
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 15. júna 2021  

 

 
Členovia VV:  

Prítomní: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, Miloš Štefek - ospravedlnený 

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček – ospravedlnený    Zapisovateľka: Andrea Štellerová 

Program: 

1. Príprava a termín VZ, program VZ, 

2. Zmeny v tíme LD 2022, 

3. Informácie o futsale 

4. Ostatné. 

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka. Prítomní si krátko uctili pamiatku tragicky zosnulého deaflympionika 

Adriana Babiča. 

Ku bodu č. 1  

− p. Dědeček požiadal členov VV, aby pripomienkovali prípadne podali návrh na zmenu plánu činnosti na 

rok 2021, 

− p. Krist dodal, že tohoročné Valné zhromaždenie bude volebné na kontrolóra DVS,  

− p. Dědeček podal návrh na termín XI. Valného zhromaždenia na 26.6.2021,  

− prebehlo hlasovanie za návrh termínu Valného zhromaždenia: 

Hlasovanie:  

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

návrh bol schválený.  

 

Ku bodu 2.  

− p. Birka informoval o zmene športovcov v zozname nominovaných, napr. logickom stiahnutí  nominá-

cie p. Babiča a jeho realizačného tímu na LD 2022, 

− p. Dědeček informoval o sl. Bírošovej, ktorú na základe výsledkov presúvame z C kategórie do kategó-

rie B,  

− p. Dědeček ďalej informoval o reprezentačnom oblečení, ktoré firma ATAK poslala na ukážku. Prejavil 

isté sklamanie s danými návrhmi. Taktiež informoval o komunikácií so spoločnosťou 4F, ktorá navrhuje 

oblečenie pre olympionikov. Dodal, že komunikácia stále prebieha a o ďalšom postupe bude všetkých 

informovať, 

− p. Dědeček v ďalšom informoval o finančnej podpore z MŠVVaŠ SR, na účasť na 24. Letnej  

deaflympiáde 2022, 

− v ďalšom informoval o novom potencionálnom deaflympionikovi, Šimonovi Debnárovi, ktorý sa venuje 

atletickej disciplíne hod oštepom. Navrhuje jeho zaradenie medzi kandidátov, po zaslaní audiogramu 

na ICSD a splnení podmienok na zaradenie. Taktiež navrhol podporiť športovca sumou 1 500€ a infor-

moval o jeho možnej účasti na majstrovstvách sveta v atletike nepočujúcich,  

Ku bodu 3. 

− p. Birka informoval o stretnutí s p. Mikitom a stručne opísal priebeh stretnutia. Tam prítomní diskuto-

vali o funkcii reprezentačného trénera vo futsale a forme jeho odmeny, ktorá by mala byť jednorazová 

– za sezónnu prípravu (3 000€) s bonusom za výsledok (postup - 1 000€), 

− po otázkach na systém jeho tréningovej aktivity, p. Dědeček navrhol, aby sa v pripravovanej zmluve 

s p. Mikitom, špecifikoval minimálny počet tréningov za mesiac,   
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− p. Birka informoval o probléme dochádzania na tréningy niektorých hráčov, ktorí bývajú v zahraničí. 

Informoval, že pre týchto hráčov je v rozpočte  vyčlenených cca 200€ mesačne na cestovné,  

− v ďalšom informoval o letenkách do Izraelu na majstrovstvá Európy. Následne prebehla diskusia medzi 

jednotlivými členmi DVS na tému koľko dní vopred treba priletieť, načo reagoval p. Birka a informoval 

o komunikácii s organizačným výborom, ohľadom skoršieho príletu. Zdôraznil, že doteraz nedostal 

žiadnu odpoveď.  

 

Ku bodu č. 4 

− p. Birka informoval o kongrese EDSO, ktorý sa má konať 10. 7. 2021 formou online, cez aplikáciu 

ZOOM,  

− členovia VV sa predbežne dohodli, že účasť na kongrese EDSO, bude prebiehať v zasadačke DVS a budú 

prítomní 3 členovia – p. Fabšičová, p. Birka a p. Dědeček,  

− p. Fabšičová sa informovala, či DVS bude organizovať Majstrovstvá Európy v atletike za zrušené v roku  

2020, 

− p. Dědeček spomenul, že tieto už organizuje Poľsko, teda o tom neuvažuje, 

− p. Krist mal pripomienku, aby p. Birka na kongrese ICSD pripomienkoval, aby bol tlmočený pre počujú-

cich, aby aj nepočujúci rečník by mal byť tlmočený do anglického hovoreného jazyka, s čím p. Birka 

súhlasil,  

− p. Birka informoval o výsledkoch p. Jelínka, sl. Antušekovej a sl. Lepótovej  počas 3. kola atletickej ligy. 

Vyslovil isté pochybnosti o  výkonnosti sl. Antušekovej a sl. Lepótovej. Na základe týchto pochybností si 

všetci členovia VV pozreli výsledky z danej súťaže a zhodli sa, že výkony oboch deaflympioničiek neboli 

na spochybnenie, 

− p. Dědeček informoval o akcii Deaf Rysy, ktoré by sa mali konať od 10. 9. - 12. 9. 2021. V  

stručnosti informoval o svojej predstave programu na piatok, kedy by sa mala konať aj spomienka na 

zosnulého p. Babiča. V sobotu sa bude konať samotný výstup na Rysy a k večeru malá recepcia k 10. 

výročiu založenia DVS,   

− ďalej pokračoval a predstavil filozofiu pozvaných hostí. Členovia VV si prešli zoznam menovite,   

− p. Dědeček predložil do diskusie návrh, či 24 voľných miest ponúkneme, tak ako v minulosti, športo-

vým klubom, alebo ostanú voľné, pre tých ktorí sa prihlásia. Položil otázku, či prihláseným DVS po-

skytne zľavu a ak áno, akú, 

− p. Fabšičová nesúhlasila s návrhom dať účasť zdarma pre športové kluby. Navrhla, aby miestenky boli 

ponúknuté tým, ktorí sa prihlásia, 

− p. Krist mal dotaz ohľadom financovania. Zdôraznil, že na základe zmluvy s MŠVVaŠ, nebude možné 

financovať žiadny marketingový materiál, či činnosť súvisiacu s akciou,  

− p. Dědeček informoval, že o tejto situácií vie a bude ju riešiť,  

− p. Fabšičová predložila návrh, aby sa výstup presunul na skoršiu hodinu rannú, cca 7:30 stretnutie 

a 8:00 odchod.  

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 42/21 Termínu Valného zhromaždenia  - 26.6.2021. 

č. 43/21 Rezerváciu 20 voľných miest na akciu Deaf Rysy 2021 so zľavou. 
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VV berie na vedomie 

č. 44/21 Voľbu kontrolóra na 11. Valnom zhromaždení.  

č. 45/21 Komunikáciu so spoločnosťou 4F.  

č. 46/21 Účasť 3 členov VV (p. Fabšičová, p. Birka a p. Dědeček) na kongrese EDSO v termíne 10.7.2021 

VV ukladá úlohu 

č. 47/21 Pripomienkovať plán činnosti na rok 2021. 

Zodpovední: členovia VV    Termín: do 17.6.2021 

 

č. 48/21 Rozposlať pozvánky na Valné zhromaždenie 2021. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: do 16.6.2021 

č. 49/21 Kontaktovať MŠVVaŠ ohľadom financovania na účasti na Letnej deaflympiáde 2022.  

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: čím skôr 

č. 50/21 Zistiť, do kedy je možné rozšíriť agendu o zoznam našich požiadaviek na kongres ICSD.  

Zodpovedný: Peter Birka     Termín: čím skôr 

č. 51/21 Spracovať návrh na členenie sluchovo postihnutých, ktorý by zohľadňoval rozdielnosť  

Zodpovedný: Peter Birka     Termín: čím skôr 

č. 52/21 Požiadať p. Mikitu, o vyjadrenie k podmienkam na akých sa dohodli s prezidentom Birkom 

a g.s. p. Dědečkom( funkcia trénera reprezentácie futsalového družstva, ročná odmena). 

zodpovedný: Peter Birka     Termín: čím skôr 

č. 53/21 Aktualizovať rozpočet na futsal. 

Zodpovedný: Peter Birka     Termín: čím skôr 

č. 54/21 Zistiť/vyriešiť dátum odchodu futsalistov na ME.  

Zodpovedný: Peter Birka     Termín: do 17.6.2021 

č. 55/21 Zistiť spôsob financovania akcie Deaf Rysy, podľa platnej zmluvy s MŠVVaŠ.  

Zodpovedný: Dušan Dědeček, Oliver Krist  Termín: do 22.6.2021 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Štellerová ........................................... 

Korigoval: Dušan Dědeček ........................................... 

V Bratislave, 5. 7. 2021 


