
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  
konaného 7. júna 2022, v zasadačke DVS 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek (ospravedlnený), Dušan Dědeček, Július  
Maťovčík (ospravedlnený) 
Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček     Zapisovateľka: Andrea Štellerová
     

Program: 

1. Vyhodnotenie 24. Letnej deaflympiády a pôsobenie reprezentačného tímu SR. 
2. Pripravované zmeny personálneho obsadenia sekretariátu DVS, zmeny štruktúr sekretariátu. 
3. Schválenie podporovaných medzinárodných podujatí nepočujúcich, výška podpory a výška 

mimoriadnych ročných členských poplatkov športovcov v roku 2022 (podľa aktualizovanej 
smernice č. 17).  

4. Valné zhromaždenie DVS, termín a obsah. 

5. Deaflympijské dni 2022, Deaf Ďumbier 2022 a ďalšie aktivity. 
6. Rozpočet 2022, návrh. 
7. Ostatné.  

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  
Ku bodu č. 1  

− p. Birka spolu s p. Fabšičovou a p. Dědečkom stručne zhodnotili celkový priebeh 24. Letnej 
Deaflympiády, 

− p. Dědeček spomenul niektoré kritické momenty a navrhol spísanie hodnotiacej správy a ná-
sledné zaslanie ICSD a ostatným krajinám, ktoré sa 24. Letnej Deaflympiády zúčastnili, 

Ku bodu č. 2  
− p. Dědeček informoval o nových skladových priestoroch pre DVS,  

− v ďalšom informoval o prijatí dvoch nových spolupracovníkov, sl. Krištofičovej a p. Tirpákovej,  
− dodal, že ich pracovné náplne budú súčasťou riadnej pracovnej zmluvy, 

− p. Dědeček v ďalšom navrhol zvýšenie hodinovej sadzby pre tlmočníkov posunkového jazyku,  

Ku bodu č. 3  

− p. Birka potvrdil zrušenie účasti bowlingárov a kolkárov na Národnom pohári nepočujúcich 

Ninepin, ktoré sa majú konať v Rakúsku,  
− p. Fabšičová sa informovala o zrušení Majstrovstiev Európy juniorov v atletike, ktoré sa majú 

konať v termíne 25.8. -27.8.2022 v Poľsku,  
− p. Birka odpovedal, že nedostal žiadne oficiálne vyhlásenie o zrušení tohto podujatia, 

− p. Birka v ďalšom informoval o veteránoch a ich účasti na Majstrovstvách sveta veteránov 
40+, ktoré sa majú konať v termíne od 13. 8. – 21.8.2022 v Poľsku,  

− p. Birka navrhol mimoriadny člensky príspevok  50€ – 70€/osoba, pre hráčov, ktorí sa majú 
daného podujatia zúčastniť,   

− p. Krist pripomenul potrebu pripraviť zmluvu o finančnej zábezpeke, v prípade ak družstvo 
nenastúpi/zruší účasť,  

− p. Dědeček a p. Fabšičová navrhli znížiť mimoriadny členský poplatok, 
− v ďalšej diskusii padlo niekoľko ďalších návrhov, nakoniec sa však o žiadnom nehlasovalo, 
− p. Birka navrhol zaplatenie poplatku/zábezpeky 4 500€ pre futsal veteránov v termíne do 

31.7.2022. Taktiež dodal, že suma je vratná v prípade účasti na danom podujatí,  
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− p. Krist zdôraznil, že Deaflympijský výbor Slovenska nie je povinný vyplatiť hráčom futsalu, 

ktorí sa zúčastnia Majstrovstiev sveta veteránov 40+, diéty. Potvrdil, že toto znenie vyplýva 
z platnej legislatívy,  

− p. Birka sa v ďalšom informoval o termíne zaplatenia mimoriadneho členského poplatku 150€ 
hráčov futsalu a sám navrhol termín do 30.6.2022, 

− p. Birka informoval o 36. kongrese ICCD, ktorého sa chce zúčastniť p. Frajka a p. Belák, 
− p. Birka poprosil o pomoc pri hľadaní maséra pre futsalistov na Majstrovstva Európy. 

Ku bodu č. 4 

− p. Dědeček potvrdil termín Valného zhromaždenia 26. júna 2022, v hoteli COLOR, 

− zdôraznil nutnosť prípravy výročnej správy 2021, správy prezidenta a generálneho sekretára 
za rok 2021. 

Ku bodu č. 5  
− p. Dědeček informoval o sume 8 000€, ktorá je naplánovaná v rozpočte na akciu  

Deaflympijské dni 2022, 

− v ďalšom potvrdil schválenú finančnú podporu z projektu BSK 4 000€, futsal a taktiež na akciu 
Deaflympijské dni, 

− p. Dědeček navrhol aby sa Deaflympijské dni konali 2x po 2 dni a aby sa rozšírili o športy plá-
vanie a bedminton,  

− prítomní krátko diskutovali o termíne Deaflympijských dní a štruktúre podujatia, 
− p. Dědeček sa spolu s p. Fabšičovou a p. Birkom zhodli na predbežných termínoch 3.10.-

6.10.2022 a  28.11.-1.12.2022,  

− p. Dědeček v krátkosti predstavil akciu Deaf Ďumbier. Potvrdil termín a miesto konania. 16. – 

18.09.2022 v hoteli Srdiečko, 
− v ďalšom hovoril o nutnosti účasti Top deaflympionikov/reprezentantov na tomto podujatí. 

Ku bodu č. 6 

− p. Dědeček požiadal o presunutie tohto bodu na najbližšie zasadnutie VV, 

− v ďalšom informoval o navýšení finančnej podpory z pôvodných 319 000€ na 328 000€, teda 
celkové navýšenie o 9 000€. 

 

Ku bodu č. 7   

− p. Fabšičová informovala o stretnutí s hlavnou kontrolórkou športu p. Dvorščíkovou a p. Hu-

sárom, na ktorom sa dozvedela o pripravovanej novele. Konkrétne zdôraznila, že v novele je 

zakomponovaný návrh na platy zamestnancov športových zväzov, ktoré by nemali presiahnuť 
20 - 30% z celkového rozpočtu, 

− v ďalšom p. Fabšičová poprosila p. Birku, aby komunikácia s p. Vašíčkom prebiehala výhradne 
cez emailovú komunikáciu, 

− p. Fabšičová sa informovala o Majstrovstvách Európy v bedmintone. p. Birka potvrdil, že p. 
Vašíček a p. Petrovič sú o tomto podujatí informovaní. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

VV berie na vedomie 

č. 10/22 informácie a vyhodnotenie 24. Letnej Deaflympiády v Caxias do Sul,  
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č. 11/22 rozšírenie sekretariátu DVS o nových spolupracovníkov,  

č. 12/22 informácie o zrušení účasti bowlingárov a kolkárov na Národnom pohári nepočujú-
cich. 

č. 13/22 Informáciu o termíne (31.7.2022) zaplatenia zálohy od hráčov, ktorí sa zúčastnia Maj-
strovstiev sveta veteránov 40+,  

č. 14/22 Termín zaplatenia mimoriadneho členského poplatku 150€ pre hráčov futsalu, do 

30.6.2022. 

VV ukladá úlohu 

č. 15/22 Pripraviť hodnotiacu správu z 24. Letnej Deaflympiády. 

Zodpovedný: p. Dědeček, p. Birka    Termín: 15.6.2022 

č. 16/22 Pripraviť rozpočet na podujatie Majstrovstvá sveta veteránov 40+. 

Zodpovedný: p. Birka      Termín: ihneď 

č. 17/22 Aktualizovať rozpočet na futsal . 

Zodpovedný: p. Birka      Termín: ihneď 

č. 18/22 Zistiť účel/prínos prítomnosti p. Beláka na šachovom kongrese ICCD.  

  Zodpovedný: p. Birka      Termín: ihneď 

č. 19/22 Pripraviť výročnú správu, správu prezidenta DVS a generálneho sekretára za rok 

2021. 

Zodpovedný: p. Dědeček, p. Birka    Termín: do VZ 

č. 20/22 Pripraviť rozpočet a propozície na akciu Deaflympjské dni 2022. 

Zodpovedný: p. Štefek, p. Birka     Termín: priebežne 

č. 21/22 Aktualizovať rozpočet za rok 2022.  

Zodpovedný: p. Dědeček   Termín: do najbližšieho zasadnutia 

č. 22/22 Osloviť p. Vašíčka a p. Maďara kvôli účasti na Majstrovstvách Európy v bedmintone 

2022. 

Zodpovedný: p. Birka      Termín: ihneď 

 

 

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka ........................................... 

korigoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár ........................................... 

 

V Bratislave, 25. júna 2022 

 


