 

výboru Slovenska za uznášaniaschopné,  

− prezident Birka navrhol  členov pracovnej volebnej komisie v zložení p. Juraj Tesár, p. Andrej 

Dzelinskij a p. Pavol Pitoňák.  

Hlasovanie: 

Za: 21 hlasov     Proti:  0    Zdržali sa: 0 

− predseda mandátovej komisie p. Rusnák, skontroloval počet hlasov a potvrdil hlasovanie za 

schválené,  

− členovia pracovnej volebnej komisie si za predsedu zvolili p. Dzelinského.  

 

Ku bodu 5. Schválenie programu 

− predseda pracovného predsedníctva Peter Birka sa prítomných opýtal, či majú otázky, prípadne 

ďalšie doplnenia k navrhovanému programu. Nikto sa neprihlásil. 

Hlasovanie: 

Za: 21 hlasov     Proti:  0    Zdržali sa: 0 

 

Ku bodu 6. Výročná správa a účtovná závierka za rok 2019 

− p. Birka vyzval generálneho sekretára Dušana Dědečka, aby predniesol komentár k Výročnej 

správe a účtovnej závierke za rok 2020, 

− generálny sekretár Dušan Dědeček informoval o schválení a overení výročnej správy, 

audítorskou firmou, ktorá kontrolu vykonávala. Upozornil na meškanie dodania samotnej 

audítorskej správy a k nej priloženej výročnej správy, čo v konečnom dôsledku, ako dodal, 

nemalo vplyv na celkový priebeh Valného zhromaždenia,  

− informoval, že podľa zistení audítora nedošlo k žiadnym závažným problémom, či 

pochybnostiam overenia údajov výročnej správy, 

− p. Dědeček zdôraznil, že správa bude zverejnená na webe a odoslaná e-mailom,   

− následne bola vyhlásená prestávka aby si mohli prítomní nahliadnuť audítorskú správu, 

− po krátkej prestávke sa p. Birka prítomných opýtal, či majú otázky, či pripomienky k výročnej 

správe,  

− na základe neprítomnosti niektorých členov DVS, mala p. Pristačová návrh na diskusiu 

k výročnej správe, cez aplikáciu ZOOM, 

− p. Krist reagoval a odpovedal, že ktokoľvek bude chcieť nahliadnuť do audítorskej a výročnej 

správy, môže tak hocikedy urobiť a požiadať DVS k nahliadnutiu a samotnú správu prípadne 

pripomienkovať,  
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Ku bodu 7. Správa kontrolóra 

− p. Birka požiadal kontrolóra DVS, Lukáša Dědečka, k predloženiu správy kontrolóra za rok 2020, 

− kontrolór stručne informoval o informáciách z výročnej správy kontrolóra (viď príloha) a popísal 

svoju činnosť v roku 2020. Informoval, že v roku 2020 vykonal na podnet generálneho sekretára, 

kontrolu u vybraných členov DVS menovite, p. Dávida Pristača a sl. Terézie Pristačovej. 

Skonštatoval, že výsledok kontroly nepreukázal žiadne porušenia zákona a predmetný hmotný 

majetok sa nachádzal na mieste určenom používateľom, v množstve v akom bol majetok 

obstaraný, 

− p. Dědeček navrhol, aby sa doplnili aj iné skutočnosti, ktoré sa nastali pri samotnom výkone 
kontroly,  

− P. Krist vysvetlil okolnosti ktoré predchádzali samotnej kontrole,  

− p. Pristačová skonštatovala, že celá situácia je nepríjemná a bude sa ju snažiť riešiť aj s p. 

Pristačom, ktorý, ako dodala, svojím vystupovaním poškodil meno DVS,  

− p. Krist dodal, že problémy týkajúce sa použitia finančných prostriedkov sú stále aktuálne,  

− kontrolór navrhol, aby každý člen DVS, ktorý má pochybnosti o použití finančných prostriedkov, 

najskôr kontaktoval DVS, aby sa predchádzalo problémom,     

− p. Dědeček vysvetlil situáciu. Hovoril, že aj napriek pandémii COVID-19, sa minulý rok vyčerpali 

všetky financie, pretože MŠVVaŠ predĺžilo obdobie použitia na 15 mesiacov a teda do konca 

marca 2021. Zdôraznil, že takisto je to aj v roku 2021, s podmienkou oznámenia každej zmeny 

v PŠP a následne požiadanie o schválenie, 

− p. Pristačová sa informovala o postupe, v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov 

z dôvodu ďalšej vlny pandémie COVID-19, 

Ku bodu 8. Návrh zmeny stanov 

− všetci prítomní mali doplnené stanovy vopred doručené e-mailom,  

− p. Dědeček predstavil konkrétne body, ktorých sa zmeny týkajú a dodal, že vyplynuli z 

požiadaviek Zákona o športe,   

− p. Krist vysvetlil, že DVS ako národná športová organizácia, je povinná prijať ustanovenie o tom, 

že zabezpečí vzdelávanie v oblasti dopingu, 

− hlasovanie za zmenu stanov: 

Hlasovanie: 

Za: 19 hlasov     Proti:  0    Zdržali sa: 2 

− predseda mandátovej komisie p. Rusnák, skontroloval počet hlasov a potvrdil hlasovanie za 

platné, 

Ku bodu 10. Vyhodnotenie plánu činnosti na rok 2020 a nový plán na rok 2021  

− prezident Birka skonštatoval, že rok 2020 sa niesol v znamení pandémie COVID 19,   

− do diskusie sa prihlásila p. Pristačová s požiadavkou, na doplnenie plánu činnosti na rok 2021 

o lyžiarske aktivity, napr. medzinárodné preteky, európske majstrovstvá, lyžovanie pre deti, 

− p. Birka reagoval a spomenul ponuku ICSD na organizovanie Majstrovstiev sveta v zimných 

športoch v roku 2022 a spomenul zimné súťaže škôl, ktoré sa organizujú v Kremnici,  
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− p. Fabšičová doplnila, že DVS sa v minulosti kontaktovalo so školou v Kremnici, s iniciatívou 

založiť lyžiarsky krúžok, 

− p. Dědeček dodal, že už v predošlých dvoch rokoch sme urobili všetko preto, aby sme podnietili 

tieto aktivity na školách, no v konečnom dôsledku sa záujem nenašiel,    

− p. Pristačová navrhla, aby bol plán činnosti na rok 2021/2022 doplnený o bod - podpora 

lyžovania 

Hlasovanie: 

Za: 16 hlasov     Proti:  0     Zdržali sa: 5 

− p. Pristačová mala ďalší dotaz k bodu č.  31 – Členovia VV samostatne pracujú na vyhľadávaní 

talentov v rôznych oblastiach športu počujúcich so zameraním na deaflympijské športy. Chcela 

konkrétne vedieť, ako členovia VV vyhľadávajú talenty,  

− p. Birka odpovedal, že talenty vyhľadávajú členovia VV na rôznych súťažiach, či už medzi 

nepočujúcimi, ale aj počujúcimi,  

− p. Fabšičová spomenula pracovné stretnutie s p. Kučerom, splnomocnenecom vlády SR pre 

šport, ktorý sa sám podujal na vyhľadávať nové talenty prostredníctvom MŠVVaŠ, 

 

Ku bodu 11. Diskusia 

− p. Krist komentoval prístup niektorých členských organizácií, ktoré emailom komentovali 

kontrolóra a žiadali výber z viacerých kandidátov, pričom samé nikoho nenavrhli, 

− ďalej vysvetlil, aké je postavenie a ďalší postup v zmysle našich stanov, ak by VZ nezvolilo 

kontrolóra, 

 

Ku bodu 12. Voľba kontrolóra združenia 

− p. Krist na začiatok informoval o 2 formách hlasovania: písomné a verejné, 

− následne prebehlo hlasovanie za písomnú formu hlasovania. 

Hlasovanie: 

Za: 3 hlasy     Proti:  14 hlasov     Zdržali sa: 4 hlasy   

Predseda pracovného predsedníctva oznámil, že písomná forma volieb bola zamietnutá.  

− následne prebehlo hlasovanie za kontrolóra verejnou formou, Lukáša Dědečka. 

Hlasovanie: 

Za: 17 hlasov     Proti:  0     Zdržali sa: 4 hlasy  

− valné zhromaždenie neschválilo voľbu kontrolóra, kandidáta Lukáša Dědečka. V súlade so  
stanovami DVS, však ostáva vo funkcii kontrolóra do ďalšieho (mimoriadneho VZ) Lukáš 
Dědeček, keď bude kontrolór opäť volený. 
 

Ku bodu 13. Záver, ukončenie rokovanie 

− p. Birka uzatvoril ukončil Valné zhromaždenie a poprial účastníkom mnoho zdravia a vyzval ich 

ústretovo pristupovať k vakcinácii. 
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Valné zhromaždenie schválilo 

 

Pracovné predsedníctvo v zložení p. Birka. p. Maťovčík, p. Dědeček, p. Fabšičová. 

VZ-2021 / 1.  Členov Mandátovej komisie v zložení p. Rusnák, p. Pristačová, p. Miháleková. 

VZ-2021 / 2.  Členov volebnej pracovnej komisie v zložení p. Pitoňák, p. Dzelinsky, p. Tesár. 

VZ-2021 / 3.  Program zasadnutia VZ DVS 2021. 

VZ-2021 / 4.  Zmenu stanov. 

VZ-2021 / 5.  Doplnenie plán činnosti na rok 2021/2022 o bod – podpora lyžovania. 

VZ-2021 / 6.  Verejnú formu hlasovania za kontrolóra združenia. 

 

Valné zhromaždenie neschválilo 

VZ-2021 / 7.  Voľbu kontrolóra, Lukáša Dědečka 

 

 
 
 

 
   
Zapísal Dušan Dědeček, gen. sekretár     ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 29. júna 2021 
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