
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 7. júla 2021  

 

 
Členovia VV:  

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

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček     Zapisovateľka: Andrea Štellerová 

Program: 

1. XI. Valné zhromaždenie – vyhodnotenie. 

2. Rozpočet 2021 a jeho aktualizácia. 

3. Deaf Rysy a sprievodné aktivity. 

4. Futsal – rozpočet, ďalšie informácie. 

5. Ostatné 

a. prijatie nového ŠK 

b. zmeny v družstve na LD 

c. zmluva so TOP športovcami 

d. nominácia na MS v atletike 

e. aktualizácia smernice 16  

f. organizácia MS v zimných športoch. 

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  

Ku bodu č. 1 XI. Valné zhromaždenie – vyhodnotenie. 

− p. Birka v krátkosti zhrnul priebeh Valného zhromaždenia. Zdôraznil dôležitosť voľby kontrolóra združe-

nia DVS, ktorého sa nakoniec nepodarilo zvoliť, 

− p. Krist zdôraznil, že neustále zasahovanie do priebehu niektorými členmi DVS, podľa jeho názoru spo-

maľovali a narúšali celkový priebeh, 

− v ďalšom informoval o okolnostiach, ktoré predchádzali voľbe kontrolóra, 

− v ďalšom p. Krist zdôraznil potrebu zvolania mimoriadneho Valného zhromaždenia, kde sa musí zvoliť 

kontrolór združenia DVS, 

− p. Birka sa pýtal ako formou môže byť zvolený kontrolór združenia. p. Krist odpovedal, že kontrolór 

môže byť zvolený, alebo inak ustanovený len Valným zhromaždením, 

− v ďalšom zdôraznil,  že na funkciu kontrolóra je potrebné splniť podmienky zákona, ktoré sú pomerne 

prísne a že samotný výkon činnosti je pre ľudí, ktorí by mohli spĺňať podmienky, nezaujímavý, keďže 

ide väčšinou o vedľajšiu pracovnú činnosť, 

− p. Dědeček spolu s p. Kristom vyslovili otázku ako riešiť problém neospravedlnených klubov z účasti 

Valného zhromaždenia a zároveň navrhli, aby sa ďalšie náklady spojené s mimoriadnym Valným zhro-

maždením zohľadnili pri dotácii na činnosť tých klubov, ktoré boli neospravedlnené (ŠKN Trenčín, FCN 

Lučenec, ŠKN Nové Zámky, NMŠK 1922), 

Hlasovanie:  

Za: 5 hlasov    Proti: 0 hlasov   Zdržali sa: 0 hlasov 

návrh bol schválený.  

− p. Krist taktiež navrhol aby sa do budúcna upravila smernica č. 17 - Poplatky a príspevky som zámerom 

predchádzať takýmto situáciám, 

− p. Birka sa zauvažoval o výberovom konaní na miesto kontrolóra DVS, 
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−  p. Krist pokračoval, že výberové konanie spraviť môžeme, ale zdôraznil, že funkcia kontrolóra nie je 

lukratívna pracovná funkcia a nevykonáva závislú prácu, tým pádom je o túto funkciu nízky záujem. 

Preto navrhol, aby sa výberové konanie riešilo formou inzercie na webovej stránke,  

− p. Birka navrhol termín mimoriadneho Valného zhromaždenia na 4. september 2021 

− Hlasovanie:  

Za: 5 hlasov    Proti: 0 hlasov   Zdržali sa: 0 hlasov 

návrh bol schválený.  

 

Ku bodu 2. Rozpočet 2021 a jeho aktualizácia. 

− p. Dědeček informoval o nových údajoch v účtovníctve, ktoré nie sú momentálne správne zaúčtopvané 

a z dôvodu ktorých nie je možné rozpočet pre rok 2021 aktualizovať kompletne a ospravedlnil sa za 

nedokončený rozpočet a požiadal o preloženie tohoto bodu na ďalšie zasadnutie VV.   

Ku bodu 3. Deaf Rysy a sprievodné aktivity. 

− p. Dědeček informoval o plánovanom stretnutí s TOP športovcami a ich realizačnými tímami, ktoré by 

sa malo konať v piatok 10. 9. 2019. Dodal, že stretnutie by malo byť spojené s fotografovaním a násled-

nou spomienkou na p. Babiča, 

− p. Fabšičová sa pýtala, či bude aj pripravené vyhlásenie najlepšieho športovca, 

− p. Dědeček dodal, že z dôvodu súťaží, ktoré prebiehajú aj po tomto termíne, sa vyhlásenie konať ne-

bude,  

− p. Dědeček informoval o komunikácií s riaditeľom odboru pre šport a výsledku, že MŠVVaŠ neodsúhla-

silo marketingovú podporu v rozpočte na LD 2022 a tiež potvrdil rezerváciu Hotela Fis na akciu Deaf 

Rysy 2021, 

Ku bodu č. 4. Futsal – rozpočet, ďalšie informácie 

− p. Birka stručne predstavil aktualizovaný rozpočet futsalu pre rok 2021, 

− p. Dědeček však doplnil rozpočet o položku, na ktorú p. Birka zrejme zabudol – možné vrátenie financií 

športovcom – samoplatiteľom (3 900€), v prípade ak postúpia. p. Birka potvrdil a rozpočet,  

Ku bodu č. 5. Ostatné  

− p. Dědeček informoval o žiadateľovi členstva v DVS klube AO TJ Slávia STU Bratislava. V krátkosti pred-

stavil členov a členskú základňu,  

− p. Birka požiadal o hlasovanie za prijatie nového klubu AO TJ Slávia STU Bratislava. 

− Hlasovanie:  

Za: 5 hlasov    Proti: 0 hlasov   Zdržali sa: 0 hlasov 

návrh bol schválený.  

− p. Dědeček informoval o zmenách v nominácii na LD 2022, podľa prílohy č. 1.,  

− predstavil aktualizovanú zmluvu s TOP deaflympionikmi a poukázal na zmeny, ktoré v zmluve nastali, 

(príloha č. 2)., 

− P. Birka požiadal o hlasovanie za schválenie novej zmluvy  

− Hlasovanie:  

Za: 5 hlasov    Proti: 0 hlasov   Zdržali sa: 0 hlasov 

návrh bol schválený.  

− p. Dědeček informoval o nominácii na MS v atletike nepočujúcich, v zložení: I. Krištofičová, A. Lepó-

tová, M. Antušeková, R. Jelínek a pravdepodobne aj Š. Debnár. Uviedol, že spolu so športovcami pôjdu 

aj ich tréneri v zložení: pp. Dědeček, Surgáč, Rusnák a Honner,  

− v  ďalšom dodal, že účasť p. Debnára bude financovaná zo schváleného príspevku 800€,  
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− p. Maťovčík súhlasil a doplnil, aby p. Debnár, v prípade ak splní limit na deaflympiádu 2022, dostal 

ďalšiu podporu zo strany DVS,   

− p. Dědeček  informoval o audiograme p. Debnára, ktorý je podľa neho hraničný. Z tohto dôvodu požia-

dal p. Fabšičovú, aby vycestovala spolu s p. Debnárom na MS v atletike nepočujúcich, keďže ICSD v ta-

kýchto prípadoch žiada overenie audiogramu priamo na miesta konania významných súťaži,  

− p. Dědeček informoval o neaktualizovanej smernici č. 16, ktorú navrhol opraviť v súlade so skorším roz-

hodnutím výkonného výboru. Novú verziu mali všetci k dispozícii v papierovej forme (Príloha 3), 

− p. Birka požiadal o hlasovanie za aktualizovanú smernicu č. 16  

− Hlasovanie:  

Za: 5 hlasov    Proti: 0 hlasov   Zdržali sa: 0 hlasov 

návrh bol schválený.  

− p. Birka informoval o komunikácii s p. Bogardom z ICSD, ohľadom ponuky organizovať Majstrovstvá 

sveta v zimných športoch. p. Dědeček reagoval a navrhol, aby sme nepristúpili na spoluprácu, vzhľa-

dom na časovú tieseň a neistotou financovania zo strany štátu. Informoval o podmienkach zo strany 

štátu, ktoré treba splniť,  

− p. Fabšičová navrhla, aby na nadchádzajúcom kongrese ICSD, ktorý sa bude konať formou online, od-

znela požiadavka - pripomienka na spolufinancovanie významných a dôležitých súťaží, aj zo strany 

ICSD. p. Birka s pripomienkou súhlasil,  

− p. Krist mal návrh, aby požiadavky, ktoré vydalo MŠVVaŠ, p. Birka preložené zaslal na ICSD, 

− p. Štefek informoval o ponuke z EDSO, na organizovanie ME v plávaní v roku 2023, alebo 2024. Navr-

hol, aby sa tieto organizovali v Šamoríne v rezorte X – Bionic. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 56/21 Zápočet nákladov na usporiadanie ďalšieho Mimoriadneho VZ voči dotáciám tých klubov, ktoré 

neboli ospravedlnené z účasti na Valnom zhromaždení, 

č. 57/21 Termín mimoriadneho Valného zhromaždenia na 4. september 2021, 

č. 58/21 Prijatie nového klubu AO TJ Slávia STU Bratislava, 

č. 59/21 Aktualizáciu zmluvy s TOP deaflympionikmi, 

č. 60/21 Aktualizáciu smernice č. 16. 

VV berie na vedomie 

č. 61/21 Zmeny v nominácii na 24. Letnú Deaflympiádu 2022, 

č. 62/21 Informáciu o ponuke na organizáciu ME v plávaní v roku 2023, alebo 2024. 

VV ukladá úlohu 

č. 63/21 Vyžiadať a potvrdiť údaje o členskej základni a členských poplatkoch. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: čo najskôr 

č. 64/21 Požiadať kluby o návrhy na kontrolóra združenia DVS, do termínu 31.8.2021. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: čo najskôr 
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č. 65/21 Dopracovať rozpočet 2021. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: do najbližšieho zasadnutia 

č. 66/21 Vyhľadať sponzorov a požiadať o podporu marketingovej aktivity.  

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: priebežne 

č. 67/21 Dopracovať rozpočet na futsal do tabuľkovej podoby. 

Zodpovedný: Peter Birka     Termín: čím skôr 

č. 68/21 Zaslať preložené požiadavky (z MŠVVaŠ) na ICSD. 

Zodpovedný: Peter Birka     Termín: čím skôr 

 

 

 

 

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

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

V Bratislave, 27.7.2021 


