
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 22. decembra2021  

 

 

Členovia VV:  

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

Neprítomný: Július Maťovčík (ospravedlnený) 

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček (ospravedlnený)   Zapisovateľka: Andrea Štellerová  

Program: 

1. Aktuálna situácia financovania TOP športovcov. 

2. Správa účastníkov zo 48. Kongresu ICSD (Birka, Dědeček, Fabšičová). 

3. Futsal – vyhodnotenie, čerpanie rozpočtu, príprava nového rozpočtu 

a. žlté, červené karty, platba za PCR testy, doplatok na hoteli,  

b. vystupovanie trénera Mikitu – riešenie, pozvanie na zasadnutie. 

4. Rozpočet DVS – priebežná informácia o čerpaní. 

5. Ostatné 

a. Chef de mission 15-17. január 2022, 

b. Pracovné stretnutie s Rastislavom Hrdlíkom, 

c. E. Štetková – preukázanie materiálov, 

d. Zasadnutie Štábu LD, žiadosť M. Štefeka 

e. Prijatie nového ŠK Skiprofit Žilina 

 

p. Birka všetkých prítomných privítal na zasadnutí VV a vyzval prítomných k návrhom a zmenám programu. Ni-

kto nežiadal úpravy programu. 

Ku bodu č. 1  

- p. Birka konštatoval predloženie nových kritérií predložených ministerstvom a spomenul komunikáciu, 

ktorú v zmysle kritiky otvoril gen. sekretár s ministrom školstva a ombudsmankou pre osoby so zdra-

votným postihnutím (listová korešpondencia), 

- p. Dědeček spomenul a vysvetlil kritické pasáže z kritérií a obsah listov adresovaných štátnemu tajom-

níkovi, ministrovi školstva a ombudsmanke a prítomných informoval o svojej komunikácii s osobami 

rozhodujúcimi v tejto tematike, 

- právny zástupca p. Krist spomenul svoj názor na absurdné rozpory, ktoré kritériá stanovili a ktoré sú 

podľa neho aj v rozpore so Zákonom o športe,  

 

Ku bodu č. 2  

- p. Birka spomenul niektoré kritické momenty zo zasadnutia kongresu. Spomenul, že kongres o.i. schvá-

lil konanie 24. Letnej deaflympiády v termíne 5.-15. máj 2022 v Caxias do Sul, 

- právny zástupca komentoval niektoré sprostredkované informácie a jeho pohľad na niektoré procesné 

momenty, 

 

Ku bodu č. 3 

- p. Birka stručne vyhodnotil prípravu futsalistov na kvalifikáciu na ME v Izraeli a pozitívne hodnotil 

najmä psychologickú prácu trénera Mikitu, ale aj jeho stratégiu priamo na kvalifikácii, 
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- v ďalšom spomenul neplánované náklady, ktoré vznikli navýšením zakúpenia samostatnej izby (cca 

340€) pre neho ako člena realizačného tímu. Navrhol aj refundáciu testov PCR, ktoré mali hráči hradiť 

z vlastných zdrojov (932€), 

- zároveň p. Birka požiadal o vrátenie vlastných príspevkov hráčom Kuchtovi, Čechovskému a Zelnic-

kému, ktorí nakoniec na kvalifikáciu necestovali, 

- p. Birka spomenul aj vystavenie pokutových kariet, žltých a červených, za nešportové správanie, 

- p. Dědeček stručne prešiel rozpočet futsalu, ktorý bol k dňu zasadnutia realizovaný a komentoval ná-

vrh p. Birku uhradiť PCR testy, ktoré si podľa pôvodnej dohody mali hradiť hráči sami, pričom medziča-

som bol pôvodný rozpočet DVS krátený zo strany MŠVVaŠ SR, 

- p. Dědeček navrhol odložiť rozhodnutie o tejto položke na neskôr, teda v marci 2022, keď bude jasné 

ako sa vyvinulo konečné čerpanie rozpočtu za rok 2021, 

- v ďalšej diskusii padlo niekoľko ďalších návrhov, nakoniec sa však o žiadnom nehlasovalo, 

- gen. sekretár D. Dědeček v ďalšom navrhol zamietnuť refundáciu ubytovania naviac, ktoré vzniklo osa-

mostatnením izieb pre trénera tímu L. Mikitu a člena realizačného tímu P. Birku, ktoré nebolo v roz-

počte plánované a nebolo nevyhnutným nákladom. 

Hlasovanie:  

Za: 2 hlasy (Dědeček, Fabšičová) Proti: 2 hlasy (Birka, Štefek)  Zdržali sa: 0 hlasov 

(1 člen VV neprítomný) 

Návrh bol zamietnutý.  

- generálny sekretár konštatoval, že hlasom prezidenta bol návrh zamietnutý a návrh p. Birku na refun-

dáciu nákladov na ubytovanie bude realizovaná, 

- v ďalšom prítomní diskutovali o nákladoch na úhradu pokút z kvalifikácie (150€). Gen. sekretár infor-

moval o tom, ako podobnú situáciu riešia v SFZ, teda, že žlté karty bežne platí združenie avšak červenú 

platia hráči, 

- p. Birka žiadal, aby VV rozhodol o zaplatení pokuty p. Stefanišinom, 

Hlasovanie:  

Za: 3 hlasy   Proti: 1 hlas  Zdržali sa: 0 hlasov(1 člen VV neprítomný) 

Návrh bol schválený.  

- p. Dědeček v ďalšom informoval prítomných o jeho telefonickej komunikácii s p. Mikitom a navrhol 

pozvať ho na zasadnutie VV, 

- prítomní krátko diskutovali o ďalšej spolupráci s p. Mikitom, 

- v ďalšom p. Birka predstavil rozpočet na budúci rok (2022), kedy sa má družstvo zúčastniť ME, 

- p. Dědeček pripomenul, že cieľom tohto rozpočtu je spraviť si aspoň približnú predstavu, čo by nás 

mala takáto účasť stáť, 

Ku bodu č. 4 

- p. Dědeček stručne informoval o jednotlivých položkách rozpočtu, 

- p. Štefek pripomenul svoje aktivity v oblasti archivácie, 

- p. Dědeček v ďalšom stiahol svoj návrh p. Fabšičovej z minulého zasadnutia, aby vzhľadom na celkové 

výdavky DVS tlmočila na kongrese EDSO bez nároku na odmenu. Následne požiadal p. Fabšičovú, aby 

predložila faktúru za poskytnuté služby na kongrese, 

 

Ku bodu č. 5 

- prítomní krátko prediskutovali potrebu účasti na chef de mission v Brazílii k 24. LD 2021 a zhodnotili ju 

ako mimo našich potrieb a možností, 
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- p. Dědeček vysvetlil komplikácie a situáciu v prípade podpisovania preberacích protokolov materiálu sl. 

Štetkovou a informoval o svojom rozhodnutí odovzdávať materiál prostredníctvom sekretariátu, 

- p. Birka sa vyjadril k požiadavke p. Štefeka na pozíciu zástupcu vedúceho tímu 24. Letnej deaflympiády 

zamietavo a predstavil svoje predstavy,   

- p. Dědeček pripomenul potrebu zasadnutia Štábu LD 2021 a upresnenie menného zoznamu účastníkov 

na 24. LD 2021, 

p. Dědeček predložil žiadosť prijatie za člena a dokumentáciu športového klubu Ski Profit, v ktorom je 

nepočujúcim členom Matúš Ďuriš a navrhol prijatie klubu, 

Hlasovanie:  

Za: 4 hlasy   Proti: 0 hlasov  Zdržali sa: 0 hlasov(1 člen VV neprítomný) 

Návrh bol schválený.  

- p. Birka sa opýtal, prečo bol stiahnutý návrh na schválenie smernice č. 21, čo vysvetlil gen. sekretár 

ďalšími podnetmi, ktoré je potrebné do nej zapracovať, 

- p. Krist pripomenul potrebu riešiť vopred odmeny deaflympionikov za budúce výsledky.  

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV berie na vedomie 

č. 91/21 komunikáciu a korešpondenciu gen. sekretára s ministerstvom školstva a ombudsmankou p. 

Stavrovskej a právny postoj p. Krista,  

č. 92/21 informácie o obstarávaní bicyklu pre J. Maťovčíka, 

č. 93/21 informácie o orientačnom rozpočte futsalu na rok 2022, 

č. 94/21 informácie o čerpaní a konečnom napĺňaní rozpočtu DVS, 

č. 95/21 rozhodnutie gen. sekretára o riešení preberania zakúpeného materiálu pre Emu Štetkovú na 

sekretariáte DVS. 

VV zamietol 

č. 96/21 návrh gen. sekretára D. Dědečka na zamietnutie refundácie dodatočných nákladov vo futsale, 

ktoré vznikli rozdelením pôvodne plánovaného ubytovania na dve samostatné izby. 

 

VV schvaľuje 

č. 97/21  návrh p. Birku zosobniť úhradu 70€ za červenú kartu Rastislavovi Stefanišinovi, ktorá mu bola 

na futsalovej kvalifikácii udelená, 

č. 98/21  prijatie športového klubu SKI Profit za člena Deaflympijského výboru Slovenska, 

č. 99/21 berie na vedomie komunikáciu a korešpondenciu gen. sekretára s ministerstvom školstva 

a ombudsmankou p. Stavrovskej.  
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VV ukladá úlohu 

č. 100/21  vyžiadať platnú smernicu EDSO o pokutách  

Zodpovedný: Peter Birka       Termín: čo najskôr 

č. 101/21 vyžiadať úhradu 70€ za červenú kartu od R. Stefanišina  sekretára s ministerstvom školstva 

a ombudsmankou p. Stavrovskej.  

 

 

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

V Bratislave, 20. január 2022 


