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Prítomní:  

Miloš Štefek (VV SFNŠ), Rastislav Hrdlík (ŠKN Nové Zámky), Dušan Dědeček (ŠK OLYMP Slovakia), Peter 
Vašíček (ŠKN Trenčín), Milena Krajčírová (ŠK Štart nepočujúci 1947), Dušan Hrdlík (), Ladislav Svíčka 
(ŠKN Hlohovec), Martin Legutky (TJ Vysoké Tatry), František Podhorský (ŠKN Žilina), Vladimír Kohut 
(ŠKN detí Prešov), Samuel Heister (FCN Lučenec), Monika Miháleková (ŠK Neko). 

Hostia: 
Margaréta Gyalogová (zapisovateľka), Milan Hanzel (4sports media), Juraj Droba (poslanec NR), Ivana 
Krištofičová (ŠK OLYMP Slovakia). 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie delegátov.  

2. Menovité ohlásenie členskej základne. 

3. Schválenie programu. 

4. Voľba pracovných komisií (mandátovej, volebnej a návrhovej). 

5. Voľba zapisovateľa a overovateľa. 

6. Správa prezidenta o činnosti a pláne športových podujatí na rok 2014. 

7. Správa viceprezidenta o hospodárení. 

8. Správa generálneho sekretára o Letnej Deaflympiáde Sofia 2013.  

9. Návrh zmien stanov a ich schválenie. 

10. Voľba členov Kontrolnej komisie.  

11. Prestávka  

12. Priestor pre hostí, uvítanie, krátke príhovory. 

13. Prezentácia marketingovej kampane "Hráme s čistým stolom".  

14. Diskusia, pripomienky a návrhy. 

15. Správa komisií, schválenie uznesení. 

16. Záver. 

Ku bodu 1, Otvorenie VZ a privítanie delegátov. 
- prítomných privítal p. Štefek  

ku bodu 2, Menovité ohlásenie členskej základne 
- p. Hrdlík menovite prečítal mená prítomných členov na zasadnutí. Informoval prítomných 

o počte registrovaných členov (16) a počte prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim 
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(11). Skonštatoval, že zasadnutie VZ je uznášania schopné nadpolovičnou väčšinou delegátov 
členských organizácií (68,75%) a na prijatie uznesení je potrebný počet hlasov prítomných 
delegátov 6 

ku bodu 3, Schválenie programu 
- p. Štefek prečítal prítomným návrh programu a požiadal o súhlas s návrhom 

Za: 10      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

ku bodu 4, Voľba pracovných komisií 
- Do Mandátovej komisie boli navrhnutí Peter Vašíček a Martin Legútky, ml.  

Za: 10      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 
Členovia Mandátovej komisie skonštatovali uzášaniaschopnosť zasadnutia. Počet hlasov 
potrebných na prijatie rozhodnutí a uznesení je 6. 

- Do Volebnej komisie boli navrhnutí Monika Miháleková a Martin Legútky, st. 
Za: 10      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

- Do Návrhovej komisie boli navrhnutí Milena Krajčírová a Vladimír Kohút 
Za: 10      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

ku bodu 5, Voľba zapisovateľa a overovateľa 
- Za zapisovateľku navrhol p. Dědeček  p. Margarétu Gyalogovú, ktorá so svojou funkciou 

súhlasila. 
Za: 10      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

- Za overovateľku bola prítomnými navrhnutá Milena Krajčírová, navrhnutá so svojou funkciou 
súhlasila. 
Za: 9      Proti: 0     Zdržali sa: 1 
Návrh bol schválený 

ku bodu 6, Správa prezidenta o činnosti a pláne športových podujatí na rok 2014. 
- Prezident Štefek predniesol svoju správu o činnosti SFNŠ od posledného MVZ SFNŠ. Správa je 

súčasťou zápisnice ako príloha č. 1.  
- po prednesení správy p. Štefek upozornil prítomných zástupcov športových klubov, že 

i napriek plánovaniu športových aktivít, on a ani VV SFNŠ nemôže sľúbiť finančnú účasť SFNŠ 
na plánovaných aktivitách, pokiaľ nemáme záväzné stanoviska ministerstva k financovaniu 
nášho združenia. To bude známe najskôr koncom mesiaca január 2014, 

- K správe neboli prednesené žiadne pripomienky. 

ku bodu 7, Správa viceprezidenta o hospodárení za rok 2013. 
- Viceprezident Hrdlík na úvod správy spomenul, že správu pripravoval v spolupráci s gen. 

sekretárom Dušanom Dědečkom, ktorý viedol v roku 2013 účtovníctvo SFNŠ. Správa je 
súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 2. Sám pripomenul, že na jeden z najpopulárnejších 
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športov nepočujúcich – futsal, boli v tomto roku vynaložené najmenšie prostriedky, i keď on 
sám sa tomuto športu venuje ako predseda ŠTK futsalu a zároveň je aj člen VV SFNŠ. 

ku bodu 8, Správa generálneho sekretára o Letnej Deaflympiáde Sofia 2013. 
- Generálny sekretár predniesol správu o výbere, príprave a účasti slovenských nepočujúcich 

na Letnej Deaflympiáde Sofia 2013. Jeho správa je prílohou č. 3 tejto zápisnice. 

ku bodu 9, Návrh zmien stanov a ich schválenie. 
- o dokumentácii navrhovaných zmien a pôvodného znenia stanov informoval prítomných 

Dušan Dědeček, 
- Martin Legútky, st. navrhol, aby boli zmeny v stanovách prejednávané bod po bode, p. Štefek 

dal o uvedenom návrhu hlasovať.   
Za: 7      Proti: 4     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 
 

Zoznam zmien tvorí prílohu zápisnice č. 4 a bolo o nich takto hlasované: 
 
Zmena č. 1 

Za: 11      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 2 
Za: 11      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 3 
Za: 11      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 4 
Za: 8      Proti: 3     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 5 
Za: 10      Proti: 0     Zdržali sa: 1 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 6 
Za: 11      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 7 
Za: 11      Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 8 
Za: 11     Proti: 0     Zdržali sa: 0 
Návrh bol schválený 

Zmena č. 9 
Za: 9     Proti: 1     Zdržali sa: 1 
Návrh bol schválený 
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ku bodu 10, Voľba členov Kontrolnej komisie.  

- p. Dědeček informoval prítomných o situácii v KK po poslednom VZ, keď hneď po VZ odstúpil 
jeden člen a ostatní dvaja prakticky svoju činnosť nevykonávali. 

- prítomní navrhli do KK Františka Podhorského a Simonu Bilíkovú. Menovaní so svojou 
kandidatúrou súhlasili.  

Za: 10     Proti: 0     Zdržali sa: 1 
Návrh bol schválený 

 

ku bodu 11, Prestávka. 
- p. Štefek v rámci riadneho programu vyhlásil 15 min. prestávku. 

ku bodu 12, Priestor pre hostí, uvítanie, krátke príhovory, 
- ako ďalší vystúpil poslanec NR p. Droba Juraj. Krátko spomenul na svoju históriu pôsobenia 

v prospech nepočujúcich vo firme Slovak Telekom, ktorá dodnes podporuje nepočujúcich 
formou rôznych projektov. Rád podporí aj ďalšie projekty pre nepočujúcich, 

- p. Štefek stručne zdôraznil, že je veľmi dôležité pripomínať sa verejnosti, získavať informácie 
a predkladať návrhy prostredníctvom projektov na MŠVVaŠ SR. 

ku bodu 13, Prezentácia marketingovej kampane "Hráme s čistým stolom", 
- p. Hanzel Milan, zástupca reklamnej agentúry 4sports media, prítomným predstavil 

myšlienku zviditeľnenia SFNŠ prostredníctvom veľkoplošných billboardov, predovšetkým 
v hlavnom meste, pod s mottom „Hráme s čistým stolom“. Navrhol prítomným, aby takáto 
kampaň prebiehala aj so súčasným využitím sociálnych sietí (Facebook), či prostredníctvom 
webovej stránky SFNŠ. Predstavil aj grafický návrh nálepky, ktorou by mala SFNŠ pokračovať 
v získaní fyzických, či právnických osôb pri poukazovaní 2% z dane, 

- p. Dědeček v príhovore poznamenal, že prostredníctvom tohto projektu je poukázať na 
úspechy nepočujúcich športovcov, ale aj budovať pozitívny obraz v povedomí verejnosti. Ich 
športový a reprezentačný potenciál považuje za nevyužitý. 

ku bodu 14, Diskusia, pripomienky a návrhy, 

- p. Vašíček  navrhol, aby prezident federácie hľadal nové športové talenty na školách, 
- do diskusie sa zapojil aj p. Kohut a navrhol, aby sme sa čo najviac venovali náboru pre šport 

na školách, 
- prezident Štefek potvrdil, že už sme prvé kroky urobili, boli oslovené nádejné športovkyne v 

atletike, ktoré absolvovali aj niekoľko tréningov, ale podotkol, že prechod medzi základnou 
a strednou školou je náročný a treba sa tomu aj náležite venovať, 

- p. Dědeček nadviazal na p. Štefeka a pripomenul, že p. Štefek už skôr chcel s podobnou 
aktivitou ísť do škôl a robiť nábor. Treba si však uvedomiť, že nestačí prísť a urobiť nábor, ale 
treba aj prípadným záujemcom povedať, čo potom ak preukážu záujem, treba mať 
pripravené podmienky na ďalší postup – teda zabezpečené priestory na trénovanie, materiál, 
či finančné prostriedky na plat trénerov. Kým na toto nemáme pripravené prostriedky, nemá 
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význam chodiť po školách a zbytočne rozdávať sľuby. Nesúhlasí s nepripraveným náborom, 
treba najprv vedieť, koľko prostriedkov na to získame napr. od MŠVVaŠ SR, či 
podporovateľov a až potom sa do toho vrhnú, 

- p. Štefek ďalej informoval prítomných o stretnutí s trénerom plážového volejbalu Tóthom, 
ktorý od neho žiadal podať finálnu prihlášku na turnaj vo volejbale, kde aj účasť má zaplatiť 
SFNŠ. Tréner prisľúbil zabezpečiť prostriedky na prípravu, či materiálne zabezpečenie 
volejbalového družstva, 

- p. Dědeček pripomenul, že treba pred podaním prihlášky vždy skontrolovať, aké nám vzniknú 
záväzky jej podaním a prípadným odstúpením od účasti. Aby potom na SFNŠ neostala 
povinnosť platiť vysokú pokutu, keď tréner nesplní svoje sľuby. 

ku bodu 15. Správa komisií, schválenie uznesení, 
- po krátkej prestávke p. Krajčírová, členka návrhovej komisie prečítala návrh uznesení. 

Záznam pracovných komisií a uznesení tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. Nikto z prítomných 
nemal voči uzneseniam výhrady. 

 
ku bodu 16. Záver, 

- p. Štefek poďakoval prítomným za účasť a poprial im všetkým mnoho úspechov v ďalšej 
činnosti a aktivitách. 

 

 

 

V Bratislave, 16.11. 2012 

 

Zapísala: Margaréta Gyalogová     --------------------------------------- 

 

 

Overila: Milena Krajčírová    --------------------------------------- 
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Príloha č. 1 – Správa o činnosti a plán športových podujatí na rok 2014  

Vážení prítomní delegáti športových organizácií nepočujúcich športovcov, hostia. 

Dovoľujem si vás privítať na dnešnom VZ, kde Vám chcem podať prehľad o činnosti prezidenta 
Výkonného výboru za obdobie od Valného zhromaždenia koncom januára 2012 k 31.11.2013. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) nám pridelilo 2100€ na štátnu 
športovú reprezentáciu, 1200€ na mládež, 40 000€ na prípravu a 3300€ na odmenu pre Ivanu 
Krištofičovú. Prijal nás riaditeľ odboru športu pán Čambal, s ktorým sme sa vzájomne informovali o 
situácii v deaflympijskom športe po fiasku so zimnou deaflympiádou, našich cieľoch a aktivitách 
zameraných na konsolidáciu aktuálneho stavu a tohtoročnú Deaflympiádu. 

Naše združenie koncom minulého roku sme na základe výziev Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky podali 5 rôznych projektov na zabezpečenie našich úloh a cieľov v 
celkovej výške 321 341,26 €. Vo februári ministerstvo nám schválilo celkom 74 149 € (vrátane účasti 
na LD 2013). 

Dňa 14.3.2013 sa delegácia VV SFNŠ (prezident SFNŠ Miloš Štefek a generálny sekretár SFNŠ Dušan 
Dědeček) zúčastnila na prijatí u ministra školstva Dušana Čaploviča. Cieľom bolo informovať o našich 
cieľoch a aktivitách zameraných na tohtoročnú Deaflympiádu a citlivej problematike v športe 
nepočujúcich pri uplatňovaní našich práv a potrieb v rezorte MŠVV a Š SR. 

Naši členovia (tréner Dušan Dědeček a atlétka Ivana Krištofičová) sa zúčastnili na slávnostnom 
podujatí. Najúspešnejšia nepočujúca športovkyňa, ktorá reprezentovala Slovensko v minulom roku na 
EDSO Majstrovstvách Európy v estónskom Talline a na ICSD Majstrovstvách sveta v kanadskom 
Toronte vo vrhu guľou, prevzala ocenenie z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana 
Čaploviča a predsedu vlády Róberta Fica. 

V apríli sa konalo zasadnutie štábu LD Sofia 2013. Toto bolo dôležité v procese schvaľovania 
športovcov na  XXII. Letnej deaflympiáde (LD) Sofia 2013. Bola schválená nominácia 7 športovcov v 
piatich športových odvetviach. Nominovaní športovci boli: Ivana Krištofičová, Eva Jurková, Peter 
Vašíček, Miroslav Lipovský, Katarína Babálová, Július Maťovčík a František Podhorský. V realizačnom 
tíme boli: vedúci výpravy Miloš Štefek, zástupca výpravy a zároveň tréner bowlingu Rastislav Hrdlík, 
tlmočníčka posunkového jazyka Milena Krajčírová, lekár Ivan Halmo, tréner atletiky Dušan Dědeček, 
tréner stolného tenisu Andrei Dzelinsky, tréner cyklistiky Július Maťovčík, st. a tréner bedmintonu 
Miroslav Klimo. 

Prostriedky na našu účasť na Deaflympiáde 2013 v bulharskej Sofii sa síce skrátili na menej ako 
polovicu, neostalo nám tak nič iné ako akceptovať stanovisko ministerstva, nájsť aj iné riešenia a 
presvedčiť výkonnosťou a vystúpením športovcov, že si zaslúžime naozaj viac. Berieme aj takýto 
postoj ako akceptáciu nášho združenia ako rovnocenného partnera. Vysoko sme ocenili, že 
ministerstvo vo svojich výzvach na niektorých miestach stavia do jednej roviny Paralympionikov s 
Olympionikmi a Deaflympionikmi (odmeňovanie za výkony, dotácie na prípravu).  

Požiadal som ministerstvo o zastúpenie v Rade športovej reprezentácie SR, či rôznych poradných 
komisiách MŠVVaŠ SR, kde by som rád obhajoval záujmy deaflympionikov. 
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V súčasnej dobe rozbiehame ďalšie aktivity v oblasti športu nepočujúcich a štátnej reprezentácie.  

SFNŠ usilovne pracovala na zostavovaní a zabezpečovaní rôznych úloh Slovenského deaflympijského 
tímu, ktorý mal reprezentovať farby našej krajiny. Na jednom zo zasadnutí sme zistili, že športovci 
nemajú svojho maskota, ktorý by s nimi do Bulharska pocestoval. Preto sme vyhlásili výtvarnú súťaž  
„HĽADÁ SA MASKOT!“ a do tejto súťaže sme zapojili deti všetkých škôl nepočujúcich na Slovensku. Vo 
výtvarnej súťaži SFNŠ o Maskota deaflympijského tímu boli členmi Štábu LD 2013 určené tieto prvé 
tri miesta: 1. František Kočko, 2. Jozef Čonka 3. René Ogurčák. Maskot - ovečka bola pomenovaná 
Sofia. 

V júli 2013 Deaflympionici v Prezidentskom paláci v Bratislave za prítomnosti hlavy štátu Ivana 
Gašparoviča zložili slávnostný sľub. Za všetkých 16 členov výpravy sľúbila čestné boje v bulharskej 
metropole slovenská reprezentantka v stolnom tenise Eva Jurková.  

Ako vedúci výpravy som urobil hodnotenie účinkovanie nepočujúcich športovcov na LD v Sofii. 
Slovensko malo na LD 7 športovcov, ktorí získali tri medaily, jedno šieste miesto, ôsme a deviate 
miesto do konečnej bilancie. Ambície našich športovcov boli vysoké. Atlétka Krištofičová a stolná 
tenistka Jurková sa postarali na sofijských športoviskách o najväčší slovenský úspech v histórii športu 
nepočujúcich, Krištofičová získala historickú prvú zlatú deaflympijskú medailu na Letnej deaflympiáde 
pre samostatné Slovensko a utvorila nový svetový rekord vo vrhu guľou 15,33 m. Pridala k zlatu z 
guliarskeho finále aj striebornú medailu v disku výkonom 46,30. Jurková bola najmladšou 
športovkyňou v športovej výprave. Dokázala maximum, mala veľké ambície, chcela medailu. 
Nakoniec sa jej to podarilo, skončila na treťom mieste. Je našou veľkou nádejou v stolnom tenise aj 
ďalej v budúcnosti.  

Ďakujem všetkým športovcom za príkladnú reprezentáciu SR. Boli nadšení, oduševnení a obetaví. Za 
konkrétnu podporu pri zabezpečovaní našich športovcov veľmi pekne ďakujem ministerstvu školstva. 
Slovensko s bilanciou 1 zlatej, 1 striebornej a 1 bronzovej medaile obsadilo 24. miesto z 90 krajín. To 
je vzácny úspech pre Slovensko!!! 

Ďakujem kolegovi Dědečkovi za prínos deaflympijskému hnutiu. Je dôkazom toho, že cesta k úspechu 
nie je jednoduchou cestou, vytrvalé úsilie je základom úspechu. Ty si vykonal množstvo aktivít, 
pracovných stretnutí, ktoré prispeli k podpore a rastu športu nepočujúcich.  

Tiež chcem poďakovať kolegovi Hrdlíkovi za veľkú snahu zameranú na futsal slovenských  
nepočujúcich. Obdivujem ho za vzorovú aktivitu, samostatnosť v oblasti futsalu, bez pomoci členov 
ŠTK a napriek veku má aj dnes veľkú chuť pracovať s elánom. 

Vážení priatelia, oznamujem Vám, že kolega Prekop sa rozhodol odstúpiť z funkcie člena VV SFNŠ z 
dôvodov zmeny bydliska, je dlhodobo mimo republiku. Ďakujem mu za spoluprácu v dvojročnom 
období. 

Ďakujem za pozornosť.  

V Bratislave, 9. novembra 2011    Miloš Štefek, prezident 
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Príloha č. 2 – Správa viceprezidenta o hospodárení  

Správa o hospodárení za obdobie 1. január – 8. november 2013. 

SFNŠ hospodárila aj v tomto roku s rozpočtom, prevažne naplneným dotáciami z MŠVVaŠ SR (96%). 
Menšiu časť utvorili príspevky športovcov na účasť na LD 2013, ktoré boli vytvorené podmienkami 
kritériami účasti na LD 2013. Ešte menšiu časť utvorili členské poplatky športových klubov 
a zanedbateľnú výšku príspevky na činnosť z 2% z dane, ktoré neprevýšili ani výdavky potrebné na 
registráciu.  

Naša organizácia vzhľadom k výške a štruktúre príjmov spravuje svoje finančné prostriedky v sústave 
tzv. jednoduchého účtovníctva. Na vedenie účtovníctva používame daňový program Money S3. 
Daňové priznanie za rok 2012 pripravila slečna Martina Ondirková, odborná účtová poradkyňa. 
Vedenie pokladne a účtov SFNŠ a tiež kumulovanú funkciu ekonóma SFNŠ plní až dodnes generálny 
sekretár Dušan Dědeček, bez nároku na odmenu. 

Počiatočný stav na bankových účtoch (ku 1.1.2013): 
Bežný účet (045) .......................................................... 24,08 €    
Účet pre štátne prostriedky ................................... 2 995,01 € 
 
Počiatočný stav v pokladni (ku 1.1.2013): ....................  
Euro pokladňa ............................................................... 2,50 € 
Ostatné pokladne .......................................................... 0,00 € 
 
 
Aktuálny stav: 
Euro pokladňa ........................................................... 123,09 € 
Ostatné pokladne .......................................................... 0,08 € 
Bežný účet ................................................................. 518,42 € 
Účet pre štátne prostriedky ................................... 2 675,26 € 
SPOLU  ................................................................ 3 316,85 € 
 

SFNŠ hospodárilo v tomto roku s prostriedkami z piatich zdrojov: 

Štátne dotácie .................................................... 114 149,00 € (96,2%) 
Príspevky športovcov .............................................. 4 200,00 € (3,54%) 
Členské poplatky ....................................................... 300,00 € (0,23%) 
2 % z dane .................................................................... 16,12 € (0,01%) 
Bankové úroky ............................................................... 0,10€ (0%) 
Príjmy SPOLU ...................................................... 118 635,22€   

Najväčšie výdavky súvisiace s prípravou na Letnú deaflympiádu 2013 a v rámci Štátnej športovej 
reprezentácie sme v tomto roku mali so športom bedminton, najmenšie s futsalom. 

Bedminton .............................................................. 3 324,56 €  
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Bowling ...................................................................... 869,15 €  
Atletika ...................................................................... 787,50 €  
Stolný tenis ................................................................ 646,95 €  
Futsal ......................................................................... 455,96 €  
 

Záver. 

Zvyšujúce finančné prostriedky plánujeme použiť na zabezpečenie propagačnej kampane „Hráme 
s čistým stolom“ na podporu mládeže, či na podporu materiálneho zabezpečenia nádejných 
športovcov – možných reprezentantov SR na Zimnej Deaflympiáde 2015. 

Investície ministerstva sa ukázali ako efektívne využité, veď sme boli najúspešnejší v histórii 
reprezentácie na Deaflympiádach počas histórie Slovenska. Pre porovnanie, oproti roku 2009 sme 
priniesli tri medaile a mali sme o jedného športovca vo výprave viac. Pritom vtedy ministerstvo 
poskytlo na účasť na LD 2009 takmer 120 tis. €, tohto roku na LD 2013 približne polovicu z toho. Ak to 
rozpočítame na medaile, vtedy jediná medaila stála Slovensko 120 tis. €, tentokrát to bolo 
mnohonásobne menej – 20 tis. € na jednu medailu. 

Pre nás všetkých je potrebné uvedomiť si, že do budúcna nie je možné počítať len s príjmami zo 
štátneho rozpočtu. Kritériá štátu sú prísne. Je nevyhnutné stále viac a intenzívnejšie hľadať 
podporovateľov zo súkromného sektoru, či fyzické osoby a získať viac prostriedkov prostredníctvom 
2% z dane, alebo partnerských, či reklamných zmlúv. Toto sa nám žiaľ stále nedarí a tak naša činnosť 
a podpora stále nie je uspokojivá, vo všetkých oblastiach, no najmä v oblasti športov, ktoré nemajú 
výrazné úspechy. 

 

 

Správa bola pripravená ku dňu 8. november 2013 

 

 

Rastislav Hrdlík, viceprezident SFNŠ 

Dušan Dědeček, gen. sekretár 
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Príloha č. 3 – Správa generálneho sekretára o Letnej Deaflympiáde Sofia 2013. 

Správa o Letnej Deaflympiáde 2013. 

V tomto roku sa konali hry XXII. Letnej Deaflympiády v Bulharsku v dňoch 26. júl až 4. august (9 dní). 
Boli sme radi, že sa vôbec uskutočnili. Kvôli nestabilnej ekonomickej situácii v celej Európe sa miesto 
konania dva roky presúvalo z pôvodných Atény, cez Maďarsko, až do konečnej v Bulharskej Sofii. 

„Vďaka“ pamiatke po J. Rudovi sme ani my, členovia VV nemali na ružiach ustlané a ešte koncom 
roku 2012 nám nebolo jasné v akom zložení a kto všetko na deaflympiádu bude môcť vycestovať. 
Všetko záviselo od rozhodnutia na MŠVVaŠ SR, nenašli sme žiadneho ochotného sponzora. Našťastie, 
našli sme porozumenie u ministerských úradníkov a mohli sme zostaviť tím slovenskej deaflympijskej 
reprezentácie. Museli sme však použiť prísne kritériá, aby si z tohto sviatku nepočujúcich celého 
sviatku niektorí „športovci“ neurobili dovolenkový zájazd. 

Za účelom prípravy našej účasti na LD 2013 sme v októbri 2012 založili Štáb LD 2013. Členmi boli: 
prezident Štefek, viceprezident Hrdlík, člen VV Prekop, sekretár Dědeček a lekár Halmo. Pri 
komunikácii nám pomáhala tlmočníčka Krajčírová, zapisovateľku robila paralympionička Kolníková. 
Pozvali sme aj zástupcu MŠVVaŠ SR, avšak nikto zo zástupcov štátu neprišiel. Po odchod na samotnú 
deaflympiádu sme sa celkom 8 x stretli, aby sme sa vzájomne informovali, vymieňali si názory, hľadali 
cesty, vytvorili kritériá. Pracovali sme ako kolektív a nenašiel sa medzi nami jediný sporný bod.  

Začiatkom roku 2013, po oznámení výšky podpory z ministerstva sme mohli stanoviť konečne 
kritériá. Boli prísne, ale nemohli sme úroveň deaflympiády pokaziť našou nenáročnosťou. Nakoniec, 
ani veľmi nebolo tých, ktorí by sa na vzornú reprezentáciu Slovenska hodili. Na naše kritériá pristúpilo 
5 športovcov (Lipovský, Vašíček, Babálová, Maťovčík a Podhorský), 2 športovci mali dvere otvorené 
úplne (Jurková a Krištofičová). Dnes môžem povedať, že naše kritériá boli nastavené úplne presne, na 
100% a na LD 2013 sa plne preukázala ich oprávnenosť. Všetci obstáli podľa našich odhadov 
a zaradenia do kritérií.  

V rámci aktivít vedúcich k reprezentácii na LD 2013 sme vyhlásili súťaž „Hľadá sa maskot!“ a nakoniec 
sme vybrali za maskota Ovečku Sofiu od autora Františka Kočku z Levoče . Túto spracovala do 
grafického loga deaflympionička Katarína Babálová, známa aj ako bedmintonistka. Sofiu sme mali na 
tričkách spolu s logom federácie, každý tím mal svoju verziu. Boli sme asi jediní, ktorí na 
deaflympiáde mali takýto talizman. Sme radi, že sme mohli odmeniť troch najlepších autorov v súťaži 
o maskota. Dostali športové súpravy s teniskami na športovanie. 

Samotní pretekári dostali športové súpravy olympijskej značky AlpinePro Sport, obuv a pretekárske 
oblečenie podľa individuálnych potrieb. Takto sme v príprave a zabezpečení najviac podporili 
bedmintonistov. Všetci dostali uspokojivé materiálne zabezpečenie, okrem kufrov a maličkostí napr. 
cyklista Maťovčík dostal bicykel, za ktorý sa poďakoval výborným výkonom a svojimi výsledkami 
v cyklistike. Celkové náklady na kompletné zabezpečenie účasti všetkých členov výpravy na LD 2013 
dosiahli sumu takmer 4 000€/ osoba. Tím dopĺňali tréneri, funkcionári, lekár výpravy a žurnalista - 
novinár, ktorý o nás písal pravidelné správy do novín. Celkový počet účastníkov tak bol 15.  
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Počas prípravy absolvovali členovia výpravy lekárske vyšetrenia. Našťastie všetci boli zdraví 
a spôsobilí štartovať  a tak nás 18. júla 2013 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Do 
jeho rúk sme zložili sľub vzornej reprezentácie. 

A tak sme 25. júla všetci odleteli do Bulharska... 

Ubytovanie aj strava boli uspokojivé. Doprava však nefungovala a tak sme cestovali na športoviská 
a za tréningami za štátne. Otvárací a zatvárací ceremoniál nedosiahli úroveň toho z Taipei ani 
zďaleka. Našťastie po športovej stránke úroveň bola veľmi vysoká a iste vyššia ako v Taipei. Súťažilo 
sa každý deň a mohol by som byť spokojný s pôsobením nášho tímu skoro úplne, nebyť prehreškov 
proti životospráve v niektorých prípadoch, či neprofesionálnemu vystupovaniu niektorých 
reprezentantov. Nebudem menovať. Pochváliť však môžem. Prekvapením za bojovnosť bol pre celú 
výpravu bedmintonista Peter Vašíček. I keď sa neprebojoval do užšieho finále získal si naše srdcia 
svojou hrou a odhodlanosťou. Iste nás veľmi potešila aj Eva Jurková, ktorá nerešpektovala žiadne 
ázijské, či iné esá v hre. Stačilo málo a mohli sme mať ešte jednu zlatú medailu...  

Ale taký je šport. Nie každý môže byť najlepší, nie každý mal takú dobrú a dlhoročnú prípravu ako 
Ivana Krištofičová. Tá svoju rolu favoritky splnila na 100% a k zlatu pridala skromne vymodlenú 
striebornú medailu v hode diskom. 

Ďakujeme. Doniesli sme tri medaile. V atletike sme získali 10. miesto a nechali sme za sebou aj také 
krajiny ako je Čína či Veľká Británia. Celkom sme sa umiestnili na 24. mieste v hodnotení národov. Ja 
dúfam, že ministerstvo náležite ocení ojedinelé výsledky našich deaflympionikov a bude ku nám pri 
odmeňovaní pristupovať ako v prípade paralympionikov, ktorých zrovnoprávnilo s olympionikmi.  

Výsledky z Bulharska zrejme všetci ovládate. Pre istotu ich zopakujem: 

ATLETIKA 
IVANA KRIŠTOFIČOVÁ  Vrh guľou 1. miesto (15,33)  13 štartujúcich 
    Hod diskom  2. miesto (46,30)  9 štartujúcich 
Vo vrhu guľou utvorila Ivana nový svetový rekord nepočujúcich žien a zároveň aj rekord 
Deaflympiády 

STOLNÝ TENIS 
EVA JURKOVÁ    
WOMEN SINGLES KNOCK OUT SYSTEM   3. miesto  55 štartujúcich 

CYKLISTIKA 
JÚLIUS MAŤOVČÍK  Horské preteky (22,8 km) 6. miesto 31 štartujúcich 
    Časovka (38 km) 8. miesto  41 štartujúcich 

1000 m šprint  28. miesto  38 štartujúcich 
Cestné preteky (100 km) nedokončil 

BEDMINTON 
PETER VAŠÍČEK   Dvojhra  muži  17.-32. miesto  55 štartujúcich 
MIROSLAV LIPOVSKÝ  Dvojhra  muži  nepostúpil  55 štartujúcich 
P. VAŠÍČEK – M. LIPOVSKÝ Štvorhra muži  9.-16. miesto  24 párov 
KATARÍNA BABÁLOVÁ  Dvojhra ženy  nepostúpila   
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P. VAŠÍČEK – K. BABÁLOVÁ Zmiešaná štvorhra nepostúpili  24 párov 
BOWLING 

FRANTIŠEK PODHORSKÝ Jednotlivci  98. miesto  102 štartujúcich 
    Masters  92. miesto  102 štartujúcich 
 

Záver. 

Do Bulharska viedla krátka a rýchla cesta, nielen lietadlom. Získali sme tam všetko, čo sme získať 
chceli. Žiaľ, doma sme nezískali podporu ministerstva na vydanie našej knižnej publikácie „Medaila za 
ticho“ a ani pre organizáciu putovnej fotogalérie XXII. Letná Deaflympiáda, ktoré mali osláviť naše 
úspechy. Tak hádam v blízkej budúcnosti budeme môcť aj takýmito aktivitami upozorniť slovenskú 
verejnosť na naše úspechy.   

Zažil som Letnú Deaflympiádu v Taipei v roku 2009. Bola krásna, ale nie krajšia ako táto bulharsky 
sparťanská. Výkony športovcov si v Sofii nevšímali úroveň organizácie a sprievodných aktivít. 
Športovci opäť posunuli úroveň vyššie, tak ako to v športe byť má. Ja len dúfam, že o štyri roky 
budeme mať v nominácii viac takých dobrých športovcov, ako tí, ktorých sme do Sofie sprevádzali. 

A nakoniec - už nás čaká príprava na deaflympiádu zimnú... tak sa teším, lebo tu máme o trošku viac 
času, ako bolo na deaflympiádu letnú. Držte nám prsty, aby sme boli rovnako úspešní pri 
hľadaní, nominácii a zabezpečení športovcov na tento najbližší veľký sviatok všetkých nepočujúcich 
športovcov sveta! 

 

Správa bola pripravená ku dňu 8. november 2013 

 

Dušan Dědeček, gen. sekretár 
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Príloha č.  4 – Zoznam zmien v Stanovách SFNŠ. 

Pôvodné znenie 

Stanovy neobsahovali navrhovaný text 

Zmena 1 

Doplnená skratka ICCD  

The International Chess Committee Of The Deaf (Medzinárodný výbor pre šach nepočujúcich - ICCD) 

Pôvodné znenie 

Článok 4.  
SFNŠ je spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou a predstavuje samostatnú účtovnú 
jednotku. Jeho sídlom je Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 3, Slovensko. 

Zmena 2 

SFNŠ je spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou a predstavuje samostatnú účtovnú 
jednotku. Jeho sídlom je Jána Stanislava 39, 841 05 Bratislava 4, Slovensko. 

 

Pôvodné znenie 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SFNŠ, pričom: 

a. Riadne zasadnutie VZ sa schádza minimálne raz za rok, pričom zvolávateľom je VV SFNŠ.  

Zmena 3 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SFNŠ, pričom: 

b. Riadne zasadnutie VZ sa schádza minimálne raz za dva roky, pričom zvolávateľom je VV SFNŠ.  

 

Pôvodné znenie 

d. Delegátom s hlasom rozhodujúcim na riadnom zasadnutí VZ sú materiály určené na 
pripomienkovanie (napr. návrh zmien stanov, rokovacieho a volebného poriadku VZ, správa o 
činnosti a pod.) zasielané najneskôr 10 dní pred termínom konania riadneho zasadnutia VZ. 

Zmena 4 

d. Delegátom s hlasom rozhodujúcim na riadnom zasadnutí VZ sú materiály určené na 
pripomienkovanie (napr. návrh zmien stanov, rokovacieho a volebného poriadku VZ, správa o 
činnosti a pod.) budú zverejnené včas pred termínom konania riadneho zasadnutia VZ na 
webovej stránke SFNŠ. 
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Pôvodné znenie 

Článok 5.  
Výkonný výbor je najvyšším orgánom medzi VZ SFNŠ a riadi činnosť SFNŠ.   

a. Má najmenej 5 členov a tvoria ho: 
- prezident, 
- viceprezident, 
- generálny sekretár, 
- člen zodpovedný za rozvoj mládeže, 
- člen zodpovedný za rozvoj športov. 

Zmena 5 

a. Má najmenej 3 členov a tvoria ho: 
- prezident, 
- viceprezident, 
- generálny sekretár. 

 

Pôvodné znenie 

x. Vytvára organizačný štáb pre prípravu a účasť na DH, ZDH, menuje a odvoláva ich členov, 
kontroluje ich činnosť a stav realizácie úloh. 

Zmena 6 

x. Vytvára organizačný štáb pre prípravu a účasť na Letnej Deaflympiáde, Zimnej Deaflympiáde, 
menuje a odvoláva ich členov, kontroluje ich činnosť a stav realizácie úloh. 

 

Pôvodné znenie 

a. KK má minimálne 3 členov, ktorých volí VZ SFNŠ.  

Zmena 7 

odstavec vypustený 

Pôvodné znenie 

Stanovy neobsahovali navrhovaný text 

Zmena 8 

nové písmeno - doplnené. 

Kapitola 5, Článok 6, písmeno e. Generálny sekretár 
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Pôvodné znenie 

Stanovy neobsahovali navrhovaný text 

Zmena 9 nový článok - doplnené. 

Kapitola 5, Článok 12 a 13 

Článok 12.  
Generálny sekretár SFNŠ, má nasledovné kompetencie: 

a. Je štatutárnym zástupcom a môže rozhodovať aj samostatne v zmysle týchto stanov, 
uznesení VZ SFNŠ a VV SFNŠ a všeobecne platných právnych predpisov SR v období medzi 
dvoma zasadnutiami Výkonného výboru SFNŠ. O týchto rozhodnutiach je povinný informovať 
prezidenta a VV SFNŠ na najbližšom zasadnutí, ináč sú jeho rozhodnutia neplatné. 

b. Môže vstupovať v mene SFNŠ do zmluvných vzťahov, v medziach uznesení orgánov SFNŠ. 

Článok 13.  
Generálny sekretár SFNŠ má nasledovné povinnosti: 

a. Podávať VV SFNŠ správu o svojom konaní za SFNŠ v období medzi dvoma zasadnutiami VV 
SFNŠ a to za účelom jeho schválenia či odmietnutia,  

b. Navrhovať primerané nápravné opatrenia za nedodržiavanie stanov SFNŠ, 
vnútroorganizačných predpisov SFNŠ. 
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Príloha č. 5 – Správy pracovných komisií. 

MANDÁTOVÁ  SPRÁVA 

Z  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  SFNŠ 

konaného dňa 9. novembra 2013 v Bratislave 

Pracovná komisia v zložení: 

1. Legutky Martin, ml.   –  predseda pracovnej komisie 

2. Vašíček Peter   –  člen pracovnej komisie 

 

 

predkladá túto mandátovú správu: 

 

Zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenskej federácie nepočujúcich športovcov sa zúčastňujú 11 

delegáti s hlasom rozhodujúcim zo 16 oprávnených delegátov, čo je 68,75 % - ná účasť. Pracovná 

komisia konštatuje, že zasadnutie Valného zhromaždenia Slovenskej federácie nepočujúcich 

športovcov je uznášania schopné.  

Pracovná komisia zároveň konštatuje, že na platnosť uznesení je potrebný súhlas 6 delegátov 

s hlasom rozhodujúcim. 

 

V Bratislave dňa 9. novembra 2013 

 

Legutky Martin, ml. – predseda pracovnej komisie  ........................................ 

 

 

Vašíček Peter  – člen pracovnej komisie  ........................................ 
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VOLEBNÁ  SPRÁVA 

Z  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  SFNŠ 

konaného dňa 9. november 2013 v Bratislave 

 

Pracovná komisia v zložení: 

1. Legutky Martin, st.  –  predseda pracovnej komisie 

2. Miháleková Monika  –  člen pracovnej komisie 

 

 

predkladá túto volebnú správu: 

 

 

Pracovná komisia konštatuje, že v priebehu zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenskej federácie 

nepočujúcich športovcov boli vykonané voľby do Kontrolnej Komisie SFNŠ s nasledovným výsledkom: 

 

Kontrolná komisia v zložení: 

1. Podhorský František  –  predseda Kontrolnej komisie 

2. Bíliková Simona   –  členka Kontrolnej komisie 

 

V Bratislave dňa 9. novembra 2013 

 

Legutky Martin, st. – predseda pracovnej komisie  ........................................ 

 

Miháleková Monika – členka pracovnej komisie  ........................................ 
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NÁVRHOVÁ  SPRÁVA 

Z  VALNÉHO  ZHROMAŽDENIA  SFNŠ 

konaného dňa 9. november 2013 v Bratislave 

 

Pracovná komisia v zložení: 

1. Krajčírová Milena  –  predseda pracovnej komisie 

2. Kohút Vladimír  –  člen pracovnej komisie 

 

 

predkladá túto návrhovú správu: 

 

Pracovná komisia konštatuje, že v priebehu zasadnutia Valného zhromaždenia Slovenskej federácie 

nepočujúcich športovcov boli prijaté nasledovné uznesenia:  

1. Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

a) voľbu mandátovej pracovnej komisie v zložení: Legutky Martin, ml. a Vašíček Peter, 

b) voľbu volebnej komisie v zložení Miháleková  Monika a Legutky Martin st., 

c) voľbu návrhovej komisie v zložení Krajčírová Milena a Kohút Vladimír, 

d) určenie zapisovateľky v osobe Margaréty Gyalogovej a voľbu overovateľky zápisnice 

z VZ v osobe Krajčírovej Mileny, 

e) mandátovú správu pracovnej komisie, 

f) volebnú správu pracovnej komisie, 

g) návrhovú správu pracovnej komisie. 

 

2. Valné zhromaždenie schvaľuje: 

a) správu o činnosti SFNŠ predloženú prezidentom SFNŠ Milošom Štefekom za obdobie od 

konania ostatného VZ SFNŠ, 
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b) správu o hospodárení SFNŠ predloženú viceprezidentom SFNŠ Rastislavom Hrdlíkom za 

obdobie od konania ostatného VZ SFNŠ, 

c) správu o Letnej Deaflympiáde 2013 predloženú generálnym sekretárom Dušanom Dědečkom, 

d) zmeny stanov v plnom znení v zmysle finálneho návrhu vzišlého z rozpravy, 

e) prostredníctvom volieb zvolené nasledovné zloženie orgánu Kontrolnej komisie: predseda 

František Podhorský a členka Simona Bíliková 

 

3. Valné zhromaždenie ukladá:  

a) podať návrh registrácie nových stanov SFNŠ na MV SR 

Termín: do konca novembra     Zodpovedný: predseda SFNŠ 

b) požiadať MV SR o vydanie potvrdenia o štatutárnych zástupcoch SFNŠ 

Termín: do konca novembra     Zodpovedný: predseda SFNŠ 

 

Pracovná komisia zároveň konštatuje, že všetky uvedené uznesenia boli prijaté potrebnou väčšinou 

hlasov všetkých oprávnených delegátov s hlasom rozhodujúcim, z toho dôvodu sú platné, účinné 

a teda aj záväzné.  

 

 

V Bratislave dňa 9. novembra 2013 

 

 

Krajčírová Milena – predsedníčka pracovnej komisie ........................................ 

 

Kohút Vladimír  – člen pracovnej komisie  ........................................ 
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