
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia členov Výkonného výboru  
konaného 22. marca 2022, v zasadačke DVS 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík,  

Miloš Štefek – ospravedlnený    Tlmočník: Milena Fabšičová 

Právny zástupca: Oliver Krist     Kontrolór: Lukáš Dědeček (ospravedlnený)
        

Program: 

1. Informácie z oponentúr HŠP. 
2. Zoznam tímu LD 2021. 
3. Príprava rozpočtu 2022. 
4. Ostatné. 

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  
Ku bodu č. 1  

− P. Birka uvítal prítomných a prečítal program a požiadal o odsúhlasenie prítomných a ná-
sledne požiadal gen. sekretára o informácie z oponentúr, 

− p. Dědeček informoval členov VV o realizovaných oponentúrach formou online v predchádza-
júcom týždni. Vyjadril nespokojnosť s pripravenosťou niektorých trénerov, nízkou úrovňou 
a nepremyslenosťou športových plánov, 

− p. Dědeček spomenul, že komisia ministerstva sa vyjadrovala k jednotlivým plánom, jeden jej 
člen sa čudoval, že ministerstvo neprispieva DVS na účasť na podujatiach, vyjadrenia prítom-
ných však boli vždy v rovine odporúčaní, 

Ku bodu č. 2 

− p. Birka krátko informoval o činnosti štábu LD 2021 a o rozšírenom tíme na LD 2021,  
− p. Dědeček prezentoval predbežnú požiadavku na leteckú spoločnosť a zoznam rezervácií, 

žiaľ, kvôli extrémne vysokým cenovým ponukám leteckých spoločností sme museli pristúpiť 
k rozdeleniu celého tímu na podskupiny a na LD2021 nepoletíme ako jeden tím, predpokla-
dané zloženie deaflympijského tímu na 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii prítomní zobrali na 
vedomie, 

− prítomní ďalej krátko diskutovali aj o použití deaflympijských piktogramov, ale nakoniec sa na 
ich použití nedohodli, 

Ku bodu č. 3 

− p. Dědeček predstavil pripravovanú verziu rozpočtu DVS,  
− prítomní postupne prediskutovali a prešli všetky položky navrhovaného rozpočtu,  
− p. Krist navrhol vytvoriť rezervu pre DVS reprezentantov,  
− na základe nového financovania bude rozpočet upravený a navrhnutý na schválenie na 

ďalšom zasadnutí VV. 

Ku bodu 4 

− p. Dědeček informoval členov VV o pripravovanom stretnutí (23.3.2022) na MŠVVaŠ SR na 
ktorom majú byť zástupcovia organizácií ZP informovaní o pravidlách a princípoch rozdelenia 
prostriedkov na činnosť,   

− prítomní opäť diskutovali o odmene trénera futsalu a rozpočte futsalistov, ale nedospeli k ne-
jakému spoločnému rozhodnutiu,  

− gen. sekretár pripomenul prípravu Valného zhromaždenia a zároveň požiadal prítomných 
o spoluprácu na príprave Výročnej správy DVS,  
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− p. Dědeček spomenul meškajúce prostriedky z MŠVVaŠ SR na Deaflympiádu a dôsledky 
z toho plynúce – napr. nárast cien leteniek oproti pôvodnej objednávke. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV berie na vedomie 

č. 8/22 Zoznam členov deaflympijského tímu na 24. Letnú Deaflympiádu. 

č. 9/22 Informácie o zmenách vo financovaní združení zdravotne postihnutých a príprave rozpočtu 

DVS. 

 

 

zapísal: Dušan Dědeček, generálny sekretár ........................................... 

overil: Peter Birka, prezident DVS  ........................................... 

 

 

 

V Bratislave, 5. apríla 2022 
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Príloha: Zoznam športovcov a členov deaflympijského tímu na 24. Letnú Deaflympiádu v Brazílii. 

č. Meno Funkcia 

1 Amália Lepótová, atletika športovec  

2 Martina Antušeková, atletika športovec  

3 Rastislav Jelínek, atletika športovec  

4 Ivana Krištofičová, atletika športovec  

5 Marek Tutura, stolný tenis športovec  

6 Thomas Keinath, stolný tenis športovec  

7 Ema Štetková, stolný tenis športovec  

8 Eva Jurková, stolný tenis športovec  

9 Miroslav Kanaba, golf športovec  

10 Jana Jánošíková, tenis športovec  

11 Marek Vaco, tenis športovec  

12 Tereza Birošová, cyklistika športovec  

13 Július Maťovčík, cyklistika športovec  

14 Dušan Dědeček, atletika, archív realizačný tím 

15 Ján Surgáč, atletika realizačný tím 

16 Jaroslav Rusnák, atletika realizačný tím 

17 Iveta Klačanská, stolný tenis realizačný tím 

18 Andrej Dzelinský, stolný tenis realizačný tím 

19 Jaroslav Štetka, stolný tenis realizačný tím 

20 Júlia Dzelinská, stolný tenis realizačný tím 

21 Ladislav Jurko, stolný tenis realizačný tím 

22 Marián Vaco, tenis realizačný tím 

23 Milan Miháľ, stolný tenis realizačný tím 

24 Tuturová Zuzana, stolný tenis realizačný tím 

25 Martin Janó, cyklistika realizačný tím 

26 Ondrej Biroš, cyklistika realizačný tím 

27 Nina Kanabová, golf realizačný tím 

28 Peter Birka, vedúci realizačný tím 

29 Milena Fabšičová, tlmočník realizačný tím 

30 Ivan Halmo, lekár realizačný tím 

31 Natália Zaťková, sestra realizačný tím 

32 Mário Porubec, archív, media realizačný tím 

 


