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ÚVOD 

Rok 2020 bol preddeaflympijským rokom, ktorý sa od začiatku roku niesol v tieni neistoty financovania 

aktivít DVS a TOP športovcov. Najmä títo sa počas roku mali sústredene a intenzívne pripravovať na 
vrchol 4-ročného deaflympijského cyklu vrcholiaceho 24. Letnou Deaflympiádou plánovanou na de-
cember roku 2021. Neistotu vniesli odchádzajúce politické garnitúry, reprezentované štátnym tajom-
níkom Gönzim a riaditeľom odboru športu Tomášom, ktorí napriek nášmu odporu presadili diskrimi-

nujúce prvky do kritérií TOP športovcov a v komunikácii hovorili o tzv. pozitívnej diskriminácii zdra-

votne postihnutých športovcov, i keď z nášho pohľadu išlo o dlhodobú otvorenú diskrimináciu a poru-

šovanie medzinárodne rešpektovaného Dohovoru o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím.  

Zložité podmienky a pokračujúca diskriminácia deaflympionikov mala významný dopad na rozhodova-
nie členov Výkonného výboru. Nebolo jasné financovanie našich činností, kde bola plánovaným vrcho-

lom organizácia a príprava Majstrovstiev Európy v atletike nepočujúcich juniorov, ale tiež iné dlhodobo 
plánované spoločenské aktivity – napr. Prvý ples deaflympionikov (marec 2020).  

Obidve aktivity boli starostlivo pripravované s predstihom, už v priebehu roku 2019, keď sa uskutočnilo 

niekoľko pracovných stretnutí s účelom zabezpečiť úspešný priebeh ich organizácie. V októbri 2019 
DVS sme uhradili zo svojich prostriedkov požadovanú zálohu za ubytovanie a prenájmy priestorov 
v športovom komplexe X-bionic®sphere v Šamoríne, avšak táto sa nám v priebehu roku 2020 vrátila 
v plnej výške. Prvý ples deaflympionikov, ktorý sa mal konať začiatkom marca 2020 a ktorý bol nako-
niec tiež zrušený, nevyžiadal žiadne zálohové platby. 

„Našťastie“ ministerka Martina Lubyová ešte pred politickými voľbami podpísala zmluvu s DVS o pod-

pore národného športového projektu v roku 2020 vo výške 410 000€ a tak aspoň trinásť TOP deaflym-

pionikov malo od polovice februára istú štátnu podporu, pričom prvá platba prišla 2. marca 2020.  

 

P.č. Priezvisko a meno Šport Podpora v EUR 

1 Krištofičová Ivana atletika  62 571 

2 Antušeková Martina atletika 15 643 

3 Lepótová Amália atletika 15 643 

4 Jelínek Rastislav atletika 20 857 

5 Jurková Eva stolný tenis 52 142 

6 Keinath Thomas stolný tenis 52 142 

7 Tutura Marek stolný tenis 31 285 

8 Ema Štetková stolný tenis 23 464 

9 Nataša Bačenková stolný tenis 7 821 

10 Maťovčík Július cyklistika 20 857 

11 Babič Adrián cyklistika 62 571 

12 Pristač Dávid zjazdové lyžovanie 31 285 

13 Pristačová Terézia zjazdové lyžovanie 31 285 

Tabuľka 1 Tím TOP deaflympionikov pre rok 2020 

TOP tím sa na základe výsledkov v roku 2019 mierne pozmenil, zo zoznamu vypadla tenistka Jana Já-
nošíková, ktorá počas troch rokov nepotvrdila medzinárodne požadovanú výkonnosť, bedmintonisti 

Peter Petrovič a Milan Merčiak a zjazdár Martin Legutky, ktorého za výsledky na ZD 2019 nahradila Pri-

stačová Teréziu. Do tímu pribudli aj stolné tenistky Ema Štetková a Nataša Bačenková.  
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Politické zmeny v riadiacich štátnych zložkách a očakávaná následná výmena administratívnych štruk-
túr koncom februára, ruka v ruke s neistotou ako financovať prioritnú reprezentatívnu aktivitu DVS - 

ME v atletike nepočujúcich juniorov, si vyžiadala rozhodnutie členov VV poistiť sa proti nepriaznivej 
situácii a odložiť organizáciu Prvého plesu deaflympionikov na neurčito.  

Dňa 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bola potrebná súčinnosť DVS pre nepočujúcich žiadateľov o 

príspevok za zásluhy v oblasti športu (renta). Vydávali sme potvrdenia o výsledkoch deaflympionikov 
z minulosti, ktoré boli v súlade s podmienkami. Avšak na webe ICSD  (The International Committee of 

Sports for the Deaf) bol nesprávne uvedený výsledok z Letnej deaflympiády v roku 1969 vo futbale, 

kedy bolo diskvalifikáciou ruských reprezentantov zmenené poradie na prvých troch miestach. Naši 
slovenskí reprezentanti sa tak neskôr posunuli na tretie miesto, ktoré znamená nárok na rentu, avšak 
toto sa až podnes na webe ICSD neobjavilo. Napriek intenzívnej aktivite prezidenta DVS a komunikácii 
s členmi Výkonného výboru ICSD sa nepodarilo tento fakt na webe ICSD aktualizovať. Naši štátni úrad-
níci však tento fakt uznali a rentu slovenským členom vtedajšieho tímu priznali. 

Od marca 2020 nastúpila pandémia koronavírusu Covid-19 a obmedzenia, ktoré nám všetkým výrazne 
zmenili plány. V dôsledku obmedzení všetci športovci museli prejsť do špeciálnych režimov, kedy sa 
snažili čo najviac výkonnosti uchovať a preniesť do ďalšieho obdobia a trénovali v domácich podmien-
kach. Napriek postupnému zmierneniu obmedzení smerom k letu sme boli nútení zrušiť organizáciu 
juniorských MEA, aj pre neochotu účastníckych krajín cestovať. Nakoniec – vo svete sa nekonali 

v tomto roku žiadne významné športové podujatia, keď aj Olympijské hry boli preložené o rok. Po-

dobne bola odložená 24. Letná deaflympiáda z plánovaného decembra 2021 na máj 2022.  

Deaflympijský výbor musel v dôsledku vyplývajúcich z obmedzení v roku 2020 zrušiť celkom štyri vý-
znamné športovo-spoločenské aktivity, ktoré mal naplánované: Prvý ples deaflympionikov, Majstrov-
stvá Európy nepočujúcich juniorov, Deaf Rysy 2020 a Deaflympijské dni 2020. 

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov organizácie:  DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA (ďalej DVS) 

Právna forma:  občianske združenie 

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Birka, Mgr. Dušan Dědeček 

Vznik:  9. júl 2011  

IČO:  422 543 88 

Bežný účet:  Tatrabanka, a. s. SK29 1100 0000 0029 2086 1945 

Štátny účet: Tatrabanka, a. s. SK30 1100 0000 0029 2988 5740 

Sídlo organizácie:  Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 

Telefonická komunikácia:  +421 911 370 888 (generálny sekretár - počujúci) 

e–mail, web: office@deaflympic.sk, www.deaflympic.sk 

Základné dokumenty:  Stanovy, Organizačný poriadok 



VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 

 

4 

ZMENY V  ORGÁNOCH A V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH 

V stanovách a iných významných predpisoch sa neudiali žiadne zmeny. Z dôvodov koronavírusových 
obmedzení sa riadne Valné zhromaždenie konalo 5. septembra 2020 v Bratislave. Prítomní prebrali 
plán činnosti na roky 2020-21, schválili Výročnú správu a účtovnú uzávierku za rok 2019, vypočuli si 
správu kontrolóra. Diskusia sa niesla v duchu aktuálnej situácie. 

ZAMESTNANCI ORGANIZÁCIE A PRACOVNÉ POZÍCIE 

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA koncom roku 2020 krátkodobo zamestnal na dohodu o pracovnej 

činnosti trénera futsalu Ladislava Mikitu a trénera Milana Miháľa. S nikým sme nespolupracovali na 

základe zmluvy o dobrovoľníctve. 

Ostatné osoby vykonávajúce úlohy v prospech združenia a poskytujúce služby združeniu tak konali na 

základe živnostenských oprávnení, prípadne ustanovení Zákona o športe. 

V roku 2020 poskytovali služby na základe živnostenského oprávnenia prevažne tieto osoby: Mgr. Peter 

Birka, Mgr. Dušan Dědeček, Mgr. Milena Fabšičová, Iveta Klačanská, MUDr. Ivan Halmo - FORS, Andrej 

Dzelinskij, Mgr. Ján Surgáč, Adam Kováč, Andrea Štellerová, Mgr. art. Katarína Babálová, PaeDr. Miloš 
Štefek, Branislav Kacina, Martin Legutký, Martin Legutký ml., Lenka Litvínová  a Mgr. Oliver Krist. 

PROSTRIEDKY POSKYTNUTÉ NA ÚČET VO VÝŠKE PREVYŠUJÚCEJ 5 000 € 

DVS poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € týmto fyzickým, alebo 
právnickým osobám: 

Fyzické osoby 

Andrea Štellerová (administratívne činnosti), Andrej Dzelinskij (odborné zabezpečenie prípravy), Ad-

rián Babič (zabezpečenie športovej prípravy), Dušan Dědeček (odborné zabezpečenie prípravy), Peter 
Madlenga (marketingová činnosť), Jaroslav Rusnák (zabezpečenie športovej prípravy), Iveta Klačanská 
(odborné zabezpečenie prípravy), Jánošíková Jana (zabezpečenie športovej prípravy), Ladislav Jurko 

(zabezpečenie športovej prípravy), Július Maťovčík (zabezpečenie športovej prípravy), Thomas Keinath 

(zabezpečenie športovej prípravy), Martin Legutký st. (odborné zabezpečenie prípravy), Martin  
Legutký ml.(odborné zabezpečenie prípravy), Lenka Litvínová (zabezpečenie športovej prípravy), Ján 
Surgáč (odborné zabezpečenie prípravy a odmeny za športové výsledky), Mgr. Peter Birka (odborné 
zabezpečenie prípravy), MUDr. Ivan Halmo – FORS (prenájmy nebytových priestorov), Dávid Pristač 

(zabezpečenie športovej prípravy a odmeny), Terézia Pristačová (zabezpečenie športovej prípravy a 

odmeny), Róbert Valuch (dodávateľ športového materiálu), Tuturová Zuzana (zabezpečenie športovej 
prípravy).  

Prostriedky boli poskytnuté formou priameho zabezpečenia, resp. preplatenia výdavkov vynaložených 
športovcami a ich realizačnými tímami na ich športovú prípravu, ďalej za odborné a iné služby a do-

dávku športového materiálu. 

Právnické osoby 

DVS neposkytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 € žiadnej právnickej 
osobe. 

V prehľade sú uvedení dodávatelia štandardných tovarov a služieb potrebných pre činnosť DVS (neboli 

im poskytnuté príspevky formou daru, grantu a pod.) 
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HLAVNÉ ČINNOSTI 

DVS v záujme občanov so sluchovým postihnutím uplatňuje, zabezpečuje a ochraňuje skupinové a in-
dividuálne potreby realizujúce právo občana na telesnú aktivitu a vytvára optimálne materiálne a or-
ganizačné podmienky pre rozvoj športových súťaží a reprezentácie Slovenskej republiky v medzinárod-
nom športe nepočujúcich. 

DVS zabezpečuje športovú reprezentáciu SR na Letnej a Zimnej Deaflympiáde a iných podujatiach or-
ganizovaných Medzinárodným výborom športu pre nepočujúcich (ICSD), alebo Európskou organizáciou 
nepočujúcich športovcov (EDSO), či Medzinárodným výborom pre šach nepočujúcich (ICCD). Podpo-
ruje integráciu športu občanov so sluchovým postihnutím do celonárodného a medzinárodného špor-
tového hnutia a zároveň chráni jeho identitu. 

DVS získava finančné prostriedky na zabezpečovanie materiálnych, priestorových, organizačných a per-
sonálnych podmienok a služieb potrebných pre činnosť DVS a pri zabezpečovaní úloh štátnej reprezen-
tácie SR nepočujúcich. 

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke 

Účtovná jednotka v roku 2020 viedla podvojné účtovníctvo. 

Zvláštnosťou v použití prostriedkov zo štátneho rozpočtu bolo rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ktoré umožnilo 
nevyčerpané prostriedky za rok 2020 použiť a čerpať aj počas prvých troch mesiacov roku 2021. 

Celkové výnosy občianskeho združenia sa v roku 2020 znížili oproti roku 2019 o 55 271 €, t.j. o 10,6 %. 
Dôvodom bola aj posunutá možnosť čerpania dotácie do marca 2021. 

Občianske združenie získalo v roku 2020 okrem dotačných zdrojov aj iné zdroje, prehľad vybraných 
príjmov (nie výnosov) je uvedený v Tabuľke 2. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Dotácie zo štátneho rozpočtu 600 499 495 776 483 044 579 504 351 035 212 940 

Dotácie z grantov a iných zdrojov 14 500 5 000 23 625 12 500 4 600 4 294 

2% z dane 386 225 663 3 122 195 182 

Tabuľka 2 Vybrané príjmy počas rokov 2015 – 2020 
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Položka Dotácia 
MŠVVaŠ SR 

Príprava vybraných športovcov  
(I. Krištofičová, M. Antušeková, A. Lepótová, R. Jelínek, A. Babič, J. Maťovčík, T. Kei-

nath, E. Jurková, M. Tutura, D. Pristač, T. Pristačová, E. Štetková a N. Bačenková) 

427 566 € 

Odmeny MŠVVaŠ SR za výsledky na XIX. Zimnej Deaflympiáde  
(T. Pristačová, D. Pristač s realizačné tímy) 

11 305 € 

Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019 a trénerom mlá-
deže za dosiahnuté výsledky ich športovcov v roku 2019 a za celoživotnú prácu s 
mládežou 

8 100 € 

Prostriedky na činnosť (prostredníctvom SPV) 153  528€ 

SPOLU 600 499 € 

Tabuľka 3 Prehľad prijatých finančných zdrojov zo štátnych prostriedkov 

Prehľad výnosov  

Účet Názov Suma 

602 Tržby z predaja služieb 40 

645 Kurzové zisky 0 

646 Prijaté dary 281 

647 Osobitné výnosy 0 

649 Iné ostatné výnosy 32 

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 7 010 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 354 

664 Prijaté členské príspevky 366 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 0 

691 Dotácie spolu 457 954 

Tabuľka 4 Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Prehľad všetkých nákladov športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny 
a náhrady výdavkov. 
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Účet Názov Suma 

501 Spotreba materiálu 14 384 

511 Opravy a udržovanie 0 

513 Náklady na reprezentáciu 1262 

518 Ostatné služby 62 478 

521 Mzdové náklady 3 378 

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 1 151 

527 Zákonné sociálne náklady 59 

538 Ostatné  dane a poplatky 939 

543 Odpis pohľadávky 2 602 

545 Kurzové straty 19 

547 Osobitné náklady 361 877 

548 Manká a škody 0 

549 Iné ostatné náklady 160 

551 Odpisy dlhodobého NM a HM 2 399 

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1 429 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 19 405 

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0 

591 Daň z príjmov 6 

 SPOLU 471 548 

Tabuľka 5 Prehľad nákladov športovej organizácie 
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Prehľad nákladov na prevádzku športovej organizácie 
  

Položka Suma 

Administratívne služby  42 076 

Evidencia a údržba dát 3 600 

Funkčné odmeny členov VV 1 070 

Materiálno - technické zabezpečenie 2 221 

Mzda a odvody kontrolóra 2 434 

Mzdy a odvody ostatné 2 095 

Náklady na Valné zhromaždenie 2020 1 096 

Právne zastupovanie 4 800 

Prenájmy kancelárií a priestorov 8 160 

Služby audítora 2 520 

Poradenské a konzultačné služby v oblasti účtovníctva 840 

Služby dátových a internetových spoločností 2 359 

Služby tlmočníkov 1 760 

Tabuľka 6  Náklady na prevádzku DVS 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 

Informácie o stave a pohybe majetku a záväzkov sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy v poznám-
kach k účtovnej závierke k 31. 12. 2020. 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Výsledok hospodárenia strata vo výške 5 511,78 € bude na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 
presunutý na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Ostatné informácie v zmysle zákona o účtovníctve. 

A. DVS nemá významný vplyv na životné prostredie a na zamestnanosť v regióne. 
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B. Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce nového koronavírusu spôsobu-
júceho ochorenie COVID-19. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a 
negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Opatrenia proti šíreniu tohto vírusu na národnej a nadná-
rodnej úrovni boli nasmerované aj do oblasti zákazu a zrušenia organizácie športových podu-
jatí. Deaflympijský výbor Slovenska tak musel zrušiť v júli 2020 organizáciu plánovaných Maj-
strovstiev Európy nepočujúcej mládeže v atletike a revidovať plány štartov, sústredení v zahra-

ničí. V tejto súvislosti neboli zaznamenané významné priame finančné straty, záloha poskyt-
nutá na organizáciu podujatia bola v roku 2020 organizátorom vrátená v plnej výške. Aj keď sa 
opatrenia proti šíreniu uvedeného vírusu v poslednom čase významne uvoľnili, plné obnovenie 
športových podujatí v celosvetovom meradle zrejme závisí od budúceho vývoja epidemiolo-
gickej situácie. Nakoľko sa situácia neustále vyvíja, nemožno predvídať jej budúce dopady na 
hospodárenie občianskeho združenia.  

C. DVS nevynakladá náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 
D. DVS nemá organizačnú zložku v zahraničí. 
E. DVS nenadobudol v roku 2020 žiadne vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely, nena-

dobudol ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby podľa § 22 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

Vo výročnej správe je v prílohe uvedená účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2020. 

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIA  

Rok 2020 sa niesol v znamení obmedzení pandémiou koronavírusu Covid-19. Z týchto dôvodov boli 
postupne zrušené všetky medzinárodné podujatia nepočujúcich v roku 2020 a naši športovci sa tak 

nezúčastnili žiadnych medzinárodných športových súťaží.  

Ešte začiatkom roku stihli svoju formu otestovať atléti, ale to bolo všetko. Iné súťaže sa nekonali. 

Halové majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike (počujúci) 

Jediná súťaž, ktorej sa slovenskí deaflympionici – atléti stihli zúčastniť pred nástupom obmedzení ko-
ronavírusovej pandémie sa konala 23. februára 2020 v Bratislave a bola to vlastne len prípravná súťaž 
pre nepočujúcich, keďže sa konala v konkurencii výhradne počujúcich. Naši atléti sa medzi nimi nestra-
tili a Ivana Krištofičová, ako aj Rastislav Jelínek ukázali vysokú športovú výkonnosť a konkurencieschop-

nosť medzi slovenskými atlétmi bez rozdielu. Obidvaja svoje súťaže vyhrali. Pretekov sa zúčastnili aj 
atlétky Martina Antušeková a Amália Lepótová, ktorým sa však výraznejšie presadiť nepodarilo. 

 

Ivana Krištofičová vrh guľou 13,76 1. miesto 

Rastislav Jelínek skok do diaľky 693 1. miesto 

Martina Antušeková 60, 200 nepostúpila z rozbehov 

Amália Lepotová 200 nepostúpila z rozbehov 

Tabuľka 7 2020 Halové M-SR v atletike 
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Majstrovstvá SR vo futsale nepočujúcich - 2. finálové kolo  

Dňa 23. 2. 2020 sa v športovej hale na Junáckej 6, (Dom športu) v Bratislave uskutočnilo 2. finálové 
kolo M-SR nepočujúcich vo futsale za účasti troch mužstiev: ŠKN Trenčín, NMŠK Bratislava a FCN Luče-
nec. Zápasy sa hrali 2x20 minút. 

Vzájomné zápasy: 

ŠKN Trenčín - FCN Lučenec              7:0   (3:0) 
Góly: Puža 2, Knap, Prekop, Bartoš, Supek, vl. Bebjak 

FCN Lučenec - NMŠK Bratislava       5:7   (3:3) 
Góly: Hudák 3, Važan 2, Hladký 2, Gal 2, Susedka Maroš, Susedka Martin, Mladý po 1. 

NMŠK Bratislava - ŠKN Trenčín         1:0   (0:0) 
Góly: Hladký 1. 

Zloženie družstiev: 
Novomestský športový klub Bratislava: Marek Šos, Martin Foltýn, Viktor Gál, Maroš Susedka, Martin 
Susedka, Marek  Hladký, Michal Teplan, František Bolebruch, Oliver Foltýn, Martin Mladý, tréner Laco 
Hlavatý. 
Footbal Club N Lučenec: Samuel Haister, Martin Bebjak, Štefan Zelnický,  Pavol Baleja, Patrik Vážan, 
Patrik Hudák, hrajúci tréner Róbert Knapec. 
Športový klub nepočujúcich Trenčín: Ján Kuchta, Matúš Prekop, Dominik Dubec, Ján Špilko, Matej 
Kmeť, Ervín Puža, Vladimír Bartoš, Róbert Knap, Matej Supek, Nikolas Morkes, tréner Jozef Čechovský. 

Konečná tabuľka 

1. NMŠK Bratislava            4    4    0    0    17:9     12 

2. ŠKN Trenčín                    4    2    0    2    14:5       6 

3. FCN Lučenec                   4    0    0    4    8:25       0 
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ŠPORTOVO – SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 

Prvý deaflympijský ples 

Bol naplánovaný na 8. marec 2020. V príprave nám aktívne pomáhala najmä naša prvá ambasádorka 

Karin Majtánová, ktorej patrí veľké poďakovanie.  

Ako spoločenská aktivita mal ples veľmi nevýhodnú pozíciu v rozpočte DVS, keďže absolútnu prioritu 

malo zorganizovanie juniorských majstrovstiev Európy nepočujúcich v atletike a na ne sme nemali 

v danom okamihu žiadnu finančnú istotu, či prísľub od potencionálnych podporovateľov, či MŠVVaŠ 
SR. V takejto pozícii rozhodol VV o odložení organizácie na neskôr práve z dôvodu negarantovanej štát-
nej podpory a neistoty vo finančnej podpore.  

Juniorské Majstrovstvá Európy nepočujúcich v atletike 2020 

 

 

 

Rok 2020 bol pre nás mimoriadne dôležitý práve očakávaním organizácie Juniorských ME nepočujúcich 
v atletike. Pripravili sme webovú stránku https://www.athletics2020.eu/sk, vybrali sme výbornú loka-

litu blízko Bratislavy – športový komplex X-Bionics. Za účelom overiť pripravenosť lokality sa v roku 

2019 konali aj prvé pracovné stretnutia s miestnymi predstaviteľmi regiónu. Na predbežnej kontrole 
bola aj inšpekčná skupina EDSO Oto Panský a Dietmar Marschner. Všetci vyjadrili zápal a nadšenie na 

https://www.athletics2020.eu/sk/
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usporiadanie takéhoto nevšedného podujatia. Žiaľ, realita (koronavírusová pandémia) nám dobrý zá-
mer uskutočniť toto reprezentatívne podujatie znemožnila a Výkonný výbor sa pre pretrvávajúce a ča-
sovo neobmedzené vládne obmedzenia rozhodol organizácie tohto podujatia definitívne vzdať dňa 6. 
júna 2020  (PR2/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futbal v meste  

Dňa 11. augusta 2020 sa na parkovisku pred predajňou BILLA, na Bajkalskej ulici v Bratislave uskutočnila 
akcia „Futbal v meste“. Organizátormi boli Únia ligových klubov, partnermi Billa ľuďom a Slovenský 
futbalový zväz. Deaflympijský výbor zabezpečil organizačne účasť nepočujúcich detí.  

Zmyslom a cieľom akcie „Futbal v meste“ je propagácia futbalu nielen medzi zdravými deťmi a mláde-
žou. Futbal je hra pre všetkých, tak znie heslo, teda aj pre zdravotne hendikepovaných. Aj z tohto dô-
vodu organizátori pozvali nepočujúce detí. 

Na ponuku zúčastniť sa akcie sme neváhali. V časovej tiesni (letné prázdniny) sa nám podarilo pozháňať 
4 nepočujúce detí (2 dievčatá z Hrdličkovej a 2 chlapcov z Drotárskej).  

Naše nepočujúce deti hrali futbal 2 proti 2 s bezgólovým výsledkom. Akcia, ako v takýchto prípadoch 
býva, sa niesla v zábavnom štýle. Na zmenšenom umelom ihrisku si zahrali futbal okrem ďalších deti aj 
bývalí známi reprezentanti napríklad Kinder, Slovák a iní. Videli sme aj vystúpenie futbalových žonglé-
rov s loptou.  

Keďže na akcii sme si všimli aj známe futbalové esa ako Vittek a Ďurica, neodolali sme a poprosili o 
fotku s našimi deťmi.  Bolo to pekné podujatie a okrem detí si prišli na svoje aj ich rodičia. Za ústretový 
prístup a ochotu patrí naše poďakovanie rodičom detí pani Freudenschussovej, pánovi Maťovčíkovi a 
tiež matke a tlmočníčke pani Fabšičovej. 
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Deaf Rysy 2020  

6. ročník vysokohorského výstupu bol naplánovaný na 17. októbra 2020. Žiaľ, nastupujúca druhá vlna 
pandémie a aktuálne vládne obmedzenia nás prinútili aj toto podujatie zrušiť. Prostriedky poskytnuté 
na náš účet samoplatcami boli v plnej výške vrátené, ako aj nami poskytnutá záloha ubytovaciemu 
zariadeniu. 

Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roku 2020 

Už v roku 2019 sme odložili vyhlasovanie najúspešnejších športovcov na rok 2020 (vzhľadom na neu-

končenú sezónu a vtedy nadchádzajúcu 19-tu Zimnú Deaflympiádu). Vyhlásenie najúspešnejších špor-
tovcov za rok 2020 bolo vzhľadom na aktuálnu situáciu a nedostatok porovnateľných výsledkov zru-

šené. A tak zrejme až rok 2021 bude tým, za ktorý budú vyhlásené výsledky sumárne za posledné 3 

roky. 

OSTATNÁ ČINNOSŤ  

Valné zhromaždenie 

V roku 2020 sa konalo riadne (nevolebné) Valné zhromaždenie s ohľadom na pandemické obmedzenia 

až 5. septembra 2020 v Bratislave. Zvolávateľom bol Výkonný výbor DVS. Delegáti schvaľovali Výročnú 
správu, vyhodnocovali plán činnosti a zaoberali sa novým plánom. Svoju pozornosť venovali aj širšej 
a predbežnej nominácii športovcov na 24. Letnú deaflympiádu. 
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Zasadnutia Výkonného výboru 

Počas roku 2020 sa konalo celkom 7 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia VV. VV prijal 9 rozhodnutí 
formou Per Rollam. Všetky zasadnutia sa konali za osobnej prítomnosti členov VV, keďže boli mimo 
období pandemických obmedzení.  Celkom prijali členovia VV 85 uznesení. Na spoločných rokovaniach 

spolu strávili cca 38 hodín.  

Na každom zasadnutí bola prítomná tlmočníčka posunkového jazyku Milena Fabšičová. Počas celého 
roku sa zasadnutí zúčastňoval aj kontrolór združenia Ing. Lukáš Dědeček a právny zástupca Oliver Krist.  
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VYPRACOVAL 

 

 

Dušan Dědeček, generálny sekretár .............................................................. 

 

V Bratislave, dňa 25. júna 2021  


