
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia členov Výkonného výboru  
konaného 13. decembra 2022, v zasadačke DVS 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek - ospravedlnený, Július Maťovčík, 
Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Odborný spolupracovník: Veronika Tirpáková   Zapisovateľka: Andrea Štellerová 
Kontrolór: Lukáš Dědeček 

     

Program: 

1. Predloženie správy z ME vo futsale a podpora futsalu na rok 2023 

2. Zrušenie Smernice č. 3 

3. Úprava Smernice č. 10 - Organizačný poriadok 

4. Dodržiavanie povinností podľa Organizačného poriadku 

5. Komunikácia členských krajín ICSD vo veci zmeny Ústavy ICSD a predkladaných návrhov v tejto 
veci 

6. Informácia o stave agendy sekretariátu DVS, pracovných zmlúv a činností vyplývajúcich zo Sta-
nov DVS 

7. Zhodnotenie Deaflympijských dní  
8. Účasť tenistky Jany Jánošíkovej na Australian Open 2023 

9. Ostatné – podľa návrhov jednotlivých členov VV DVS  
 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  
 

K bodu č. 1 

− p. Birka predložil správu z ME vo futsale nepočujúcich,  

− p. Fabšičová uviedla, že by bolo vhodné zaujať stanovisko k udalostiam na ME vo futsale - sku-
točnostiam, ktoré prezentoval na poslednom zasadnutí p. Birka (nedôstojná reprezentácia DVS 
mimo športoviska a neprípustné správanie niektorých hráčov), hoci tieto skutočnosti nie sú 
uvedené v predloženej správe z ME, 

− p. Tirpáková uviedla, že takéto správanie by mohlo byť dôvodom na podmienečné vylúčenie 

pre konkrétnych hráčov, alebo pozastavením ich činnosti v reprezentácii, 
− p. Maťovčík sa spýtal, či hráči boli oboznámení s povinnosťami reprezentanta, 

− p. Birka informoval, že pred každou akciou/zápasom im zdôrazňoval tieto povinnosti, avšak 
nebola uzatvorená zmluva s hráčmi, resp. nebol prijatý ani štatút reprezentanta, tak ako to 
bolo napr. pri reprezentácii na Deaflympiáde, 

− p. Fabšičová uviedla, že najzávažnejšie je zrejme konanie hráča Štefana Zelnického, ktorý sa 
prezentoval fotkou z lietadla s fľašou alkoholu  na sociálnej sieti instagram, 

− p. Krist uviedol, že vidí problém v tom, že tieto skutočnosti neobsahuje správa z ME vo futsale 
čo by mal byť aj rozhodujúci poklad pre akékoľvek disciplinárne či iné konanie, 

− p. Birka v súvislosti s reprezentáciou na ME vo futsale informoval o kvalifikovaní sa na MS vo 
futsale, ktoré sa budú konať v roku 2023 v Brazílii, 

− p. Fabšičová informovala o stretnutí na MŠVVaŠ a o finančnej podpore, ktorá by mala byť cca 
rovnaká ako tento rok. V nadväznosti na túto skutočnosť by podpora z DVS na MS 2023 mohla 

byť rovnaká ako na ME 2022, teda cca 27 000 €, tak aby bol DVS schopný zabezpečiť činnosť aj 
v ďalších športoch, vrátane podpory mládeže s ktorou výraznešie sa začalo tento rok po navý-
šení finančných prostriedkov, 

− p. Krist uviedol, že v rámci financovania MS 2023, by sa potom hráči museli finančne spolupo-

dielať na hradení nákladov, keďže takáto suma zrejme nepokryje ani polovicu nákladov, 



ZÁPISNICA  

zo zasadnutia členov Výkonného výboru  
konaného 13. decembra 2022, v zasadačke DVS 

− p. Tirpáková navrhla, aby si zvyšné chýbajúce prostriedky zabezpečili hráči sami, napr. pro-
stredníctvom sponzorov a pod., 

− p. Krist taktiež dodal , že povinnosťou DVS je zabezpečiť trénera pre futsalové družstvo, ako 
aj prípravu na MS a samozrejme v rámci účasti na MS aj realizačný tím, tak ako na ME a teda 
aj s takýmito nákladmi treba počítať v rámci zabezpečenia financií na MS v Brazílii,   

− p. Birka navrhol finančnú podporu futsalového družstva celkovou sumou 30 000 €. 

Hlasovanie:  
Za: 3 hlasy    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

− p. Fabšičová ďalej hovorila o tom, že do konca januára 2023 je potrebné zaslať záväznú pri-
hlášku na MS vo futsale, a že prípadná odhláška je po tomto termíne sankcionovaná pokutou. 
Preto  pri finančnej spoluúčasti hráčov je nevyhnutné, aby zložili zálohu, ktorá sa započíta na 
ich spoluúčasť a ktorá by v prípade odhlášky bola použitá na zaplatenie takejto pokuty, 

− P. Fabšičová uviela, že predbežné celkové náklady na MS vo futsale v Brazílii by mohli pred-
stavovať sumu okolo 80.000 €, čo vychádza z porovnania nákladov na Deaflympiádu v Brazílii 
a nákladov na ME v Taliansku, 

− P. Krist uviedol, že takto zálohu by hráči mali zložiť  v termíne najneskôr napr. do 20.1.2023, 

teda aby DVS zasielal prihlášku na MS až po tom, ako bude naplnená táto podmienka zo 
strany všetkých hráčov, ktorí sa majú týchto MS zúčastniť, 

− p. Birka podal návrh na hlasovanie o finančnej podpore futsalistov na MS 2023: predpokla-
daná čiastka na MS je 80 000 €, z toho DVS by hradilo 30 000 € za podmienky, že k 20.1.2023 

každý hráč zloží zálohu 1000 €. 

Hlasovanie:  
Za: 3 hlasy    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

− p. Birka v rámci ďalšej diskusie uviedol, že minimálny počet hráčov na MS by mal byť 10  (2 

brankári a 8 hráčov) teda aby bolo družstvo vôbec schopné zúčastniť sa turnaja a riadne re-
prezentovať SR,  

− p. Krist zdôraznil, že by sa malo k predchádzajúcemu bodu prijať doplňujúce uznesenie t.j. že 
zálohu 1000 € musí zložiť minimálne 10 hráčov (doplňujúce uznesenie) 
Hlasovanie:  
Za: 3 hlasy    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 2 

− p. Fabšičová navrhla zrušenie smernice č. 3 kvôli jej neaktuálnosti. 
Hlasovanie:  
Za: 3 hlasy    Proti:0    Zdržal sa: 0 

 

Ku bodu č. 3 

− p. Krist uviedol, že úpravy  v smernici č. 10 – Organizačný poriadok bol aktualizovaný preto, 
aby smernica bola v súlade s aktualizovanými stanovami DVS.  

Hlasovanie:  
Za: 3 hlasy    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

− upravená smernica č. 10 je prílohou tejto zápisnice  
 

Ku bodu č. 4 

− p. Birka hovoril o povinnostiach viceprezidenta p. Maťovčíka, ktoré mu vyplývajú zo smernice 
č. 10 – Organizačný poriadok,  
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− p. Krist zdôraznil a navrhol, aby p. Maťovčík iniciatívne pristupoval k činnostiam, ktoré mu 
vyplývajú zo smernice,  

 

Ku bodu č. 5 

− p. Birka informoval o situácii na medzinárodnom poli, uviedol príklad členskej krajiny Bahrain, 
ktorá je takého názoru, že MOV nepodporuje ICSD dostatočne z toho dôvodu, že časť športo-

vých federácií nepočujúcich športovcov sú stále súčasťou paralympijského výboru a keby boli 
aj tieto športové federácie odčlenené od paralympijského výboru a boli by samostatné,  je 
predpoklad, že olympijský výbor by ICSD podporoval finančne vo väčšej miere,  

− p. Krist sa v krátkosti vyjadril k danej téme a uviedol, že takýto krok výsostnou záležitosťou tej 
ktorej krajiny, keďže každý štát má iné legislatívne podmienky týkajúce sa podpory športu a že 
ICSD by mal v prvom rade pracovať na zlepšení vlastnej činnosti, vrátane zlepšenia komuniká-
cie a sebaprezentácie, 

− p. Birka navrhol, že pripraví reakciu za DVS vo forme stanoviska k danej téme, ktoré by sa ná-
sledne rozposlalo ostatným členským krajinám.  

 

 

Ku bodu č. 6 

− p. Krist informoval o stretnutí  p. Tirpákovou, ktoré sa týkalo ďalšieho pôsobenia v DVS, keďže 
platnosť DoPČ končí 31.12.2022 s návrhom uzatvorenia riadnej pracovnej zmluvy na čiastočný 
pracovný úväzok,  

− p. Birka požiadal o zaslanie návrhu prac. zmluvy p. Tirpákovej na schválenie, resp. pripomien-
kovanie a doplnenie,  

− p. Maťovčík sa pýtal, kto vypracoval jej predchádzajúcu pracovnú náplň a či bude naďalej  vy-
konávať tú istú činnosť, 

− p. Fabšičová uviedla, že pracovná náplň riadnej pracovnej zmluvy bude vychádzať z jej pred-
chádzajúcej DoPČ a bude rozšírená o ďalšie činnosti, ktoré vyplývajú z plánovaného rozšírenia  
aktivít DVS v ďalšom roku, 

− p. Krist taktiež informoval o problematike vyplácania odmien členom VV za ich pracovnú čin-
nosť a aktivitu napr. účasti na medzinárodných kongresoch a pod.  Do budúcnosti by bolo 
vhodné nastaviť mechanizmus takéhoto odmeňovania ( napr. hodinovú sadzbu, včasné prihla-
sovanie do sociálnej a zdravotnej poisťovne a pod.). 

Ku bodu č. 7 

− p. Birka informoval a zhodnotil priebeh DD 2022 v mesiaci október a november 2022, 

− p. Tirpáková doplnila, že nebolo plne vybavené zdravotné zabezpečenie celej akcie a preto je 
potrebné do budúcnosti postarať sa, aby bol prítomný zdravotník počas celého podujatia,  

− p. Krist navrhol, aby sa v ďalšom roku pri organizovaní tohto podujatia oslovili na spoluprácu 
priamo školy, ktoré taktiež organizujú vlastné športové súťaže (napr. Levoča) a taktiež aby sa 
zvážil výber športov, v ktorých by sa súťažilo (individuálnych aj kolektívnych), aby sa na takejto 
súťaži mohli prejaviť individuálne športové talenty a aby tieto športy patrili medzi deaflympij-
ske športy. 

Ku bodu č. 8 

− p. Fabšičová informovala o účasti tenistky Jany Jánošíkovej s trénerom na Deaf and Hard of 
Hearing – Inclusion and Diversity v Austrálii v januári 2023, ktorá požiadala o preplatenie 
časti týchto výdavkov súvisiacich s jej účasťou na tomto podujatí, k čomu prebehla diskusia, 
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− P. Fabšičová navrhla preplatenie všetkých takýchto výdavkov týkajúcich sa priamo športov-
kyne J.Jánošikovej, ktoré nebude mať hradené organizátorom a to v max. výške do 5 000 €. 

Hlasovanie:  
Za: 3 hlasy    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 

Ku bodu č. 9 

− p. Fabšičová informovala o stretnutí s p. Merkovským ohľadom organizácie bowlingového 
kempu,  

− VV berie na vedomie návrh p. Hlavatého, o zorganizovaní  bowlingového kempu v Bratislave  
so 7 nepočujúcimi športovcami a kvalifikovaným rakúskym trénerom, ktorý je nepočujúci,  

− p. Fabšičová otvorila tému zorganizovania letného športového tábora, 
− členovia VV sa dohodli, že do najbližšieho zasadnutia každý z nich predloží návrh a svoju mieru 

participácie na organizovaní takéhoto letného športového tábora,  

− p. Birka navrhol hlasovanie o návrhu organizovať letný športový tábor v roku 2023. 

Hlasovanie:  
Za: 3 hlasy    Proti:0    Zdržal sa: 0 

- p. Tirpáková navrhla osloviť Fond na podporu športu nasledovne: 
- neformálne stretnutie s predsedom správnej rady ohľadom pripravovaných výziev – možnosti 

podpory, pripravované výzvy (športové podujatia, športová infraštruktúra, zmierňovanie do-
padov COVID-19) – Tirpáková – úloha: uskutočniť  neformálne stretnutie s predsedom správ-
nej rady, následne dohodnúť oficiálne stretnutie zástupcov DVS s predstaviteľmi FnPŠ 

 

- p. Tirpáková navrhla ako 1 z možností výraznejšej propagácie DVS bez finančnej záťaže pro-
stredníctvom Niké fond športu - vybrať a osloviť športovcov DVS (Krištofičová, Keinath, Jur-
ková, Tutura, Jelínek, Birošová, atď....) – poslať im informáciu, ako nahrať video a registrovať 
sa (v súčinnosti s Tirpákovou) 

https://nikefondsportu.sk/chcem-nahrat-video/ 

Aktivity projektu: 

- Fond podporuje športové talenty 

- Fond stojí na strane amatérskych športovcov 

- Fond pomáha hendikepovaným športovcom 

- Fond plní športové sny 

Kompletné info je tu: https://nikefondsportu.sk/o-projekte/ 

 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

 

č. 59/22             Schválila sa finančná podpora futsalového družstva na zabezpečenie účasti na MS  
                            v Brazílii v celkovej sume 30.000 EUR 

 

č. 60/22             Podmienkou prihlásenia hráčov futsalu na MS v Brazílii je zloženie zálohy 1000 EUR zo 
strany minimálne 10 hráčov, ktoré sú určené na výdavky spojené s ich účasťou na MS 
v Brazílii 

https://nikefondsportu.sk/chcem-nahrat-video/
https://nikefondsportu.sk/o-projekte/
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č. 61/22             Ruší sa smernica č. 3 Zásady odmeňovania členov SFNŠ na získanie podpory z 1.8.2014  

                             

č. 62/22             Mení sa smernica č. 10 Organizačný poriadok 

 

č. 63/22             Schvaľuje sa preplatenie výdavkov týkajúcich sa športovkyne J.Jánošikovej na účasť na  
                            športovom podujatí v Austrálii v januári 2023 vo výške do 5 000 EUR.      
 

 

 

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

 

korigoval: Milena Fabšičová, poverená výkonom funkcie GS ............................................ 

 

V Bratislave, 23.12.2022  


