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1. Prezentácia 
Členovia: Dušan Dědeček (ŠK OLYMP Slovakia), Peter Vašíček (SKN Trenčín), Róbert Zelnický 
(ŠKN Nové Zámky), Dušan Hrdlík (ŠKN Sokol Bratislava), Jaroslav Cehlárik (ŠKN Hlohovec), Mar-
tin Legutky st. (TJ Vysoké Tatry), Monika Miháleková (ŠK NEKO), David Pristač (ŠKN Žilina), Mi-
lena Krajčírová (Unitrek Bike Team), Lenka Javorčíková (Curlingový klub Čierna voda), Michal Mi-
hálek (Slovenská asociácia golfu nepočujúcich),  
Zástupcovia športov: Ivana Krištofičová (Atletika), Ladislav Jurko (Stolný tenis), Katarína Babálová 
(Bedminton), Tomáš Tóth (Plážový volejbal), Veronika Kubrická (Curling), Július Maťovčík (Horská 
cyklistika), Jana Jánošíková (Tenis), Martin Legutky ml. (Lyžovanie), Július Maťovčík st. (Cestná 
cyklistika) 
Zástupcovia medzinárodných organizácií: Miloš Štefek (ICSD), Rastislav Hrdlík (EDSO), Peter 
Frajka (ICCD) 
Hostia: PhDr. Karin Majtánová, Mgr. Juraj Droba, Mgr. Hanka Kolníková, Jarka  Hrdlíková, Terézia  
Grešnerová, Ladislav Kobza. 
 

2. Otvorenie 
Milena Krajčírová – stručne privítala členov DVS, zástupcov športov a hostí. Predstavila p. Karin 
Majtánovú a odovzdala jej slovo. 
Karin Majtánová – predstavila sa v posunkovom jazyku, vyjadrila svoj zámer pomáhať deaflympioni-
kom. 
 

3. Deklarácia k aktuálnemu postaveniu deaflympionikov v spoločnosti (po uvedení Zákonu 
o športe) 
- D. Dědeček – ospravedlnil poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Drobu, ktorý príde 
neskôr. Zároveň ospravedlnil neúčasť pani prof. Tarcsiovej. Ospravedlnil aj pozvaného p. Sepešiho 
(navrhovateľa zákonu o športe), ktorý mu odpísal, že dnes má vyhradený čas na rodinu. Spomenul, že 
p. Sepeši bol včera na konferencii paralympionikov, kde vyjadril podporu paralympionikov v zákone. 
- Podľa p. Dědečka boli deaflympionici zastúpení na pripomienkovaní zákona o športe. Príprava zá-
kona bola podľa neho postavená tak, aby mohli ľudia o ňom rozprávať, ale bolo to len formálne gesto. 
Zákon prináša aj dobré veci. Iba traja poslanci v NR SR nakoniec hlasovali proti jeho prijatiu.  
- P. Dědeček vyjadril, že i on sa snažil neustále hľadať cesty, ako presadiť záujmy deaflympionikov. 
Z Národnej rady Slovenskej republiky mu neoficiálne odpovedali, že zákon meniť budú až potom, keď 
sa preukáže poškodzovanie deaflympionikov.  
 - predseda SPV Riapoš sa podľa niektorých informácií na konferencii SPV vyjadril, že bol proti tomu, 
aby mali deaflympionici v zákone o športe svoj  paragraf. Sepeši a Riapoš podľa neho neustále neho-
voria pravdu a zavádzajú poslancov v argumentoch o navrhovanom zákone o športe. P. Dědeček ďalej 
vyjadril názor, že asi by bolo dobré, ak by zorganizovali nepočujúci pochod proti schváleniu zákona 
o športe. Chce napísať prezidentovi SR a je pripravený ísť aj súdnou cestou za zrovnoprávnenie 
deaflympionikov, aj v zákone o športe.  
 - p. Dědeček navrhol schváliť deklaráciu deaflympionikov k Zákonu o športe, ktorú potom deaflympi-
onici odovzdajú spolu s prezenčnou listinou poslancom. Prečítal jej text. Stav, ktorý by mal podľa sú-
časného rozhodnutia NR SR nastať je taký, že všetky peniaze na šport zdravotne znevýhodnených 
budú poukázané na SPV a potom ich SPV prerozdelí aj na deaflympionikov. Dodal, že posledné dva 
roky boli vhodné finančné podmienky a to je aj vidieť aj na výsledkoch niektorých športovcov - 
deaflympionikov. 
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 - p. Cehlárik – ŠK Hlohovec - Ak nebude dobrý zákon, riešenie je ťažké. Najdôležitejšie je, aby sme 
schválili deklaráciu. V deklarácii vidí chyby. Nie je v nej silný argument. Podľa neho potrebujeme 
silný dôkaz, že áno, deaflympijský výbor má právo mať v zákone svoj paragraf, 
- p. Dědeček sa k tomu vyjadril - toto je len krátke vyhlásenie, ktoré nezahŕňa všetky argumenty. Na-
šim cieľom teraz je stručne vyjadriť nespokojnosť. Okrem deklarácie máme pripravený štvorstranový 
list, ktorý bude k deklarácii priložený. Deklarácia je len krátke zdôvodnenie a vyjadrenie nespokoj-
nosti. p. Dědeček následne dal vytlačiť vyššie spomínaný list – dostali ho v tlačenej podobe všetci zú-
častnení. 
- p. Krist: právny zástupca DVS vyjadril názor, že práva deaflympionikov nie sú v zákone dodržané 
tak z hľadiska ústavy, ako aj z hľadiska Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 
P. Hrdlík: boli sme na ministerstve, máme dokumenty, 
P. Birka:  protest dať na 3. decembra – každý má iný podhľad, 
P. Legutky: navrhol zahlasovať za prijatie deklarácie, 
P. Štefek – poďakoval za vyjadrenie právnika a za to, že pomáha DVS vyjadrovať sa  zákonu o športe.  
 
Hlasovanie – deklarácia: 
Za: ostatní    Proti: 0    Zdržali sa: 1 
 

4. Príhovor hostí 
Odznel skôr, v bode 2. a po príchode poslanca NR J. Drobu. 
 

5. Návrh a schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľa 
predseda – Miloš Štefek 
členovia – Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík 
zapisovateľ – Hanka Kolníková 
overovateľ – Peter Birka 
 
Hlasovanie – pracovné predsedníctvo: 
Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 
Hlasovanie – zapisovateľ: 
Za všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 
Hlasovanie – overovateľ: 
Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 

6. Návrh a schválenie programu 
Hlasovanie – schválenie programu: 
Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 

7. Návrh a schválenie mandátovej, volebnej komisie 
- p. Dědeček navrhol zlúčiť mandátovú a volebnú komisiu. 
Hlasovanie - zlúčenie mandátovej a volebnej komisie: 
Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 



ZÁPISNICA 
z Valného zhromaždenia Deaflympijského výboru Slovenska 

konaná 28. novembra 2015 v Bratislave, Hotel SET, Kalinčiakova 29.  
 

strana 3 

- p. Štefek – navrhol do mandátovej a volebnej komisie p. Legutkého st. a p. Zelnického. 
Hlasovanie – navrhnutí členovia do mandátovej a volebnej komisie: 
Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 

8. Návrh a schválenie návrhovej komisie 
- p. Štefek navrhol do návrhovej komisie p. Birku, p. Tótha 
Hlasovanie – navrhnutí členovia do návrhovej komisie: 
Za: všetci    Proti: 0    Zdržali sa: 0 
 

Vyjadrenie Návrhovej a mandátovej komisie 
Pozvaných bolo: 20 klubov (platní členovia DVS) Prítomných je: 11 klubov – čo je nadpolovičná väčšina - 
VZ je uznášania schopné. 

 
9. Návrh a schválenie štatútu, rokovacieho a volebného poriadku  

P. Dědeček – teraz hlasujú tí, ktorí dostali volebné lístky (zástupcovia klubov). Štatút sme upravili 
podľa príkladu štatútu paralympionikov. Po prijatí štatútu už budú hlasovať aj zástupcovia športov 
a organizácií. 
 
Hlasovanie – Štatút, rokovací a volebný poriadok: 
Za: 10     Proti: 0    Zdržali sa: 1 
 

10. Správa o činnosti združenia (prezident M. Štefek) 
- viď príloha 

 
11. Správa o hospodárení združenia (g. sekretár D. Dědeček) 

- viď príloha 
 
M. Krajčírová – klobúk dolu pred našim sekretárom, bez neho by to asi celé spadlo. Dobre sa stará 
o deaflympionikov. 
 
P. Cehlárik: financie sú účelovo viazané a keď kúpite kameru a slnečník prečo to kupujete a podľa čoho to 
kupujete. 
 
D. Dědeček citoval zmluvu s ministerstvom: Oprávnené výdavky sú výdavky Prijímateľa, alebo Priameho 
realizátora, ktoré sú preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizovanie aktivít v roz-
sahu uvedenom v rámci zmluvy. ...keď teda trénujeme na Lafranconi cez leto a páli slnko, tak je normálne, 
že sa natrieme opaľovacím krémom (Ivana je alergik) a schováme sa pod slnečník, aby sme nedostali úpal. 
Na to sú tie prostriedky. Pýtal som sa ich aké sú pravidlá, ako teda máme posúdiť efektívnosť čerpania 
prostriedkov. Kontrola mi odpovedala, že výdavky máme určovať na základe zdravého sedliackeho ro-
zumu... máme sa ich pýtať vopred. 
 
P. Hrdlík – privítal a poprosil poslanca p. Drobu o úvodné slovo, 

 
P. Droba: všetkých pozdravil, predstavil sa a krátko sa vyjadril: 
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O návrhu Zákona o športe - s p. Dědečkom sme bojovali do poslednej chvíle a snažili sme argumentovať 
aj u ľudí zo Smeru. Snažíme sa pripraviť aj inú cestu s p. Dědečkom. Chcem, aby však aspoň peniaze boli 
prideľované podľa rovnakých podmienok pre deaflympionikov ako pre paralympionikov. Prvá možnosť 
novelizácie zákona bude o 6 mesiacov po prijatí.  
P. Hrdlík – ďakujem, že pán Droba stojí za právami deaflympionikov a prosím ho, aby aj ďalej bojoval za 
ich práva. 

 
12. Správa revíznej komisie 

P. Hrdlík: revízna komisia nefunguje, komisia neprišla nikdy, my nemáme povinnosť jej členov zvolá-
vať. Je však možné kedykoľvek nahliadnuť do účtovnej dokumentácie, 
D. Dědeček: v stanovách je určené, ako má revízna komisia pracovať, 
H. Kolníková: v prípade, že chcú mať deaflympionici v Zákone o športe vlastný paragraf, je nutné, aby 
mal DVS kontrolný orgán podľa zákona o športe. 
D. Dědeček: Je to pre nás úloha na najbližšie obdobie. 
 

13. Zmena stanov DVS 
P. Hrdlík: reagoval na niektoré ohlasy z publika - prestávka nie je potrebná, keďže to všetci dostali e-
mailom v časovom predstihu, 
P. Dědeček: k stanovám – veľké zmeny v nich nenastali. Doplnili sme, že účastníkmi valného zhro-
maždenia sú členovia podľa kľúča: za každý fungujúci deaflympijský šport, za športový klub a za 
člena medzinárodných organizácií po jednom hlase. 
P. Cehlárik: prečo má aj člen medzinárodnej organizácie svoj hlas? 
P. Dědeček: inšpirovali sme sa od paralympionikov. Tí z nás, ktorí najčastejšie komunikovali na me-
dzinárodnom poli, dostali teda právo hlasovať za uvedenú organizáciu, keďže nás často zastupujú 
v tejto oblasti práve pri komunikácii s tou medzinárodnou organizáciou. Podobne to majú členovia 
SPV podľa zastúpenia v medzinárodných organizáciách, 
P. Štefek: Predkladám návrh na zmenu stanov k hlasovaniu. 
Hlasovanie - zmena stanov DVS: 
Za: 22      Proti: 0    Zdržali sa: 1 

14. Schválenie deaflympijskej symboliky 
P. Štefek: symboliku si máte možnosť nahliadnuť v predložených materiáloch  
Diskusia 
P. Cehlárik: Môže byť štátny znak použitý v symbolike? 
K. Babálová: Štátny znak som tam dala pre to, že mi napadlo, že logo Deaflympijského výboru Slo-
venska zložím z dvoch častí:  
1. maľba slovenského znaku - sme športovci zo Slovenska.  
2. farba  znaku – použila som farby, ktoré sú v logu medzinárodného deaflympijského výboru zároveň 
sme športovci so sluchovým postihnutím. Preto som logo realizovala takto. 
P. Hrdlik: ďakujem K. Babálovej za vytvorenie loga. 
P. Štefek: navrhujem hlasovať za deaflympijskú symboliku. 
 
Hlasovanie- deaflympijská symbolika: 
Za: 22      Proti:0     Zdržal sa: 1 
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V rámci diskusie sa vyjadril právny zástupca O. Krist:  
Chcel by som nadviazať na všetky body, ktoré doteraz odzneli. Financovanie športu, ktoré by malo 
platiť od roku 2016 predstavuje diametrálny rozdiel oproti minulosti. Nový zákon o športe odstraňuje 
žiadosti o dotácie. Jednotlivé organizácie by mali potom priamo dostávať príspevky. Do týchto organi-
zácií ste sa ale vy nedostali. Jednotlivé kritériá priamo nadväzujú na dotácie z minulých rokov. 
Deaflympijské hnutie bolo v posledných rokoch dotované minimálne keď sa v roku 2011 neusporia-
dala zimná deaflympiáda. Preto pre vás nemožno vychádzať z podmienok, ktoré tu doteraz boli. Obraz 
by nebol pre vás reálny. Preto zákon počíta v prípade zabezpečenia finančných prostriedkov pre šport 
deaflympionikov s ich poskytovaním cez SPV.  
Príspevky sú v zákone definované iba všeobecne účelovo.  
Zákon rieši deaflympionikov spôsobom vychádzajúcim z toho, že zdraví športovci dostávajú na šport 
príspevky cez národné športové zväzy plus príspevok dostáva SOV. Keďže zdravotne postihnutí špor-
tovci nemajú na národnej úrovni športové zväzy, tak zákon stanovuje, že športovci so zdravotným po-
stihnutím budú financovaní cez SPV. Toto je jediný nárokovateľný príspevok, ktorý nie je priamo de-
finovaný pre športovcov so sluchovým postihnutím, ale sa ho môžete domáhať od SPV. Keďže sme 
neboli v komisiách, ktoré navrhovali a pripravovali tento zákon, preto že nás ministerstvo neprijalo do 
komisií aj napriek našej žiadosti. Keďže, finančné prostriedky je možné cez SPV právne nárokovať, 
predpokladám že deaflympijský výbor ich bude môcť mať cez SPV. V prípade, že by ste sa dostali do 
paragrafu aj vy, dostali by ste niekoľkonásobne vyššie príspevky na činnosť ako doteraz. 
Ďalej citoval p. Pellegriniho. Z citácie vyplýva, že pokiaľ vychádzali zo stavu financií SPV, ktorý do-
stával dotácie v sume niekoľko miliónov €, tak tieto príspevky by sa mali ešte dvojnásobne zvýšiť. 
Preto je v snahe SPV začleniť aj deaflympionikov do SPV. Toto je hlavná príčina, prečo s návrhom 
zákona nesúhlasíme a aj naďalej chceme dosiahnuť Vašu rovnoprávnosť s paralympionikmi. Je to aj 
na vás a budete vašu vôľu prezentovať. Osobne som presvedčený, že štát by nemal zvýhodňovať iba 
jednu skupinu postihnutých. Faktom ale je, že široká verejnosť a športovci o tejto skutočnosti nevedia. 
Preto považujem za nevyhnutné tieto skutočnosti verejne prezentovať. 
 
- Štefek: Naša organizácia má podľa MŠVVaŠ malú tradíciu a SPV a SOV sú silnejšie organizácie. 

MŠVVaŠ nám prisľúbilo zápisnice z realizovaných pracovných stretnutí k navrhovanému zákonu. 
Do dnes nám však nič neposlali.  

- p. Cehlárik: Je dôležité riešiť zákon o športe. Chcel by som poprosiť, aby sme založili pracovnú 
skupinu k zákonu o športe. 

 
- p. Dědeček: predkladám návrh, aby bola pracovná skupina k Zákonu o športe zložená s p. Krista, 

p. Dědečka a p. Cehlárika. Pracovná skupina pošle list p. Sepešimu, prezidentovi Slovenskej repub-
liky. Kto chce spolupracovať môže zdvihnúť ruku. 

 
- p. Štefek: navrhujem pracovnú skupinu v zložení: p. Krist, p. Cehlárik, p. Dědeček, p. Hrdlík, p. Šte-
fek, p. Birka 
- p. Cehlárik: nie je dobré ak je v navrhnutej skupine člen výkonného výboru, ktorý má iné povinnosti. 
Potom si ich bude plniť polovične. 
 
- p. Štefek: pracovnú skupinu navrhuje po 2. krát v zložení: Cehlárik, Dědeček, Štefek. 
Maťovčík: nesúhlasí s prítomnosťou p. Cehlárika v pracovnej skupine. 
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- p. Dědeček navrhol, aby z praktických dôvodov boli v pracovnej skupine len traja členovia – pp. 
Krist, Cehlárik a Dědeček. Informácie o postupe dostanú aj ostatní členovia VV. 

 
Hlasovanie- navrhnuté zloženie pracovnej skupiny p. Štefekom v zložení: Dědeček, Cehlárik, 
Krist: 
Za:15      Proti:5      Zdržali sa:3 
 

15. Obedová prestávka 
16. Voľby 

 
- p. Štefek: chcem Vás poprosiť aby ste zakrúžkovali prezidenta, viceprezidenta, generálneho sekre-
tára, dvoch členov VV a členov revíznej komisie, 
- p. Cehlárik: odstupujem z nominácie, 
- p. Vašíček: chcel by som vám povedať, že pracujem s nepočujúcimi v Trenčíne. Pracujem s nepoču-
júcimi bedmintonistami na celom Slovensku. Chcem odstúpiť z nominácie na obe funkcie, 
- p. Legutky st.: p. Pristačová nie je prítomná a vzdáva sa nominácie, 
- p. Dědeček: p. Grešnerová o 13:00 musela odísť, ale s nomináciou súhlasí. 
- p. Dědeček oznámil: Hlasuje sa tajným hlasovaním. 
 
Vyhlásenie výsledkov volieb volebnej komisie: 
- p. Legutky, st. vyhlásil po sčítaní hlasov a kontrole mandátovej komisie výsledky volieb Správu 

volebnej komisie  
Členmi Výkonného výboru sa na roky 2015 – 2019 stali: 

Prezident: Miloš Štefek  
Viceprezident: Rastislav Hrdlík  
Generálny sekretár: Dušan Dědeček 
Člen výkonného výboru: Július Maťovčík 
Člen výkonného výboru: Peter Birka 

 
Členmi Kontrolnej komisie sa stali: Milena Krajčírová, Peter Frajka 
M. Štefek – príhovor zvoleného prezidenta, 
 

17. Plán činnosti 
- p. Dědeček: podrobný plán činnosti je zverejňovaný na webovej stránke DVS. Naša hlavná činnosť 

je teraz do najbližšieho zasadnutia VZ (predpokladám vo februári 2016) objasniť postavenie DVS 
na rovnocennej úrovni v Zákone o športe a legislatíve SR. Z toho dôvodu teraz plánovať jednotlivé 
aktivity a ich financovanie do detailov nemá zmysel. 

 
18. Diskusia 

 
 - p. Dědeček: navrhujem ukončiť členstvo organizácií, ktoré sú pasívne, o ktorých máme informáciu, že 
už neexistujú a nefungujú. Ide o tieto športové kluby: Lyžiarsky SKI Klub Nepočujúci, Sport Club Admi-
rals Deaf Bratislava, ŠKN Spartak Trnava. Zároveň oznamujem, že ŠK Štart Nepočujúci 1947 Bratislava 
ukončil svoju činnosť zlúčením s klubom NMŠK 1922 Bratislava. 
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Hlasovanie – ukončenie činnosti vyššie uvedených klubov: 
Za: 21   Proti: 0   Zdržali sa: 0   Nehlasovali: 2 

 
- P. Jurko: Chcel by som sa všetkým poďakovať. Chcem, aby mali športovci aj naďalej také pod-

mienky, aby mohli najlepšie reprezentovať Slovensko. Za posledné 4 roky je prácu športového 
tímu na čele s p. Dědečkom veľmi vidieť v pozitívnom smere. Pozdravuje vás tréner Andrej Dze-
linský. 

19. Správa mandátovej a volebnej komisie 
predniesol Peter Birka.  

20. Správa návrhovej  komisie 
predniesol Tomáš Tóth.  
Hlasovanie – správa návrhovej komisie: 
Za: 19   Proti: 0   Zdržali sa: 0   Nehlasovali: 4 
 

21. Záver 
- p. Štefek: Poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala Hanka Kolníková, v Bratislave 10. decembra 2015 
 
 
 
 
zapisovateľ – Hanka Kolníková  ........................................................................ 
 
    
overovateľ – Peter Birka   ........................................................................ 
 
 
generálny sekretár – Dušan Dědeček .......................................................................  
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Príloha č. 1 – Deklarácia 
 
 

DEKLARÁCIA ROZČAROVANIA. 
 

My, účastníci Valného zhromaždenia DVS, ako zástupcovia sluchovo postihnutých športovcov, chceme touto cestou vy-
jadriť naše rozčarovanie a ľútosť nad obsahom nového zákona o športe, ktorý vytvára nerovnoprávne postavenie a prístup 
k zdravotne postihnutým športovcom na Slovensku.  

Napriek všetkým našim doterajším snahám o spoluprácu a o zabránenie vytvorenia takéhoto nerovnoprávneho postave-
nia sme zostali nevypočutí a iba pasívnym účastníkom zmien v legislatíve športu.  

I keď sme hluchí máme právo byť vypočutí. Žiadame zákonodarcov a zástupcov štátu iba o taký prístup, ktorý  zrovno-
právni postavenie paralympionikov t.j. telesne, zrakovo a mentálne postihnutých športovcov a nás - deaflympionikov - 
sluchovo postihnutých športovcov a to v súlade s deklarovanou politikou štátu v oblasti športu, prezentovanou dňa 3. de-
cembra 2012 ministrom školstva na odbornej diskusii v Bratislave.  

Sluchovo postihnutí športovci na deaflympijských hrách reprezentujú Slovenskú republiku rovnako ako telesne, zrakovo a 
mentálne postihnutí športovci na paralympijských hrách a sme preto presvedčení,  že podmienky pre deaflympijských 
reprezentantov by mali byť rovnaké ako pre paralympijských reprezentantov. Odmietanie prístupu k rovnakým podmien-
kam a právam ako majú ostatní zdravotne postihnutí občania nás nerobí spokojnými občanmi Slovenska.  

Žiadame iba o porozumenie a rovnoprávnosť! 

 

 

V Bratislave, 28. novembra 2015 
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Príloha č. 2 - Program VZ 

NÁVRH PROGRAMU 
 

1.  Prezentácia     900 – 930 

2.  Otvorenie     930 

3.  Deklarácia k aktuálnemu postaveniu deaflympionikov v spoločnosti 

(stav v Zákone o športe po 2. čítaní v parlamente) 

4. Príhovor hostí     1000 

5. Návrh a schválenie pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľa 

6. Návrh a schválenie programu 

7. Návrh a schválenie mandátovej, volebnej komisie 

8. Návrh a schválenie návrhovej komisie 

9. Návrh a schválenie štatútu, rokovacieho a volebného poriadku 

10. Správa o činnosti združenia (prezident Miloš Štefek) 

11. Správa o hospodárení združenia (g. sekretár Dušan Dědeček) 

12. Správa revíznej komisie 

13. Zmena stanov DVS 

14. Schválenie deaflympijskej symboliky 

15. Prestávka – obed    1230 

16. Voľby  

17.  Plán činnosti 

18. Diskusia 

19.  Správa mandátovej komisie 

20.  Správa volebnej komisie 

21.  Správa návrhovej komisie 

22.  Záver      cca 1500 
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Príloha č. 3 – Štatút, rokovací a volebný poriadok 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTATÚT, ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK 
 

Valného zhromaždenia 
(Návrh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. novembra 2015, Bratislava



 

 
 

 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
 
Deaflympijský výbor Slovenska (ďalej len DVS) je v zmysle zákona Č.83/1990 Zb. dobrovoľnou, záujmovou organizáciou, 
ktorú tvoria športové kluby, telovýchovné jednoty a občianske združenia zabezpečujúce šport pre sluchovo postihnu-
tých na území Slovenskej republiky. 

 
Článok 2 

 
Hlavnými úlohami DVS je v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňovať, zabezpečovať a ochraňovať spolo-
čenské, skupinové a individuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvárať optimálne materiálne 
a organizačné podmienky pre rozvoj deaflympijského hnutia v Slovenskej Republike a v medzinárodnom deaflympij-
skom hnutí. DVS zabezpečuje a riadi činnosť všetkých reprezentačných družstiev Slovenskej republiky v športových 
odvetviach sluchovo postihnutých a spolu so športovo - technickými komisiami vytvára podmienky pre výber a prípravu 
reprezentantov. Ďalšou úlohou DVS je podporovať systematickú a cieľavedomú prácu so športovo talentovanou mlá-
dežou. 
 

Článok 3 
 
DVS má svoje orgány, dočasné a stále komisie, organizačné zložky potrebné pre riadny výkon svojho poslania a úloh. 
Štruktúra orgánov DVS vyplýva zo Stanov DVS: 

a. Valné zhromaždenie (ďalej VZ DVS). 
b. Výkonný výbor (ďalej VV DVS). 
c. Kontrolná komisia (ďalej KK DVS).  
d. Prezident 

 
ŠTATÚT VALNÉHO ZHROMAŽDENIA DVS 

 
Článok 1 

 
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom DVS. Zvoláva ho: 
 

a. Výkonný výbor - riadne valné zhromaždenie, 
b. Výkonný výbor, Kontrolná komisia, prezident - mimoriadne valné zhromaždenie. 

 
Riadne Valné zhromaždenie je zvolávané raz za dva roky, vyhodnocuje činnosť a dosiahnuté výsledky za uplynulé dva 
roky, schvaľuje plán činnosti DVS na ďalšie roky. Na každom druhom riadnom VZ DVS sa okrem toho volia členovia do 
orgánov DVS na štvorročné funkčné obdobie. 
 
Mimoriadne valné zhromaždenie je zvolávané aspoň 1/2 riadnych členov DVS, pričom zvolávateľom je iniciátor. Mimo-
riadne VZ DVS môže mať podľa potreby aj volebný charakter. 

 
Článok 2 

 
Valné zhromaždenie DVS tvoria zástupcovia členských organizácií podľa nasledovného kľúča: 

a. jeden člen s hlasom rozhodujúcim za každého riadneho člena DVS (nominujú športové kluby), 
b. jeden člen s hlasom rozhodujúcim za každú medzinárodnú organizáciu (ICSD, EDSO, ICCD), ktorej členom je 

DVS (nominuje VV DVS na svojom zasadnutí), 



 

 
 

c. jeden člen s hlasom rozhodujúcim za každý deaflympijský šport (nominuje ŠTK príslušného športu), ktorý je na 
programe Deaflympiády, pri splnení nasledovných podmienok: 

- aktívna reprezentácia v danom športovom odvetví, 
- reprezentácia SR na významných medzinárodných podujatiach (Deaflympiáda, MS, ME, SP, EP) najne-

skôr 2 roky pred VZ DVS. 
 
Zástupcovia organizácií (športových klubov) sú menovaní štatutárnym orgánom svojej organizácie.  
 
VZ DVS sa ďalej zúčastňujú pozvaní hostia, pracovníci DVS s hlasom poradným, ako aj doprovody delegátov VZ, či iní, 
bez hlasovacieho práva. 
 

Článok 3 
 
Termín a miesto konania, program rokovania VZ DVS oznamuje VV DVS riadnym členom DVS písomnou formou dva 
mesiace pred jeho konaním. Riadni členovia do stanoveného termínu nahlásia sekretariátu svojich delegátov s hlasom 
rozhodujúcim a s uvedením všetkých požadovaných informácií týkajúcich sa účasti delegáta na zasadnutí VZ DVS. De-
legačky (hlasovacie lístky) obdržia delegáti až pri prezentácii. Keď sa delegát s hlasom rozhodujúcim z vážnych príčin 
nemôže VZ DVS zúčastniť, môže riadny člen DVS prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu tohto delegáta nahra-
diť len písomnou formou s odôvodnením, najneskôr do 24 hodín pred konaním VZ. V takomto prípade je náhradník 
riadnym delegátom s hlasom rozhodujúcim. Oneskorené nahlásenie náhradníka, alebo svojvoľná zámena pri prezentá-
cii sa hodnotí ako neúčasť delegáta s hlasom rozhodujúcim, t. j. neobdrží hlasovací lístok, doplnkový materiál a nebude 
mu preplatené cestovné, stravné, či ubytovanie. Riadne prihláseným delegátom s hlasom rozhodujúcim sa uhrádzajú 
cestovné výdavky v zhode s rozhodnutím VV DVS a príslušnou smernicou DVS. Pri zvolávaní mimoriadneho VZ DVS 
môže prezident DVS vyššie uvedené termíny meniť. 
 

ROKOVACÍ PORIADOK VZ DVS 

Článok 1 

Účastníci Valného zhromaždenia DVS sa členia na: 
a. delegátov s hlasom rozhodujúcim - sú to zástupcovia členských organizácií delegovaní na VZ DVS, zástupcovia 

ICSD, EDSO a ICCD a zástupcovia deaflympijských športov, 
b. delegátov s hlasom poradným - sú to funkcionári VV DVS, ktorí neboli členskými organizáciami delego-

vaní ako ich zástupcovia, ale rokovania sa zúčastňujú, 
c. ďalší účastníci s hlasom poradným - sú to Čestní členovia DVS, pracovníci DVS a VV DVS pozvaní hostia, 
d. ostatní účastníci bez hlasovacieho práva - sú to doprovody delegátov a iné osoby zabezpečujúce 

riadny priebeh rokovania. 

Článok 2 
Priebeh VZ DVS sa riadi programom rokovania. Program je vo všeobecnosti nasledovný: 

1. Otvorenie 
2. Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa 
3. Schválenie programu 
4. Voľba pracovných komisií 
5. Správa o činnosti a hospodárení 
6. Plán činnosti 
7. Diskusia 
8. Správy pracovných komisií - uznesenie 



 

 
 

9. Záver 
 
Každý bod programu, v ktorom sa prednášajú správy, či návrhy, musí obsahovať aj priestor pre rozpravu k danému 
bodu. Body programu Otvorenie a Záver rokovania prednáša prezident DVS. 
Návrh programu vypracúva zvolávateľ a pred jeho schválením sa tento môže pozmeniť o schválené návrhy z pléna. 
 

Článok 3 
 
Rokovanie VZ vedie pracovné predsedníctvo, ktoré je zložené minimálne z troch členov a to z predsedu pracovného 
predsedníctva a ďalších členov pracovného predsedníctva. Všetkých členov pracovného predsedníctva volia delegáti 
VZ s hlasom rozhodujúcim: 

a. predsedom pracovného predsedníctva je obvykle prezident DVS, ktorý je jeho štatutárnym zástupcom, 
b. členovia pracovného predsedníctva sú navrhnutí a plénom zvolení delegáti, sú nápomocní predsedovi pri 

vedení rokovania po všetkých stránkach, 
Predseda pracovného predsedníctva počas vedenia rokovania delegátov VZ nevystupuje vo funkcii prezidenta DVS, 
podobne ani členovia VV DVS nezastávajú svoje funkcie. 
 

Článok 4 
 
Členovia pracovného predsedníctva osobne zodpovedajú za riadny priebeh rokovania a dodržanie demokratických 
princípov a tohto predpisu. 
Práva a povinnosti predsedu pracovného predsedníctva sú nasledovné: 

a. dbá na chronologický postup jednotlivých bodov rokovania schváleného programu, 
b. sleduje časový harmonogram priebehu rokovania a prijíma opatrenia na zabránenie jeho narušenia, 
c. otvára každý bod programu, udeľuje slovo v rozprave a prednostne udeľuje slovo tým, ktorí sa hlásia s tech-

nickou, či faktickou pripomienkou k prednášaným správam a návrhom, udeľuje slovo diskutujúcim, komen-
tuje odznené príspevky, riadi hlasovanie, konštatuje výsledky hlasovania, 

d. zabezpečuje hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v poradí v ktorom boli podané, 
e. dáva VZ DVS návrh na vylúčenie osôb z radov účastníkov rokovania, 
f. udeľuje slovo tým, ktorí sa prihlasujú a berie ho tým, ktorí vnášajú do rokovania neporiadok 
g. spolu so zapisovateľom zodpovedá za protokolovanie všetkých závažných pripomienok, pozmeňujúcich a do-

plňujúcich návrhov, výsledkov hlasovania, ústnych, alebo písomných diskusných príspevkov a všetkých iných 
skutočností ovplyvňujúcich a charakterizujúcich priebeh rokovania, 

h. po ukončení VZ DVS zabezpečuje spracovanie správy z priebehu rokovania a distribúciu riadnym členom najne-
skôr do 21 dní odo dňa konania VZ DVS. 

 
Článok 5 

 
Rokovania sa zúčastňujú všetci účastníci s tým, že hlasujú len delegáti s hlasom rozhodujúcim. VZ prejednáva najmä 
záležitosti DVS: 

a. uznáša sa o názve, symbolike DVS, alebo zániku organizácie, spôsobe zániku a naložením s existujúcim majet-
kom, vysporiadaním záväzkov, 

b. schvaľuje stanovy DVS, ich zmeny a doplnky, 
c. určuje smery a spôsob rozvoja činnosti DVS, 
d. schvaľuje štatút, rokovací a volebný poriadok VZ DVS, 
e. je oprávnené zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutia VV DVS, ak sú v rozpore so stanovami a predpismi DVS, alebo 

všeobecne platnými právnymi predpismi SR, 
f. volí na štvorročné obdobie prezidenta DVS, členov VV DVS a členov KK DVS, 



 

 
 

g. schvaľuje správu o činnosti, 
h. schvaľuje plán činnosti DVS, 
i. na návrh VV DVS rozhoduje o prijatí a vylúčení čestného člena, 
j. berie na vedomie správu o hospodárení. 

 
Článok 6 

 
Delegáti majú demokratickú možnosť po odznení správ, či návrhov prejaviť svoje názory, pripomienky, či odôvodňo-
vanie návrhu v rozprave. Rozpravu otvára, vedie a uzatvára pracovné predsedníctvo. Po ukončení rozpravy predseda 
pracovného predsedníctva pristupuje k procesu hlasovania. VZ dáva demokratickú možnosť plne prejaviť svoje názory, 
podávať hodnotenie, kritiku, či návrhy, ale aj rady a informácie v diskusii. Do diskusie sa môžu prihlásiť všetci účastníci 
s hlasom rozhodujúcim a poradným, vyplnením a podaním prihlášok do diskusie. Prezident pracovného predsedníctva 
zoradí a očísluje jednotlivé prihlášky, dáva prednosť hosťom, rozhoduje o predĺžení vymedzeného času 5 minút disku-
tujúceho, resp. o nezaradení do diskusie z dôvodov obsahových, či časových. Záujemca môže diskutovať na tú istú 
tému len raz. Do protokolu o priebehu rokovania sú pripojené aj písomne odovzdané, ale neodznené príspevky. 
 

Článok 7 
 
Na VZ sa volia pracovné komisie, ktorých zodpovednosť pretrváva aj po ukončení VZ pre riešenie možných sporov 
týkajúcich sa VZ, max. však do 7 dní od skončenia VZ. Návrh na zloženie komisií predkladá pracovné predsedníctvo na 
základe návrhu VV DVS, nominačných návrhov riadnych členov DVS a návrhov delegátov s hlasom rozhodujúcim. Ide 
o tieto komisie: 

a. mandátová komisia - zisťuje uznášaniaschopnosť zasadnutia VZ a počas hlasovaní a volieb plní úlohu skrutá-
tora, 

b. volebná komisia - zabezpečuje priebeh volieb prezidenta, členov DVS a členov KK DVS, 
c. návrhová komisia - podáva správu, ktorá sa skladá z dvoch častí: 

- najprv na základe prednesených správ, návrhov a volieb konštatuje, čo berie VZ DVS na vedomie a čo 
schvaľuje, 

- potom na základe návrhov VV DVS a delegátov VZ DVS podáva návrh na uznesenia. 
Volebná komisia sa volí len na zasadnutiach VZ DVS, pokiaľ sa na nich volia členovia orgánov DVS, pričom platí zásada, 
že členovia volebnej komisie nemôžu byť súčasne kandidátmi za členov orgánov DVS. 
 

Článok 8 
 
Valné zhromaždenie DVS prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Uznesenia, ktoré boli prijaté, sa stávajú záväznou 
formou v dobe ich platnosti pre celý DVS. Prijaté uznesenia sú povinní akceptovať aj tí delegáti či funkcionári DVS, ktorí 
neboli za ich prijatie.  
 
 

HLASOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK 
 

Článok 1 
 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom DVS a spôsob hlasovania, volieb a prijímania rozhodnutí sa uskutočňuje na 
základe demokratických princípov a tohto predpisu. Vzťahuje sa najmä na: 
 

a. hlasovanie, 
b. voľby, 



 

 
 

c. prijímanie uznesení. 
 

Článok 2 
 
Na VZ DVS hlasujú len delegáti s hlasom rozhodujúcim, spoločne o všetkých záležitostiach, o ktorých sa hlasuje. Začia-
tok hlasovania, jeho priebeh, uskutočnenie a konštatovanie výsledku hlasovania riadi predseda pracovného predsed-
níctva. Voľby členov orgánov DVS sa môžu uskutočniť verejným, alebo tajným hlasovaním, pričom spôsob určujú hla-
sujúci. 

 
Článok 3  

Verejné hlasovanie prebieha v nasledovných fázach: 
a. podanie návrhu, 
b. otázka na pripomienky „Má niekto pripomienku?“,  
c. doplnenie, či pozmenenie návrhu, 

 
V prípade veľkého počtu rôznych pozmeňujúcich návrhov sa hlasuje o konečnom znení návrhu 

a. najprv sa hlasuje o doplňujúcich, či pozmeňujúcich návrhoch v poradí, v akom boli podané a potom sa hlasuje 
o konečnom znení návrhu. Samotné hlasovanie sa vykoná otázkami  

a. „Kto je za prijatie návrhu?“, 
b. „Kto je proti návrhu?“, 
c. „Kto sa zdržal hlasovania?“, 

b. na základe priebežne spočítaných hlasov a ich pomeru k celkovému počtu prítomných delegátov s hlasom 
rozhodujúcim (podľa prezenčnej listina) pracovné predsedníctvo vyhlasuje výsledok hlasovania. 

 
Článok 4 

 
Pri voľbách formou verejného hlasovania, delegáti s hlasom rozhodujúcim prejavujú svoju vôľu zdvihnutím hlasovacej 
kartičky - delegačky, na ktorej je vyznačené meno delegáta a názov členskej organizácie DVS, ktorého zastupuje. Platia 
tieto zásady: 

a. počet hlasov za, proti a zdržaných, sú vyhlasované priebežne a v sumáre nesmú prevyšovať počet prítomných 
delegátov s hlasom rozhodujúcim (podľa prezenčnej listiny), 

b. ak sumárny počet hlasov prevyšuje počet prítomných delegátov, resp. ak je počet hlasov za a proti rovnaký, 
hlasovanie sa okamžite opakuje, 

c. výsledok hlasovania, ktoré riadne prebehlo, sa zapisovateľom riadne zaprotokoluje a hlasovanie o tejto veci 
sa už nesmie opakovať. 

 
Článok 5 

Tajné hlasovanie prebieha v nasledovných fázach: 
a. prezident volebnej komisie oboznámi delegátov s hlasom rozhodujúcim o kandidátkach do orgánov DVS a spô-

sobe voľby (koľko kandidátov sa na tej - ktorej kandidátke môže zakrúžkovať), 
b. skôr, než sa rozdajú kandidátky, pracovné predsedníctvo vyzve VZ na doplňujúce návrhy, resp. priestor na 

vyčiarknutie kandidáta, ktorý sa vzdal na vlastnú žiadosť, stratil morálnu bezúhonnosť, právnu spôsobilosť, 
navrhovateľ stiahol svoj návrh, alebo kandidát zomrel, 

c. členovia volebnej komisie rozdajú delegátom s hlasom rozhodujúcim kandidátky po ich konečnej úprave, 
d. samotné hlasovanie prebieha zakrúžkovaním maximálne stanoveného počtu kandidátov z celkového počtu 

kandidujúcich, 
e. vyzbieranie hlasovacích lístkov, sčítanie hlasov jednotlivých kandidátov a konštatovanie výsledku hlasovania. 



 

 
 

 
Článok 6 

 
Pri tajnom hlasovaní sa vôľa delegátov s hlasom rozhodujúcim vyjadruje len formou hlasu - zakrúžkovaním poradového 
čísla ním vybraných kandidátov. Hlas proti, či zdržanie sa, sa vyjadruje nezakrúžkovaním. Hlasovacie lístky, na ktorých 
je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov než je stanovené, sú neplatné. Počet neplatných hlasovacích lístkov sa vyhla-
suje zvlášť. 
 

Článok 7 
 
Delegáti VZ DVS hlasujú (verejne, alebo tajne) len na vyzvanie k tomuto úkonu predsedom pracovného predsedníctva. 
Hlasuje sa najmä o: 

a. voľbe pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľa zápisnice, 
b. voľbe pracovných komisií, 
c. voľbe členov orgánov DVS (predsedu DVS, VV DVS, predsedu RK a členov RK), 
d. schválení zmien a doplnkov stanov, Štatútu, rokovacieho a volebného poriadku VZ a iných záležitostiach v 

kompetencii VZ, 
e. schválení programu rokovania, 
f.     návrhoch, doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhoch, 
g. prijatí uznesení. 

 
Okrem týchto hlasovaní sa môže hlasovať o ukončení diskusie, o zaradení prestávky a podobne. Na VZ sa nemôže hla-
sovať o veciach nesúvisiacich s rokovaním, alebo o tých, ktoré sú v rozpore s vlastným VZ, (napr. o vynechaní hlavných 
bodov rokovania, alebo zrušení zasadnutia a pod).  

 
Článok 8 

 
VZ DVS na svojom volebnom riadnom zasadnutí, resp. na mimoriadnom VZ vyžadujúcom si voľby, volí členov orgánov 
(prezidenta DVS, členov VV a KK). Pri tomto úkone platia nasledovné zásady: 

a. za členov orgánov DVS môžu byť volení len kandidáti uvedení na listine kandidátov, starší ako 18 rokov s trva-
lým pobytom na území SR, spĺňajúci podmienku bezúhonnosti a právnej spôsobilosti,  

b. kandidát musí byť členom členskej organizácie DVS, 
c. do orgánov DVS môžu byť zvolení aj kandidáti, ktorí sa ho osobne nezúčastňujú, ale so svojou kandidatúrou 

písomne súhlasia, 
d. delegáti VZ sú s návrhom kandidátky vyrozumení najneskôr v deň rokovania prostredníctvom pracovných 

materiálov VZ, 
e. kandidáti do orgánov DVS sa na kandidátkach uvádzajú s určením konkrétnej funkcie, 
f.     členstvo vo VV DVS je nezlučiteľné s členstvom v KK DVS, 
g. na to, aby bol kandidát zvolený do orgánov DVS je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegá-

tov s hlasom rozhodujúcim, 
h. ak kandidát do orgánov DVS nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby sa opakujú a do dru-

hého kola postupujú prví dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov, 
i. ak kandidát do orgánov DVS nezíska ani v druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, VZ DVS rozhodne o po-

kračovaní, alebo odložení volieb. 
 
 
 
 

Článok 9 



 

 
 

 
Voliť členov orgánov DVS (prezidenta DVS, členov VV a KK DVS), hlasovať a prijímať uznesenia je VZ DVS  oprávnené, 
ak je uznášania schopné, t. j. ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov (podľa prezenčnej 
listiny) s hlasom rozhodujúcim. Hlasovanie, voľby a uznesenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítom-
ných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Článok 1 
 
Štatút, rokovací a volebný poriadok VZ DVS je záväzným vnútroorganizačným predpisom DVS. Môže byť menený for-
mou doplnkov a zmien, resp. nahradený novým štatútom schváleným VZ DVS. 

Článok 2 
 
Výkladom tohto poriadku je oprávnený len VV DVS. Veci neupravené týmto predpisom sa riadia stanovami DVS a vše-
obecne platnými právnymi predpismi SR. 
 

Článok 3 
 
Štatút, rokovací a volebný poriadok VZ DVS nadobudol účinnosť a platnosť jeho schválením na zasadnutí VZ DVS dňa 
28. 11. 2015. 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 28. novembra 2015 
 
 
 
Prezident      ........................................................... 

 

Viceprezident      ........................................................... 

 

Generálny sekretár     ........................................................... 

   



 

 
 

Príloha č. 4 - Správa prezidenta 

Správa o činnosti združenia SFNŠ - DVS 

Vážení delegáti športových organizácií nepočujúcich športovcov, hostia. 

Dovoľujem si vás privítať na dnešnom VZ, kde Vám chcem podať prehľad o činnosti združenia za 4-ročné 
obdobie- od vzniku SFNŠ 2011 až ku koncu novembra 2015 – DVS.  

Po iniciatívach a presviedčaní členov prípravného výboru SFNŠ o potrebe založenia novej organizácie Slo-
venskej federácie nepočujúcich športovcov (SFNŠ), bola táto dňa 9. júla 2011 v Trenčíne založená.  

Výbor SFNŠ mal neľahké úlohy. Bola tu blokácia štartu slovenských športovcov na podujatiach ICDS a 
EDSO, odmietavý postoj ministerstva školstva. Zabezpečili sme  prijatie na ministerstve školstva u vtedaj-
šieho riaditeľa odboru Križana a u prezidenta Slovenského Olympijského výboru Chmelára. Obidve organizá-
cie nám potom dali odporúčacie dokumenty pre I.C.S.D. Nasledovalo jednanie a komunikácia s predstavi-
teľmi I.C.D.S. Svetový kongres nepočujúcich športovcov  ICDS sa konal  15.september 2011 v Ríme, ktorého 
sa zúčastnili dvaja delegáti - prezident Štefek a viceprezident Hrdlík, predložili sme svoje stanoviská, vysvet-
lili situáciu. A výbor ICDS zobral na vedomie náš subjekt (SFNŠ),  prijal ho na kongrese v Ríme za svojho 
riadneho člena. Bol to dôležitý úspech pre SFNŠ. V októbri 2011 na zasadnutí  výkonného výboru SFNŠ bola 
schválená nominácia slovenských reprezentantov (Vašíček a Lipovský) v bedmintone na MS nepočujúcich v 
bedmintone v Južnej Kórei. Pozitívnym krokom bola skutočnosť, že išlo o prvú reprezentáciu, ktorú už admi-
nistratívne zabezpečovalo SFNŠ, i keď náklady na účasť znášali samotní pretekári. Po získaní členstva v 
ICDS mojou  prioritou bolo uznanie v EDSO. Takisto to boli desiatky skajpových telefonátov, mailov, ale 
uspeli sme. V polovici decembra sme získali oficiálne stanovisko, že SFNŠ je riadnym členom EDSO. Toto 
boli naše hlavné ciele, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť. Slovenským nepočujúcim športovcom sa otvorila 
cesta k reprezentácii SR. Ale niečo sa nám aj nedarilo. Nepresvedčili sme hneď Ministerstvo školstva SR (MŠ 
SR), aby uvoľnilo dotácie na šport. A tak sme v tom roku sami investovali do našich aktivít. Viceprezident 
Hrdlík zaplatil letenky a pobyt v Ríme, generálny sekretár Dědeček hradil náklady spojené so schôdzkami na 
Valných zhromaždeniach, prenájmom priestorov sekretariátu a niektoré administratívne poplatky. Na našu 
iniciatívu nás v roku 2012 prijal 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. Po viacerých listoch a podrobnej argumentácii 
a vysvetľovaní generálnym sekretárom nás nakoniec Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(MŠVVaŠ SR) prijalo a pridelilo nám v decembri 2012 finančné prostriedky na štátnu športovú reprezentáciu, 
na mládež. V roku 2013 sa delegácia VV SFNŠ (prezident SFNŠ Miloš Štefek a generálny sekretár SFNŠ Du-
šan Dědeček) zúčastnila na prijatí u ministra školstva Dušana Čaploviča. Cieľom bolo ďalej informovať o na-
šich cieľoch a aktivitách zameraných na tohtoročnú Deaflympiádu a citlivej problematike v športe nepočujú-
cich pri uplatňovaní našich práv a potrieb v rezorte MŠVV a Š SR a diskriminácii našej úspešnej športovkyne 
Ivany Krištofičovej (ináč majsterke sveta a Európy vo vrhu guľou z roku 2012) v zabezpečení jej športovej 
prípravy. Ministerskí pracovníci bezdôvodne použili koeficient 0,5 na krátenie dotácie len pre to, že bola ne-
počujúca. Nakoniec sme dokázali presvedčiť ministra školstva a on svojím rozhodnutím opravil nespravodlivý 
krok pracovníkov ministerstva.    

SFNŠ usilovne pracovala na zostavovaní a zabezpečovaní rôznych úloh Slovenského deaflympijského tímu, 
ktorý mal reprezentovať farby našej krajiny. V lete 2012 sme založili Štáb letnej Deaflympiády, aby sme or-
ganizovane pripravovali našu účasť na LD 2013.  Už v októbri 2012 sme zvolali na prvé stretnutie tých špor-
tovcov, ktorí by mohli štartovať na Deaflympiáde 2013 a odovzdali sme im prvé informácie o účasti. Koncom 



 

 
 

roku sme úspešne vypracovali projekty pre ministerstvo na účasť reprezentantov na Letnej Deaflympiáde 
2013 v Sofii a pripravili sme prezentáciu o Letnej Deaflympiáde 2013. Navrhli sme vyhlásiť súťaž o maskota 
LD 2013 – tak ako ho majú paralympionici. Preto sme vyhlásili výtvarnú súťaž  „HĽADÁ SA MASKOT!“ a 
do tejto súťaže sme zapojili deti všetkých škôl nepočujúcich na Slovensku. 

Koncom roku 2013 sme zostavili kritériá účasti športovcov na LD 2013 a prijali sme filozofiu spolupodieľa-
nia sa športovcov na účasti podľa očakávaných výsledkov na LD 2013. 

Priebežne sme plnili aj mnoho ďalších aktivít, významnou bola naša snaha spustiť vlastnú webovú stránku, 
ktorá by informovala verejnosť o našej činnosti. Ďalším dokumentom bol informačný materiál (bulletin) o prí-
prave a zložení deaflympijského tímu na LD2013, ktorý nakoniec zariadil aj naše prijatie a slávnostný sľub v 
Prezidentskom paláci v Bratislave. Do rúk hlavy štátu Ivana Gašparoviča sme zložili slávnostný sľub a pre-
vzali menovací dekrét. Za všetkých 16 členov výpravy sľúbila čestné boje v bulharskej metropole slovenská 
reprezentantka v stolnom tenise Eva Jurková. Slovensko malo najvýznamnejšie úspechy SFNŠ v športe na 
Letných deaflympiádach v Sofii 2013. Ako vedúci výpravy som viedol sedem nepočujúcich športovcov 
(Ivana Krištofičová, Eva Jurková, Peter Vašíček, Miroslav Lipovský, Katarína Babálová, Július Maťovčík a 
František Podhorský ). Športovci nakoniec 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 utvo-
rila nový svetový rekord vo vrhu guľou. Pridala k zlatu z guliarskeho finále aj striebornú medailu v disku. Jur-
ková bola najmladšou športovkyňou v športovej výprave. Skončila na treťom mieste. Je našou veľkou nádejou 
v stolnom tenise aj ďalej v budúcnosti. Ďakujem všetkým športovcom za príkladnú reprezentáciu SR, ale aj 
trénerom, ktorí sa najviac pričinili o náš úspech. 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!!! 

Aj keď sme dostali menej peňazí ako sme žiadali, dokázali sme ich využiť veľmi efektívne. Zo zostatku sme 
pripravili  propagačnú kampaň "Hráme s čistým stolom" – poďakovanie prostredníctvom billboardov, ktorú 
pre nás pripravila reklamná agentúra 4 sports media. 

V októbri 2014 sa v Bratislave konal Bedmintonový turnaj nepočujúcich detí, ktorého cieľom bolo podporiť 
záujem novej generácie o tento príťažlivý šport. Pozvánku dostali všetky školy z celého Slovenska, podujatie 
organizovala Slovenská federácia nepočujúcich športovcov z prostriedkov poskytnutých ministerstvom škol-
stva.  

V novembri 2014 sa v hoteli Park Inn v Bratislave uskutočnila konferencia Poriadne a NAHLAS! pod záštitou 
SFNŠ s cieľom vytvoriť priestor na diskusiu o oblastiach komunikačných bariér u osôb so sluchovým postih-
nutím, či už prostredníctvom kompenzačných pomôcok, alebo personálnej podpory. Išlo o prvú aktivitu SFNŠ 
tohto druhu na ktorej sa zúčastnilo 62 osôb, samotných sluchovo postihnutých a osôb venujúcich sa športu a 
problematike nepočujúcich.  

Posledný februárový deň roku 2015 sa zišli deaflympionici a členovia realizačného tímu na Čertovici, aby na-
fotili pamiatkové skupinové foto pred zimnou deaflympiádou. Vyhlásili sme súťaž o maskota Slovenského 
deaflympijského tímu na XVIII. Zimnú Deaflympiádu. Súťaže sa zúčastnili nepočujúci žiaci. Víťazný námet 
na maskota Slovenského deaflympijského tímu je "Medvedica Vikina" a patrí žiačke Viktórii zo Základnej 
školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím - tak o tom rozhodla súťažná komisia. 



 

 
 

Výprava SR na 18. deaflympijskách hrách Chanty- Mansjisk , ktorú tvorilo spolu 13 členov /z toho bolo 7 
športovcov a 6 členov realizačného tímu/ patrila medzi 27-mi účastníckymi krajinami  k malým výpravám. 
Naši športovci, z celkového počtu 344 zúčastnených športovcov, v súťažiach v piatich druhoch športov- beh 
na lyžiach, snowboard, alpské lyžovanie, ľadový hokej a curling nezískali medailu. Slovensko sa na základe 
poradia krajín podľa zisku medailí celkovo umiestnilo na 16 priečke. 

V Bratislave sa 9. mája 2015 konalo Mimoriadne valné zhromaždenie Slovenskej federácie nepočujúcich 
športovcov. Hlavným bodom programu  bola zmena názvu združenia a niektoré doplnenia stanov. Najdôleži-
tejšou zmenou bola výmena pôvodného názvu za výstižnejší – DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA 
(DSV). Tieto tri slová lepšie vystihujú postavenie a ciele združenia vo svetovom športovom dianí, ale aj na 
Slovensku. Pôvodné znenie (Slovenská federácia nepočujúcich športovcov) radilo toto športové združenie ne-
počujúcich občanov k „šedej mase“ stoviek iných športových združení (počujúcich) na Slovensku – rôznych 
asociácií, zväzov, federácií, či klubov. Zmeny inicioval vývoj v slovenskej športovej obci, ktorá pripravuje 
Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov... Možno aj vďaka tomu, že táto široká skupina zdra-
votne znevýhodnených občanov SR, nemá v prípravnom výbore žiadneho zástupcu, došlo k opomenutiu exis-
tencie a postaveniu tohto združenia na Slovensku a vo svete. DVS je pritom z pohľadu šírenia olympijských 
myšlienok, transformovaných na deaflympionizmus so svojimi cieľmi totožný s poslaním a cieľmi Sloven-
ského paralympijského výboru. Spolu s SPV tak prispieva k internacionálnemu zapojeniu zdravotne postihnu-
tých občanov Slovenska do spoločenského života nielen v našej vlasti, ale aj v Európskom a celosvetovom 
merítku. Rešpektovanie a zrovnoprávnenie v pripravovanej legislatíve Slovenskej republiky s ostatnými sku-
pinami zdravotne postihnutých občanov (telesne, zrakovo a mentálne) je preto logickým krokom pre občanov 
so sluchovým postihnutím.     

V júli zasadali členovia Výkonného výboru, aby prejednali bežné úlohy a problémy v napredovaní združenia. 
Za výnimočný moment možno označiť prijatie Michala Micháleka - zakladateľa športu na Slovensku - golfu 
nepočujúcich. Prítomní sa dohodli na perspektívach spolupráce v oblasti tohoto atraktívneho športu. Sloven-
ská golfová asociácia nepočujúcich stala osemnástym členom Deaflympijského výboru Slovenska. 

V auguste sa pre slovenských deaflympionikov otvorila nová kapitola pozitívnej medializácie. V sídle 
Deaflympijského výboru Slovenska v Bratislave bola podpísaná prvá deklarácia spolupráce medzi DVS a zná-
mou slovenskou osobnosťou udelením titulu „Ambasádor tichej vôle“. Prvou ambasádorkou sa stala Miss Slo-
venskej republiky 1993 a známa televízna moderátorka PhDr. Karin Majtánová. Svojím podpisom potvrdila 
úprimný zámer venovať svoje činy a kroky v prospech tých deaflympionikov, ktorí nachádzajú spoločenské 
uplatnenie v oblasti športu a reprezentácie Slovenskej republiky. 

3. októbra 2015, po prvýkrát v histórii spoločne vystúpili deaflympijskí športovci na jeden z najkrajších tat-
ranských vrcholov Slovenska – Rysy. Novú tradíciu, pomáhali založiť ambasádori tichej vôle – prvá Miss 
Slovensko a redaktorka RTVS Karin Majtánová, poslanec NR a zanietený športovec Juraj Droba a Hanka 
Kolníková Slovenka roku 2012 a známa paralympionička. V hoteli FIS v Štrbskom plese sme vyhlásili najús-
pešnejšieho nepočujúceho športovca a športovkyňu. Moderovania sa ujala Karin Majtánová a po krátkom prí-
hovore viceprezidenta Rastislava Hrdlíka, začalo vyhlásenie. Ocenenie športovcom odovzdával a zo srdca bla-
hoželal Juraj Droba. V kategórii žien zvíťazila stolnotenisová hráčka Eva Jurková, za ňou tenistka Jana Jáno-
šíková a poradie zavŕšila atlétka Ivana Krištofičová.  Kategóriu mužov ovládli stolnotenisoví hráči: Thomas 
Keinath na prvom mieste a Marek Tutura na treťom mieste. Druhé miesto získal lyžiar Martin Legutký 
mladší. Všetci dostali krásne upomienkové plakety zo skla. 



 

 
 

Chcem poďakovať kolegovi Dědečkovi za prínos deaflympijskému hnutiu.  Obdivujem ho za vytrvalé úsilie v 
sekretariáte. Má bohaté nápady v športe nepočujúcich. Tiež ďakujem kolegovi Hrdlíkovi za veľkú snahu za-
meranú na futsal slovenských  nepočujúcich a spoločné riešenie problematiky o športe sluchovo postihnutých. 
Verím, že napriek veku má aj dnes veľkú chuť pracovať s elánom. 

Ďakujem za pozornosť. 

Miloš Štefek, prezident DVS 



 

 
 

Príloha č. 5 – Správa o hospodárení združenia 

Prosím, sledujte predložené materiály... 

Najmä v začiatkoch (rok 2011) sme to mali veľmi ťažké – museli sme do združenia vložiť vlastné prostriedky 
(cca – 2300€). V roku 2012 nám MŠVVaŠ SR nepridelilo žiadnu dotáciu. Až koncom roka 2012 nám priznali 
3000 €, ktoré sme mohli použiť až do koncu januára 2013. V roku 2013 nám už dotácie priznali, boli však 
účelovo viazané. Dostali sme 114 149 €, v čom boli zahrnuté hlavné prostriedky na účasť na Letnej Deaflym-
piáde v Sofii a prostriedky na prípravu I. Krištofičovej. V tomto roku sme zažili prvú diskrimináciu, keď nám 
MŠVVaŠ znížil  koeficient na n = 0,5 na nepočujúceho športovca, pričom ostatní športovci mali vo výpočto-
vom vzorci n =1. Minister D. Čaplovič na žiadosť SFNŠ dorovnal I. Krištofičovej financie na prípravu. 
Vzorec však ostal nezmenený. Na sekretariát sme v tom roku nedostali žiadne financie. V roku 2013 sme do-
stali aj účelovo viazané prostriedky na bicykel p. Maťovčíka. Letná Deaflympiáda nám roku vyšla čiastočne 
podľa našich predstáv. Získali sme o jednu medailu viac ako boli plány. 

V ďalšom roku sme už na základe výsledkov z Deaflympiády mali dostať aj financie na štátnu športovú repre-
zentáciu a mládež, ktoré však boli minimálne.  

Všetky prostriedky, ktoré nám ministerstvo poskytuje sú viazané na povinnú spoluúčasť vlastných prostried-
kov (od 5-30%). Žiaľ, nie vždy sme vlastné prostriedky mali, tak sme do tohto proces spolufinancovania zain-
teresovali aj športovcov. Podmienka spolufinancovania nám dodnes robí problém, pretože nevieme sponzor-
sky zabezpečiť financie na spoluúčasť, z toho dôvodu zahŕňame do spolufinancovania aj samotných športov-
cov a športové kluby. V predloženom dokumente, ktorý máte pred sebou môžete nájsť pravdepodobné finan-
covanie v budúcom roku. Aj tieto prostriedky sú však viazané na povinné spolufinancovanie. To znamená, že 
na 155 600€ by sme mali približne v budúcom roku zabezpečiť finančné prostriedky na spolufinancovanie. 
Slovak Telecom nás síce sponzoruje a dáva nám zdarma paušály na telefonovanie, avšak čiastky od sponzorov 
sú malé cca 3000€/rok. Sponzor Slovaktual s nami už nespolupracuje. Sponzori a podporovatelia sa veľmi 
ťažko hľadajú. 

V roku 2014 nám ministerstvo poskytlo 189 130€. Z toho bola čiastka 120 000€ viazaná na prípravu vybra-
ných športovcov. Zmluva nás teba nepustila a z týchto prostriedkov sme nemohli vyčleniť financie na iné 
športy. Koncom roka si však curlingárky vybojovali účasť na zimnej deaflympiáde. V tom roku sme prvýkrát 
získali aj finančné prostriedky na zabezpečenie sekretariátu. Ďalej sme dostali na prípravu športovcov na zim-
nej deaflympiáde. Väčšinu prostriedkov vyčerpali lyžiari. Výsledky zo zimnej deaflympiády nás potešili i na-
priek medaile, ktorú sme nezískali. 

V roku 2014 sme zažili ďalšiu diskrimináciu zo strany ministerstva. I. Krištofičová dostala od štátu za zlatú a 
striebornú medailu iba 3300€. Paralympionik by za takéto medaily získal približne 55 000€. Taktiež diskrimi-
novali E. Jurkovú. Samotný minister zmenil svojim rozhodnutím podporu na dvojnásobok, z toho vyplýva, že 
E. Jurková dostala 1800€ a I. Krištofičová dostala 6600€. Ja som si z toho ako tréner zobral prvýkrát svoj po-
diel, na ktorý som mal nárok podľa platnej zmluvy s ministerstvom. 

 

Rok 2015 bol rokom zimnej deaflympiády. Žiadali sme zhruba 130 000€ na účasť a prípravu. V konečnom 
dôsledku sme na účasť dostali 37 000€, čo bolo naozaj len minimum. K tomu sme dostali na materiálne za-
bezpečenie 7 200€. 



 

 
 

Nemyslím si však, že vďaka vyššej dotácii by dosiahli športovci lepšie výsledky. Ale ak by nás ministerstvo 
podporovalo dlhšie (zabezpečila by sa dlhodobá príprava športovcov) výsledky by boli iste lepšie. V roku 
2014 pribudol medzi vybraných športovcov A. Babič, ktorý sa umiestnil na 6. mieste ME. V tomto roku už 
získal aspoň malú finančnú podporu od MŠVVaŠ SR . Cyklistický tím dostal za 2. miesto na ME odmenu ako 
zdraví športovci.  

V roku 2015 sme dostali vyššie prostriedky najmä vďaka vybraným športovcom (4 športovci). Na svoju prí-
pravu získali celkom 130 000€. Na materiálne zabezpečenie sme získali 1 700€, za ktoré sme zakúpili horský 
bicykel (taktiež so spoluúčasťou). Na odmeny zamestnancov, trénerov a tlmočníkov sme mohli vyčleniť 16 
000€, z ktorých sme hradili platy trénerov na deaflympiádu a platy členov VV ako pracovníkov sekretariátu. 
Na sekretariát sme v roku 2015 dostali 19 500€. 

Naša budúcnosť vďaka filozofii štátnych orgánov bola doteraz nejasná. V začiatkoch sme preto chceli správy 
o členoch a aktivitách našej základne. Ja som už vtedy poznal filozofiu ministerstva. Pochopil som, že aj keď 
si pripravíme rozpočet, tak ministerstvo nám dá peniaze podľa ich vzorca. Poskytnuté prostriedky boli vždy 
menšie ako náš pripravovaný rozpočet. 

V budúcom roku by to malo byť cca 230 000€  len na vybraných športovcov. Či už pôjdu cez nás, alebo inú 
organizáciu. Ostatné položky, ktoré vidíte v mojom návrhu sú prostriedky, ktoré nám majú pokryť ďalšie akti-
vity a budú žiadané od MŠVVaŠ SR, od samosprávnych krajov i od sponzorov.  

Aktivita, v ktorej by sme chceli pokračovať je výstup na Rysy a vyhlásenie najúspešnejších športovcov. V bu-
dúcom roku nás čaká inšpekcia z EDSO. Takisto sme do návrhu zahrnuli účasť na kongresoch. Chceli by sme 
vydať publikáciu (Medaila za ticho). Každý rok podávame žiadosť o finančnú podporu tejto publikácie, dopo-
siaľ bola však neúspešná. E. Jurková, I. Krištofičová, J. Jánošíková, T. Keinath, boli tento rok úspešní, za čo 
dostanú v budúcom roku odmenu tak ako zdraví športovci. 

Finančné prostriedky boli čerpané podľa platnej legislatívy MŠVVaŠ a podľa toho boli a zúčtované. Každý si 
môže ich čerpanie pozrieť na webe, sprístupnenom ministerstvom. 

V tomto roku prebehla aj kontrola čerpania dotácií z MŠVVaŠ, ktorá začala v decembri r. 2014. Vytkla nám 
maličkosti, ktoré sme potrebovali na zabezpečenie športovej prípravy (iPad, opaľovací krém, okuliare, slneč-
ník). Nerozumiem ako je možné nám tieto oprávnené výdavky vytknúť. Myslím, že je to len subjektívne roz-
hodnutie kontrolórov. Pohľad kontroly je podľa mňa nekompetentný a to čo nám vytkli pokladám za nezmy-
sel. 

Pre prípade, že ste potrebovali detailnejšie informácie o čerpaní, ponúkli sme záujemcom možnosť nahliadnuť 
do peňažného denníka minulú stredu. Na otázky som pripravený osobne odpovedať na sekretariáte kedykoľ-
vek.  

 

Dušan Dědeček, generálny sekretár  



 

 
 

Príloha č. 6 – Symbolika DVS 

 
 

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA 
(slovenská verzia) 
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čiernobiela 

 

 

 

 

 

 

 

 

šedá 

 

 



 

 
 

 

 

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA 
(anglická verzia) 

 

 

farebné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 čiernobiele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 šedé 

  

  



 

 
 

 

Príloha č. 7 Správa Mandátovej a volebnej komisie 

Príloha č. 8 Správa Návrhovej komisie 


	a. delegátov s hlasom rozhodujúcim - sú to zástupcovia členských organizácií delegovaní na VZ DVS, zástupcovia ICSD, EDSO a ICCD a zástupcovia deaflympijských športov,

