ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 17. februára 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Július Maťovčík, Milena Krajčírová – tlmočníčka, Oliver Krist – právny zástupca.
Ospravedlnený:
Lukáš Dědeček – kontrolór.
Prizvaná:
Jana Jánošíková – matka J. Jánošíkovej

PROGRAM:
1. Návrhy a schválenie
a. Menovité zloženie deaflympijského tímu, rozpočet účasti na LD2017,
b. Štatút nepočujúceho reprezentanta, Zmluva s trénerom, Výkaz trénera
2. Pracovné stretnutie s p. Jánošíkovou k čerpaniu prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ
SR.
3. Ostatné
a. štart futsalistov na DCL v Španielsku
b. účasť šachistov na ME v šachu
c. vyúčtovanie MŠVVaSR za rok 2016,
d. audit 2017, financovanie v roku 2017
Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek.
Ku bodu 1
-

-

-

p. Dědeček predložil návrh na predbežnú nomináciu členov – 11 reprezentantov deaflympionikov a členov realizačných tímov na LD 2017 v Samsune, o prípadnom príspevku tých športovcov, ktorí nepreukázali požadovanú výkonnosť – Babálová, Vašíček, Kanaba,
prítomní diskutovali o zložení repredružstva a štarte sl. Babálovej, potrebách funkcií členov realizačných tímov,
p. Dědeček vysvetlil rozpočet na LD2017, ktorý od ministerstva školstva nie je známy, preto je
potrebné požiadať TOP športovcov o súhlas s prípadným použitím ich prostriedkov na niektoré
výdavky (ubytovanie, letenky a pod. ),
p. Maťovčík informoval o ubytovaní, ktoré ponúka organizačný výbor a ktoré je internátneho
typu a bez klimatizácie,
potrebné komunikovať so športovcami formu ubytovania a včasného objednania leteniek
p. Dědeček predložil návrh na Štatút nepočujúceho reprezentanta a navrhol, aby ho podpísali
aj futsalisti, ktorí sa chystajú na štart v IV. DCL Sevilla,

Ku bodu 2
-

-

p. Dědeček informoval prítomných o diskusii s p. Jánošíkovou týkajúcej sa účasti TOP športovcov (dcéry Jany) na LD 2017. Hovoril o krajnej možnosti financovať účasť športovcov na
LD2017,
p. Jánošíková sa ohradila, že športovcom boli stiahnuté prostriedky na stretnutie deaflympionikov vo februári z ich rozpočtu a či sa prostriedky plánované na účasť na LD2017 budú priamo
úmerne hradiť z rozpočtu každého športovca,
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-

-

p. Dědeček p. Jánošíkovú informoval, že rozpočet, o ktorom hovorí, je návrhom pre ministerstvo a počíta s príspevkom zo strany ministerstva,
p. Jánošíková prešla k prostriedkom poskytnutým na prípravu LD2017 v roku 2016, nerozumie
prečo ich dcéra nebola z týchto prostriedkov nijako podporená,
p. Dědeček sa opýtal, či z ich strany bola vznesená nejaká požiadavka na ďalší príspevok. Podotkol, že nikto z TOP športovcov podporovaných ministerstvom nežiadal o ďalšie prostriedky
na svoju prípravu,
p. Jánošíková ďalej položila otázku, prečo sa v minulom roku nezakúpilo oblečenie, alebo prečo
sa nezakúpili letenky na LD2017,
p. Dědeček odpovedal, že žiadnym návrhom sa VV nebráni,
p. Krajčírová podotkla, že oblečenie sme riešili na úrovni reprezentačnej s negatívnym výsledkom, keďže dodávateľ u ktorého sme oblečenie objednali nám ho dodal s logom Rio 2016 a my
sme ho museli vrátiť,
p. Dědeček zároveň podotkol, že sme oblečenie na deaflympiádu neriešili aj z dôvodu neznalosti kto všetko bude súčasťou deaflympijskej výpravy, ktorí deaflympionici a za akých podmienok budú štartovať,
p. Jánošíková ďalej spomenula, že takto sme museli vrátiť peniaze ministerstvu,
p. Dědeček informoval p. Jánošíkovú, že má informácie, ktoré sa viažu k starému dátumu vydania zúčtovania a že všetky prostriedky boli riadne vyúčtované spolu s 5% vlastnej spoluúčasti,
p. Jánošíková skonštatovala, že v podstate na tú deaflympiádu nebolo ako také hradené nič, čo
p. Dědeček označil za subjektívny pohľad a pripomenul, že prostriedky investované do prípravy
na LD2017 sa vrátili v rozšírení tímu deaflympionikov o jednu mladú atlétku,
p. Jánošíková skonštatovala, že to všetko je pekné, ale že prostriedky mali byť minuté na jej
(myslela dcéru Janu) a že telefonovala na ministerstvo, že kedy bude platný všeobecne záväzný
predpis, ktorý sa spomína v zmluve DVS – MŠVVaŠ SR (na rok 2017),
p. Dědeček požiadal p. Jánošíkovú, aby potvrdila, že si neželá, aby z prostriedkov poskytnutých
na prípravu jej dcéry nešli žiadne prostriedky na jej účasť na LD2017,
p. Jánošíková odpovedala s podmienkami (domnievajúc sa, že štát už poslal na prípravu na
LD2017), že ak neprídu peniaze zo štátu na zabezpečenie účasti,
p. Dědeček vysvetlil, že štát neposlal zatiaľ žiadne prostriedky na Deaflympiádu, zatiaľ poslal
len prostriedky na prípravy TOP športovcov,
p. Jánošíková argumentovala, že minulý rok pošle a že pošle aj tento, čo poprel p. Dědeček
s poukázaním na zmluvu ministerstva so SPV,
p. Dědeček pripomenul, že termín na predloženie projektov na ministerstvo je 15. marca, kedy
budeme predkladať ak projekt na zabezpečenie účasti na LD2017,
ďalej p. Jánošíková vyslovila otázku na vysvetlenie Harmonogramu športovej prípravy, načo
odpovedal p. Dědeček, že v Janinom HŠP nešpecifikovali odmenu pre športových odborníkov,
i keď z rozpočtu je zrejmé, že takú položku do rozpočtu zahŕňa,
zároveň p. Dědeček označil HŠP ako orientačný plán, ktorý sa v priebehu roku môže meniť,
ďalej p. Jánošíková zopakovala, že v prípade keď neprídu prostriedky zo štátu na účasť na
LD2017, že jej náklady zaplatia z jej prostriedkov, alebo rodinných zdrojov a že sa potom bude
pýtať na ministerstve prečo štát financuje jej prípravu a nie potom účasť na deaflympiáde,
p. Dědeček v rámci toho spomenul, že to nie je len otázka financovania účasti, ale aj prečo nie
sú pri odmeňovaní rovnako paralympionici ako deaflympionici,
p. Maťovčík sa opýtal, či sa z prostriedkov na prípravu TOP športovcov použijú aj na účasť na
LD2017 a ako sa budú financovať Babálová a Vašíček,
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na čo p. Dědeček povedal, že by sa nemali použiť a že spomenutí športovci iste nepôjdu z nákladov TOP športovcov,

Ku bodu 3
-

-

-

-

-

p. Dědeček spomenul, že na zajtrajšom stretnutí s Deaflympionikmi bude potrebné predovšetkým urobiť pasové fotografie v spoločných tričkách a odmerať ľudí na spoločenské oblečenie
s p. Grondžákom, ďalej ako účtovať štátne prostriedky,
p. Hrdlík informoval o účasti futsalistov na IV. DCL v Seville,
informácie doplnil p. Birka, ktorý spomenul organizáciu presunu ŠKN Trenčín do Španielska, že
bude potrebné urobiť opatrenia na zabezpečenie životosprávy športov,
p. Štefek predložil žiadosť p. Frajku na príspevok účastníkov na ME v šachu a príspevok na poháre na M-SR v šachu,
p. Dědeček sa vyjadril, že im nemáme nič sľubovať, čo sa týka podpory účasti, i keď by sme im
mali nakoniec prispieť na účasť, s úhradou pohárov počítať môžu,
p. Dědeček informoval o probléme s vyúčtovaním na ministerstvo, v ktorom chýbali textové
popisy položiek, kvôli chybe v súbore,
p. Hrdlík sa pýtal na našu spoluúčasť vo vyúčtovaní vo výške 5%, dostal odpoveď že sme museli
vykázať o cca 17,5 tis. € viac,
p. Krajčírová spomenula, že tento rok už ministerstvo nevyžaduje spoluúčasť, čo nám dosť
uľahčuje situáciu,
p. Dědeček informoval o príprave a termíne auditu (8. marec), predpokladá, že to bude menšie
náklady ako v minulom roku,
p. Birka sa informoval na termín podania žiadostí na ministerstvo, čo doplnila p. Krajčírová
s tým že ministerstvo pôvodný termín 15. február opravilo na 15. marec a krátko informovala
o náplni výziev z ministerstva,
p. Dědeček spomenul, že máme dve možnosti ako financovať našu účasť na LD2017 – jednak
z projektu ministerstva, alebo v krajnom prípade z prostriedkov poskytovaných prostredníctvom SPV,
p. Maťovčík požiadal, aby horský bicykel, ktorý minulý rok poskytol D. Pristačovi v rámci prípravy, bol presunutý k novému talentovanému cyklistovi z Banskej Štiavnice, ktorý má veľkú
perspektívu,
p. Dědeček požiadal o informácie a údaje o cyklistovi, jeho registráciu v ŠK a audiogram, ktorému sa p. Maťovčík chystá odovzdať uvedený bicykel,
p. Maťovčík sa opýtal, aký je plán prípravy ME v bedmintone, kedy bude inšpekčná návšteva
z EDSO,
p. Dědeček odpovedal, že v tejto fáze je rozpracovaná len webová stránka v odhadovanej
sume cca 1 000€, ktorá by mala byť hotová v marci, je potrebné doplniť štruktúru stránky,
Uznesenia prijaté členmi VV DVS.

č. 7/17
č. 8/17
č. 9/17
č. 10/17
nutí,

VV berie na vedomie
informácie o príprave auditu DVS,
informácie o podmienkach ubytovania na LD2017 v Turecku – Samsune,
informácie o komunikácii g.s. s p. Jánošíkovou
pripomienky a otázky vznesené p. Jánošíkovou a odpovede g.s. na pracovnom stret-
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č. 11/17 informácie o nedokončenom vyúčtovaní predloženom na ministerstvo školstva a dôvodoch uvedeného stavu,
č. 12/17 informácie o príprave stretnutia s deaflympionikmi a náplni stretnutia,
č. 13/17 informácie pp. Hrdlíka a Birku o pripravovanej účasti futsalistov na IV. DCL v Seville,
č. 14/17 informácie o účasti šachistov na ME,
č. 15/17 informácie o príprave web stránky na ME 2018,
VV schvaľuje
č. 16/17 predbežný zoznam nominovaných deaflympionikov a členov realizačných tímov podľa
prílohy v celkovom počte 22 (príloha),
č. 17/17 štatút nepočujúceho reprezentanta (príloha),
č. 18/17 príspevok DVS na poháre pre M-SR v šachu vo výške 50€,
č. 19/17 vyžiadanie bicyklu od Davida Pristača a jeho presun novému cyklistovi z Banskej Štiavnice
VV ukladá úlohu
č. 20/17 požiadať Davida Pristača o vrátenie horského bicyklu p. Maťovčíkovi
Zodpovedný: D. Dědeček
Termín: 28. február 2017

Termín najbližšieho VV DVS nebol určený.
Zapísal: Dušan Dědeček

................................................................

Overil:
Miloš Štefek, prezident

................................................................

V Bratislave, 2. marca 2017
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Príloha č. 1 Zoznam členov Výpravy na LD Samsun 2017.
č.

Meno a priezvisko

Šport

Funkcia

atletika

športovec

2 Martina Antušeková atletika

športovec

3 Eva Jurková

stolný tenis

športovec

4 Thomas Keinath

stolný tenis

športovec

5 Marek Tutura

stolný tenis

športovec

6 Peter Vašíček

bedminton

športovec

7 Katarína Babálová

bedminton

športovec

8 Július Maťovčík

cyklistika

športovec

9 Adrián Babič

cyklistika

športovec

10 Jana Jánošíková

tenis

športovec

11 Miroslav Kanaba

golf

športovec

12 Dušan Dědeček

atletika

tréner

13 Ján Surgáč

atletika

tréner

14 Andrej Dzelinsky

stolný tenis

tréner

15 Ladislav Jurko

stolný tenis

tréner

16 Michal Matejka

bedminton

tréner

17 Branislav Kacina

cyklistika

tréner

18 Miroslav Polák

tenis

tréner

19 Miloš Štefek

multi

vedúci výpravy

20 Peter Birka

multi

tlmočník, org. pracovník

21 xy

multi

tlmočník, org. pracovník

22 Ivan Halmo

multi

lekárske zabezpečenie

1 Ivana Krištofičová
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Príloha č. 2 - Štatút nepočujúceho reprezentanta
Organizácia:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
a
Reprezentant:
Bydliskom:
Číslo OP:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

DEAFLYMPIJSKÝ VÝBOR SLOVENSKA
Blumentálska 24, 811 07 Bratislava 1
PaedDr. Miloš Štefek, prezident
42254388
Tatrabanka, a.s.
2920861945 / 1100
(ďalej len „DVS“)
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
(ďalej len „Reprezentant“)
Článok I.
Všeobecné ustanovenia.

1. Tento štatút je určený pre členov Deaflympijského výboru Slovenska, ktorí sú v oblasti športu
aktívni na úrovni reprezentácie Slovenskej Republiky.
2. Štatút nepočujúceho reprezentanta je vydávaný v súlade so smernicou č. 4.
Článok II.
Podmienky na získanie štatútu reprezentanta.
Uchádzač o štatút musí mať:
1. slovenské štátne občianstvo a
2. byť členom športového klubu, ktorý je členom DVS a
3. spĺňať vekovú hranicu stanovenú príslušným športom, v ktorom chce reprezentovať a
4. spĺňať podmienku straty sluchu najmenej 55 dB na lepšom uchu a
5. stratu sluchu musí mať preukázanú odborným foniatrickým vyšetrením – audiogramom a
6. predložiť platný audiogram orgánom DVS na ďalšie konanie a
7. predložený audiogram musí byť schválený ICSD (Medzinárodný výbor pre šport nepočujúcich)
a
8. musí byť menovite schválený na niektorom zasadnutí VV DVS.
Článok III.
Povinnosti reprezentanta.
Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach doma aj v zahraničí je najvyššou
cťou, ktorej sa môže dostať občanovi - športovcovi SR.
Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant propaguje nielen seba,
ale predovšetkým DVS a Slovensko. Stáva sa vzorom a príkladom pre ostatných občanov SR, najmä
mládeže.
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Reprezentant je povinný:
1. Dôstojne a zodpovedne reprezentovať a dbať o dobré meno Slovenskej republiky a Deaflympijského výboru Slovenska.
2. Zúčastniť sa reprezentačných a iných akcií, ku ktorým ho DVS vyzve (sústredenia, spoločné reprezentačné tréningy, domáce a medzinárodné súťaže, lekárske a biochemické vyšetrenia, dopingová kontrola).
3. Vopred ospravedlniť svoju neúčasť u reprezentačného trénera.
4. Uprednostniť reprezentačné záujmy pred klubovými.
5. Na akciách reprezentácie dodržiavať harmonogram, rešpektovať pokyny reprezentačného trénera, resp. členov vedenia a spolupracovať s nimi, ako aj s ostatnými členmi reprezentačného
družstva a realizačného tímu.
6. Absolvovať zdravotné prehliadky a dbať o svoj zdravotný stav a pravidelne informovať reprezentačného trénera o jeho zmenách.
7. Starať sa o pridelené reprezentačné oblečenie, v prípade ukončenia reprezentácie ho vrátiť v
bezchybnom stave v dohodnutom termíne, v prípade straty, alebo poškodenia stratu nahradiť.
8. Počas reprezentačnej akcie, na ktorú je nominovaný, nosiť predpísané reprezentačné oblečenie.
9. Riadiť sa platnými pravidlami a súťažným poriadkom ICSD, EDSO, ICCS a DVS, ako aj bezpečnostnými pravidlami predpísanými usporiadateľom súťaže.
10. Rešpektovať zákaz používania alkoholických nápojov, omamných látok, zakázaných dopingových prostriedkov
11. Správať sa tak, aby nevzbudzoval verejné pohoršenie, alebo iným spôsobom rušil priebeh reprezentačnej akcie, na ktorú bol nominovaný.
12. Dodržiavať všetky zásady uvedené v smerniciach WADA a Antidopingovej agentúry SR.
13. Mať platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz a platné zdravotné poistenie.
Článok IV.
Práva reprezentanta.
Reprezentant má právo:
1. Na základe dosiahnutých výsledkov, či rozhodnutia VV DVS byť pozývaný (nominovaný) na akcie spojené s reprezentáciou SR (sústredenia, zahraničné súťaže, Majstrovstvá Európy, Majstrovstvá sveta a Deaflympiády).
2. Prejaviť svoj názor a subjektívne pocity primeranou formou, konzultovať svoju športovú prípravu s reprezentačnými trénermi DVS.
3. Dožadovať sa plnenia rozhodnutí VV DVS, prostredníctvom zástupcu klubu, prípadne priamo
na niektorom zasadnutí VV.
4. Požadovať hodnotenie svojej činnosti, konzultovať, resp. navrhovať lepšie formy realizácie
športovej prípravy v spolupráci s reprezentačným trénerom, či realizačným tímom.
5. Na úhradu nákladov, resp. časti nákladov, spojených s reprezentáciou, ktorá bola odsúhlasená
rozhodnutím VV, či povereným pracovníkom, konajúcim v súlade s rozhodnutiami VV.
6. Na výklad svojich povinností skôr, ako začne reprezentačná akcia.
7. Vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky. Tento akt musí vykonať písomne a doručiť
osobne, alebo doporučene na Sekretariát DVS.
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Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je vyhotovený v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zúčastnenú stranu.
2. V prípade porušenia niektorej z povinností, môže byť reprezentant vylúčený z reprezentácie
s okamžitou platnosťou povereným členom vedenia (reprezentačný tréner, člen realizačného
tímu), resp. rozhodnutím VV a bez nároku na úhradu ďalších nákladov.
3. Ak svojím konaním spôsobí reprezentant škodu DVS, je povinný túto uhradiť v lehote určenej
zodpovedným pracovníkom DVS.
4. Tento štatút podlieha aktualizácii podľa potrieb VV DVS.
5. Otázky, ktoré nie sú riešené touto smernicou, riešia platné predpisy SR.

.....................................................
PaedDr. Miloš Štefek, prezident

.....................................................
XY, reprezentant

V Bratislave 2. februára 2017
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