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Deaflympiáda? Ruda 
oklamal všetkých 
Bratislava – Zahanbujúco ne-
úspešný príbeh deaflympiády, 
ktorá sa mala konať vo Vysokých 
Tatrách, sa začal v januári 2005. 
Vtedy Jaroslav Ruda presvedčil 
Medzinárodný výbor športu ne-
počujúcich, že je dobrý nápad 
zorganizovať športovú udalosť 
na Slovensku. Predstavil sa pri-
tom ako prezident Slovenského 
deaflympijskeho výboru, teda 
orgánu, ktorý v tom čase ešte 
formálne neexistoval. Vznikol 
totiž až o tri mesiace neskôr vy-
členením sa zo štruktúr Sloven-
ského paralympijského výboru. 
Od jeho projektu dal ruky preč 
štát, Slovenský olympijský i Slo-
venský paralympijský výbor.

Napriek tomu sa Rudovi poda-
rilo cez niekoľko firiem, okrem 
MSSDV najmä cez spoločnosť 
Deaf Assets and Properties, vy-
brať od partnerov milióny eur. 
Za obeť mu okrem iných padli aj 

dve stavebné spoločnosti, ktoré 
po sľuboch Rudu začali s prípra-
vou štadiónov za vlastné penia-
ze. Prvou z nich je Prvá poprad-
ská developerská, ktorej Rudov 
výbor dlhoval približne 10 milió-
nov eur. Dnes je už v konkurze. 
Druhou je TSS Grade, ktorá Po-
pradčanov do konkurzu poslala. 
Tá totiž ako subdodávateľ praco-
vala práve pre Prvú popradskú, 
a keďže Ruda neplatil jej, ani 
ona neplatila TSS Grade.

Už od roku 2008 bolo zrejmé, 
že so šéfom výboru bude prob-
lém. Vtedy bol totiž prvý raz ob-
vinený zo sprenevery. Definitív-
ne ho však odsúdili na 14,5 roka 
až na konci minulého roka, teda 
viac ako dva roky po deaflym-
pijskej blamáži. Na trhu po ňom 
zostali dlhy, no najmä pokaze-
né renomé u hendikepovaných 
športovcov, fanúšikov a medzi-
národnej verejnosti.   (JKU)
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Ani samotný Neuschl pritom 
nevie, koľko majetku na vypla-
tenie veriteľov v spoločnosti po 
majiteľoch zostalo. „Spoločnosť 
MSSDV so mnou ako s predbež-
ným správcom počas výkonu 
predbežnej správy nespolupra-
covala. Zásielky sa mi vrátili 
s poznámkou adresát neznámy. 
Jediný spoločník bol vymazaný 
z obchodného registra,“ povedal 
Neuschl.

Zmizol majiteľ i konateľ
Na jeho výzvu zareagovali iba 
dvaja ľudia – Štefan Herič, kto-
rý bol konateľom firmy do roku 
2009, a Jaroslav Cehlárik. Ten je 
v obchodnom registri stále evi-
dovaný ako konateľ MSSDV, no 
podľa informácií HN sa aj on už 
svojej funkcie vzdal.

Správcovi poskytli niektoré in-
formácie, no tie boli neaktuálne, 
a teda nedostatočné. „Rovnako 
som do dnešného dňa nedostal 
mnou požadované doklady, týka-
júce sa najmä obdobia rokov 2010 
až 2013,“ dodáva Neuschl.

Konatelia spoločnosti nereago-
vali ani na otázky HN. Z obchod-
ného registra už bolo vymazané 
aj meno jediného spoločníka fir-
my – Slovenského deaflympijské-
ho výboru.

Ruda rozdával limuzíny
Spolupráca medzi spoločnosťami 
MSSDV a Volkswagen finančné 
služby Slovensko pritom vznikla 
na podnet automobilky Audi pat-
riacej do koncernu Volkswagen. 

Tá bola v tom čase generálnym 
partnerom svetového deaflympij-
ského výboru. 

Hoci meno konkrétnej auto-
mobilky z koncernu Martin Rie-
gel nepotvrdil, o darovaných li-
muzínach od Audi hovorili viace-
rí primátori miest, ktoré boli do 
prípravy deaflympiády zapojené 
a ktorých Ruda presviedčal aj lu-

xusnými autami. „Ponúkol nám 
do užívania automobil značky 
Audi,“ povedal vtedy primátor Po-
pradu Anton Danko.

Informáciu potvrdil tiež primá-
tor Vysokých Tatier Ján Mokoš. 
„Mali ich mať aj mestá Poprad, 
Kežmarok a obec Štrba. Bolo to 
na pár mesiacov tuším v roku 
2009, dohodol to Ruda. Na viace-

rých boli reklamné potlače, ktoré 
mali propagovať deaflympiádu,“ 
citovali Mokoša slovenské médiá.

Finančná spoločnosť Volkswa-
genu organizátorom vozidlá ne-
skôr odobrala. Ďalej ich však pre-
dala za nižšiu než pôvodnú cenu, 
čím jej vznikla niekoľkostotisíco-
vá pohľadávka voči firme MSSDV.  
 Ján Kuciak
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Ako sa počas deviatich rokov vyvíjala kauza nepodarenej deaflympiády na Slovensku
Vznikajú prvé pochybnosti okolo financova-
nia prípravy deaflympiády. Ruda bol obvi-

nený zo sprenevery 1,7 milióna eur. 

Medzinárodný výbor športu nepočujúcich 
odňal Vysokým Tatrám štatút organizáto-

ra kvôli chýbajúcim peniazom.

Len týždeň pred oficiálnym začiatkom je na 
svete blamáž – Medzinárodný výbor športu 

nepočujúcich totiž deaflympiádu zrušil.

Súd odsúdil Jaroslava Rudu 
na 14,5-ročné väzenie za obzvlášť závaž-

ný zločin podvodu.

Medzinárodný deaflympijský výbor 
priklepol organizáciu hier Vysokým 

Tatrám. Zorganizovať ich mal Sloven-
ský deaflympijský výbor.

Ministerstvo školstva dalo Slovenskému 
deaflympijskému výboru 45-tisíc eur. Tie 

mali byť určené na cestu slovenských špor-
tovcov na medzinárodné hry na Taiwane. 

Medzinárodný výbor deaflympiá-
du do Vysokých Tatier znovu 

vracia. Svoje rozhodnutie pritom 
nezdôvodnil.

Deň po plánovanom začiatku hier zadržali 
Jaroslava Rudu na hraničnom priechode 

v Rusovciach pri bežnej prehliadke. 
Dôvodom bolo podozrenie z podvodov.
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Bývalý šéf Slovenského deaflympijského výboru Jaroslav Ruda dostal za podvody 14,5-ročný trest. SNÍMKA: TASR/D.HEIN
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