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konaného 12. augusta 2021  

 

 

 

Členovia VV:  

Prítomní: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček 

Neprítomní (ospravedlnení) Július Maťovčík, Miloš Štefek  

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček     Zapisovateľka: Andrea Štellerová, neprítomná  

Program: 

1. Rozpočet 2021 a jeho aktualizácia. 

2. Deaf Rysy a sprievodné aktivity. 

3. Aktualizácia smerníc 5, 11 a 17.  

4. Futsal – rozpočet, ďalšie informácie. 

5. Ostatné 

a. komentár stanov DVS (od R. Hrdlíka), 

b. prihláška SR na organizovanie ICSD MS v zimných športoch, 

c. povinnosť očkovania pre členov DVS – otázky, 

d. vystúpenie klubov SGAN, prijatie Climberg 

e. príprava Deaflympijských dní, 

f. školenie zúčtovateľov, 

g. žiadosť ŠKN Nové Zámky 

h. aktualizácia PŠP 

i. vykonanie kontroly v Trenčíne (školenie kontrolórov). 

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  

Ku bodu č. 1  

− p. Dědeček predložil aktualizovanú verziu rozpočtu, prítomní diskutovali najmä o vyhlasovaní  Najús-

pešnejších športovcov za rok 2019 a podporu DVS reprezentantov, 

− zhodli sa v názore krátiť pôvodný návrh tým športovcom, ktorí sa vyjadrili k svojej účasti, resp. neúčasti 

na LD 2021, 

− zároveň diskutovali o nováčikoch v tíme Terézie Birošovej a Šimonovi Debnárovi a ich podpore, 

− p. Dědeček požiadal prítomných o hlasovanie o predloženom návrhu v zmysle diskusie, 

Hlasovanie:  

Za: 3 hlasy  Proti: 0 hlasov  Zdržali sa: 0 hlasov   Neprítomní: 0 hlasy  

návrh bol schválený.  

 

K bodu č. 2  

− prítomní prešli predbežne ohlásených účastníkov z radov hostí, 

− v programe bolo naplánované stretnutie realizačných tímov, pričom turistika bola myslená ako nástroj 

na stmelenie kolektívov a vzájomné poznávanie, 

− prítomní uvažovali aj o vyhlásení súťažnej formy výstupu, 

− v rámci druhého večera stretnutia realizačných tímov prítomní súhlasili so zaradením spomienkového 

bloku na Adriana Babiča, 
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Ku bodu č. 3 

− prítomní prešli návrh aktualizácie smernice 5, ktorá bola pripravená odbornou spolupracovníčkou p. 

Hanusovou. P. Dědeček navrhol o nej hlasovať: 

Hlasovanie:  

Za: 3 hlasy  Proti: 0 hlasov  Zdržali sa: 0 hlasov   Neprítomní: 2 hlasy  

návrh bol schválený.  

 

K bodu č. 4 

− p. Birka doplnil ďalšie požiadavky do rozpočtu vo futsale (cestovné výdavky), 

− spomenul, že 300€ príspevok sa hráčom vracať nebude, keďže ide len o kvalifikáciu, nie sú to ME, 

− p. Birka prítomným potvrdil, že túto informáciu hráči vedia, 

− p. Dědeček vyhodnotil rozpočet futsalu ako dobre pripravený. 

K bodu č. 5 

− p. Birka otvoril diskusiu k návrhu p. Hrdlíka, aktívne sa zapojil p. Krist, ktorý rozporoval ten návrh, 

− vzhľadom ku spôsobu a obsahu predloženého návrhu prítomní spochybnili pozíciu čestného člena VV, 

ktorú v súčasnosti p. Hrdlík má, 

− prítomní vyhodnotili nedostatok potrebných informácií k serióznej organizácii ICSD MS v zimných špor-

toch ako dôvod na odmietnutie organizácie takého podujatia, 

− k očkovaniu gen. sekretár zhodnotil pandemickú situáciu ako kritický bod našej účasti v Brazílii a odpo-

ručil všetkým potenciálnym účastníkom podstúpiť očkovanie, 

− ďalej informoval o ohlásení ukončenia činnosti športového klubu Slovenská golfová asociácia nepoču-

júcich, čo prítomní zobrali na vedomie, 

− vyhodnotil žiadosť o prijatie ŠK Climberg a navrhol členom VV súhlasiť s prijatím: 

Hlasovanie:  

Za: 3 hlasy  Proti: 0 hlasov  Zdržali sa: 0 hlasov   Neprítomní: 0 hlasy  

návrh bol schválený.  

 

− krátko diskutovali o termíne Deaflympijských dní a štruktúre podujatia, zamietli šport plávanie, 

− p. Dědeček skonštatoval potrebu urobiť školenie zúčtovateľov výdavkov TOP športovcov, 

− prítomní sa krátko zaoberali žiadosťou p. Hrdlíka o príspevok na športovú časť MDN 21 vo výške 500€, 

ktorý je zahrnutý v aktualizovanej verzii rozpočtu, 

− prítomní diskutovali o systéme zmien v Plánoch športovej prípravy, pričom právny zástupca rozporoval 

aktuálny stav a spôsob, 

− v ďalšom p. Dědeček informoval o poverení kontrolóra k výkonu fyzickej kontroly u p. Maťovčíka 

v Trenčína. 
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Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 69/21 Návrh smernice č. 5, 

č. 70/21 aktualizáciu predloženého rozpočtu podľa prezentovanej prílohy, 

č. 71/21 prijatie žiadateľa o členstvo ŠK Climberg za nového člena Deaflympijského výbor Slovenska, 

 

VV berie na vedomie 

č. 72/21 potrebu aktualizácie smernice č. 11 a 17 a čas na ich prípravu, 

č. 73/21 informáciu p. Birku o zmenách v rozpočte futsalu, 

č. 74/21 informáciu o skutočnosti, že príspevok hráčov futsalu vo výške 300€ na účasť v kvalifikácii je 

nevratný, 

č. 75/21 zásadné rozpory návrhu na zmeny stanov od p. Hrdlíka a identifikoval nelogické, protichodné 

momenty v návrhu, a návrhy. ktoré sú aj v priamom rozpore so zákonom, 

 

VV ukladá úlohu 

č. 76/21 Vyžiadať a potvrdiť údaje o členskej základni a členských poplatkoch. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: čo najskôr 

 

 

 

 

Zapísal:  Dušan Dědeček ........................................... 

V Bratislave, 27.8.2021 


