ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 10. marca 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Oliver Krist, Milena Krajčírová – tlmočníčka,
Lukáš Dědeček – kontrolór, Marcela Čierna - tlmočníčka
Ospravedlnení:
Július Maťovčík, Oliver Krist – právny zástupca

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Prihláška zástupcov DVS na kongres ICSD (do 16.3)
Rozpočet na činnosť v roku 2017 (79 450€ - priebežne)
Riešenie odmien právneho zástupcu a kontrolóra
Ostatné, diskusia.

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek, prečítal program, ktorý bol prítomnými prijatý.
Ku bodu 1
-

-

-

-

o situácii s prihlásením delegátov SVK na kongres ICSD v Samsun Turecku počas LD2017 informoval prítomných p. Štefek, ktorý vzhľadom k úsporným opatreniam navrhol za účastníkov
kongresu seba a P. Birku,
p. Hrdlík navrhol opačný postup – namiesto p. Štefeka seba,
p. Dědeček upozornil na skutočnosť, že na kongrese aj tak nakoniec bude hlasovať len jeden
z nominovaných zástupcov. Zároveň upozornil na citlivosť otázky tzv. funkcionárskej turistiky,
na sledovanie ktorej vopred upozornila jedna členka,
návrhu sa snažil oponovať p. Hrdlík, ktorý argumentoval vlastnými dlhoročnými skúsenosťami
a vzťahmi v zahraničí,
p. Dědeček navrhol, aby p. Hrdlík išiel na kongres za sponzorské prostriedky,
p. Birka navrhol hlasovať o návrhu p. Štefeka, aby išli dvaja zástupcovia
členovia hlasovali za prijatie návrhu nasledovne:
za prijatie: 3
proti: 1
zdržal sa: 0
p. Dědeček navrhol hlasovať menovite, aby išli za DVS zástupcovia p. Štefek a p. Birka. Členovia
hlasovali za prijatie návrhu nasledovne:
za prijatie: 3
proti: 1
zdržal sa: 0
p. Dědeček otvoril diskusiu, v ktorej upozornil, aké otázky a požiadavky budú očakávané od zástupcov DVS, najmä na suverenity DVS v otázke rozhodovania sa a prijímaní názvu združenia,
p. Birka vysvetlil p. Štefekovi, že my nežiadame kongres o schválenie nášho názvu, iba oznamujeme dôvody,
p. Hrdlík pripomenul, že ICSD už v Khanty Mansijsk prijalo hlasovaním kongresu úlohu pre nový
výbor ICSD, ktorou bola zmena názvu IDC – International Deaflympic Committee, ktoré nás
k tomuto viedli,
p. Dědeček položil otázku, prečo vlastne DVS nepoužíva slovo deaflympics, keď je držiteľom
autorských práv na celom svete? Je to úloha – otázka, ktorú treba na kongrese položiť VV ICSD
a vopred požiadať o delegovanie práva členov vo svojich krajinách používať uvedené slovo
a žiadať o autorizovaný prístup vo svojich krajinách. Zároveň je potrebné pýtať sa, prečo je taký
problém usporiadať deaflympijské hry v iných, civilizovanejších krajinách, keďže posledné tri sa
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konali v menej kultúrnych krajinách blízkeho východu – Bulharsko, Rusko a teraz Turecko.
Ďalšia sa zase chystá niekde v Azerbajdžane – orientácia na takýto typ krajín neprospieva podpore deaflympijského hnutia v celom svete,
aj v ďalších otázkach preukázal p. Hrdlík dobrú orientáciu v uvedených otázkach a postojoch,
ktoré by malo Slovensko zaujať k súčasnej „politike“ vedenia ICSD,
p. Dědeček vyjadril k problematike nášho premenovania, že je to podobné, ako pri zmene priezviska kolegyne Krajčírovej - Fabšičovej, ktorej meno berieme automaticky na vedomie a nežiadame ju, aby zotrvala na pôvodnom mene,
preto sa p. Dědeček, napriek svojmu hlasovaniu, obrátil s prosbou na prezidenta DVS M. Štefeka, aby zaujal postoj s nadhľadom a prepustil svoje výhradné právo práve p. Hrdlíkovi,
p. Štefek uvedený návrh prijal a v záujme ďalšieho rozvoja deaflympijského hnutia nielen na
Slovensku, svoje miesto prepustil p. Hrdlíkovi, ktorý miesto zástupcu DVS na kongrese prijal
s vedomím, že po kongrese odcestuje naspäť na Slovensko,
p. Birka otvoril otázku, kto z nich dvoch bude vlastne mať hlasovacie právo a ako sa rozhodovať
v prípade nezhody názorov,
p. Hrdlík navrhol, aby on ako viceprezident a služobne starší vo VV, mal právo hlasovať,
p. Dědeček sa požiadal p. Hrdlíka o súhlas, aby právo hlasovať bolo delegované p. Birkovi,
p. Hrdlík vyjadril súhlas s tým, že hlasovacie a konečné slovo bude patriť p. Birkovi, vyjadril porozumenie pre riešenie vnútorne sporných postojov dvojice delegátov,
p. Dědeček vyslovil p. Štefekovi a p. Hrdlíkovi uznanie za ich postoje a ochotu podriadiť vlastné
záujmy cieľom kolektívnym,

Ku bodu 2
-

-

-

-

-

-

p. Dědeček predložil prítomným návrh na rozpočet v celkovej výške 79 450€, z ktorého nám už
bola poskytnutá prvá časť (vo výške 50 000€) prostredníctvom Slovenského paralympijského
výboru (SPV). Zároveň zdôraznil, že nie je celkom jasné použitie týchto prostriedkov, keďže nemáme žiadne usmernenie z ministerstva školstva. Použitie teda bude vychádzať zo zmluvy ministerstva a SPV,
p. Dědeček komentoval jednotlivé položky rozpočtu, ktorých je celkom 21. Informoval prítomných, že rozpočet nezahŕňa účastnícke náklady na LD2017, ktoré sú samostatným projektom
predkladaným na MŠVVaŠ SR v termíne do 15. marca. V tomto termíne bude predložený aj
projekt zabezpečenie prípravy športovcov na LD2017,
ďalej p. Dědeček upozornil prítomných na položky, ktoré sú na chod DVS nevyhnutné – prenájom priestorov, komunikáciu, právne zastúpenie, služby audítora, kontrolóra, tlmočníkov,
údržbu webu a sekretariátu,
upozornil na položku č. 4 – vedenie účtovníctva, ktorá by do doby zamestnania kvalifikovanej
sily bola vyplácaná p. Dědečkovi,
vzhľadom na informovanosť slovenskej verejnosti, poznanie deaflympijských cieľov, upozornil
na položku Marketingová kampaň, v rámci ktorej bola po prvýkrát v histórii DVS navrhnutá
suma 25 000€,
spomenul, že marketingová kampaň by mala zahŕňať všetky náklady na propagáciu DVS a že aj
podľa odporučenia p. Švrčkovej by bolo vhodné zamestnať marketingového riaditeľa a sama
odporučila J. Malchárka, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti a kontakty,
zároveň spomenul, že DVS bude žiadať príspevok na marketingové aktivity aj MŠVVaŠ SR v projektoch,
2/5

ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 10. marca 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
-

-

-

-

-

-

p. Štefek upozornil na potrebu zahrnúť do rozpočtu náklady na člena inšpekcie ME 2018 v bedmintone, rozpočet bol na mieste opravený na úkor položky rezerva,
p. Štefek si povšimol navýšený rozpočet na Bedmintonový turnaj mládeže, ktorý sa mu zdal privysoký.
p. Dědeček vyjadril želanie, aby sa tento turnaj konal vo väčšom rozsahu a s dostatočným predstihom, aby bolo doň zapojených viacero športových klubov a škôl, preto považoval uvedený
návrh za oprávnený,
po pripomienkach kolegov bola do rozpočtu zahrnutá aj položka náklady na cestovné, zabezpečenie úloh sekretariátu, aby bolo možné členom VV refundovať náklady na schôdzkovú činnosť, či členom sekretariátu pri zabezpečovaní úloh sekretariátu,
p. Dědeček predložil návrh na schválenie nákladov na administratívnu činnosť sekretariátu vo
výške celkom 4800€, čo predpokladá zamestnanie jedného pracovníka na túto činnosť, spomenul prítomnú dcéru p. Birku - pani Marcelu Čiernu, ktorá by mala dočasne nahradiť M. Krajčírovú, prípadne vytvoriť rezervu za ňu,
p. Birka sa opýtal o aké požiadavky na pracovníka ide,
p. Dědeček odpovedal, že ide o znalosť práce s tabuľkami Excel, Word, bežná administratíva,
práca s členskou databázou, dokumentovú logistiku, zmluvy, vyplňovanie výkazov, vybavovanie dokladov po úradoch, vyžaduje sa aktívny prístup a pod., k administratíve sa ďalej vyjadril,
že zamestnanec by dostával zaplatené len za odpracované hodiny, takže by sa uvedená čiastka
zrejme nevyčerpala. Do doby získania, či zapracovania administratívneho pracovníka, požaduje
uvedenú mesačnú sumu pre seba, až do do doby plnej náhrady administratívnym pracovníkom,
ďalej spomenul položku VZ vo výške cca 1500€, ktoré musí byť najneskôr v júni 2017,
p. Dědeček navrhol, aby odmeny členov VV, na ktoré rozpočet tiež myslel, boli vyplatené až
v decembri, na konci roku,
po vnútornej diskusii o úhrade za diaľničnú známku, sa prítomní zhodli na vyčlenení čiastky na
Cestovné a zabezpečenie úloh DVS vo výške 1100€, pričom diaľničná známka patrí do položky
amortizácia,
p. Dědeček navrhol p. Birkovi odmenu za činnosť vo výške 200€, súvisiacu s organizáciou
Deaflympijského kvízu,

Ku bodu 3
- p. Štefek požiadal o zdokladovanie úloh kontrolóra a právnika,
- p. Hrdlík vysvetlil, že v prípade kontrolóra ide tzv. stratu času,
- p. Hrdlík sa opýtal kontrolóra, či je spokojný s čiastkou v rozpočte, na čo dostal pozitívnu odpoveď,
- p. Dědeček predložil členom zoznam vykonaných úloh nášho právnika, ktoré sme v minulom
roku neboli schopní uhradiť. Navrhol objednať služby u p. Krista v tomto roku vo výške cca
3000€ na obdobie prvých 6 mesiacov,
- p. Dědeček informoval prítomných o činnosti kontrolóra DVS, ktorý spolupracoval s organizáciou spôsobom nevyhnutným na splnenie podmienok určených Zákonom o športe. Vzhľadom
ku povahe poskytovaných služieb formou úhrady za stratu času, navrhol ročný objem vo výške
1200€,
- po ukončení rozpravy zostal rezervný fond vo výške 3860€, ako poistka pre nepredvídané výdavky,
Ku bodu 4
-

p. Štefek otvoril otázku pokuty za neúčasť tímu curlingu na MS v curlingu vo výške 2500USD,
p. Dědeček spomenul svoju žiadosť, aby mu predseda TK curlingu a p. Rebrov odpovedali,
ktorá suma je správna,
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p. Dědeček tiež navrhol, aby sa tím curlingu stretol s členmi VV a sami sa vyjadrili k zaplateniu
tohto poplatku a ďalším problémom v curlingu a navrhol, aby sme od tímu v curlingu žiadali
základnú úhradu vo výške 1000€, ktorú akceptoval aj p. Pitoňák, keďže s tou čiastkou počítali,
v rámci otázok na kongrese na ICSD navrhol p. Dědeček, aby sme písomne žiadali ICSD o informáciu o vyplatených sankciách a poplatkoch od rôznych krajín,
p. Štefek sa opýtal, či sme platili členský poplatok ICCD, p. Dědeček odpovedal, že nie,
p. Dědeček sa zároveň opýtal, že kto ich prihlásil na ME v šachu, členovia nevedeli odpovedať,
p. Dědeček navrhol v tejto fáze zamietnuť úhradu, keďže nevieme žiadne informácie, nebola
podaná prihláška, riešiť prípadný príspevok z rezervného fondu,
p. Birka spomenul termín druhej prihlášky na kvalifikáciu na ME vo futbale do 31. marca 2017,
preto si ešte dobre musí premyslieť, či pošleme, keďže je pokuta za neúčasť 5000 USD,
p. Hrdlík informoval prítomných, že futsalisti ŠKN Nové Zámky, ktorí boli v Seville, sa rozhodli
ukončiť reprezentáciu a futsal Zelnický, Kolcun,
p. Dědeček navrhol podľa žiadosti p. Jurka a po konzultácii s audítormi DVS o úhradu nájomného za byt v Košiciach, aby sme prijali súhlas, že v prípade pobytu v minimálnej dĺžke 15 dní,
by sa jej uhrádzal celý poplatok za prenájom bytu,
v ďalšom rozhovore sa prítomní rozhodli podporiť kandidatúru p. Birku na člena VV ICSD,
Uznesenia prijaté členmi VV DVS.

VV berie na vedomie
č. 21/17 postoj prezidenta p. Štefeka vo veci prenechania delegačného miesta v prospech viceprezidenta p. Hrdlíka,
č. 22/17 postoj p. Hrdlíka vo veci hlasovacieho práva na kongrese ICSD prideleného p. Birkovi,
č. 23/17 úlohy, ktoré čakajú delegátov: delegovanie práva používať slovo deaflympics v krajinách národných deaf organizácií, oznámenie zmeny názvu DVS a jeho zdôvodnenie, vyžiadať
vysvetlenie vzťahu ICSD – IOC
č. 24/17 informácie o náplni právneho zástupcu a kontrolóra v uplynulom období,
č. 25/17 informácie p. Birku o termíne prihlášky na ME vo futbale,
č. 26/17 informáciu p. Hrdlíka o vzdaní sa reprezentácie pp. Zelnický a Kolcun,
VV schvaľuje
č. 27/17 počet a prihlášku dvoch zástupcov na ICSD kongres,
č. 28/17 nomináciu Petra Birku s hlasovacím právom a Rastislava Hrdlíka ako delegátov na kongres ICSD v Samsune 2017,
č. 29/17 kandidatúru p. Birku na miesto člena exekutívy ICSD,
č. 30/17 rozpočet DVS na činnosť v roku 2017 v zmysle diskusie a podľa prílohy,
č. 31/17 za riaditeľa marketingu DVS J. Malchárka v rámci rozpočtovej čiastky 25 000€,
č. 32/17 odmenu p. Birkovi vo výške 200€ súvisiacou s prípravou a organizáciou Deaflympijského kvízu,
č. 33/17 zamietavý postoj k úhrade nákladov ICCD účastníkov na ME v šachu 2017,
č. 34/17 úhradu za ubytovanie formou prenájmu bytu pre E. Jurkovú zo zdrojov TOP športovcov
v prípade, že byt využíva 15 a viac dní v mesiaci,
VV neuložil žiadnu úlohu
Termín najbližšieho VV DVS nebol určený.
Zapísal: Dušan Dědeček

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

Overili: Miloš Štefek, prezident

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

V Bratislave, 13. marca 2017
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Dátum

Položka

1

rok

Prenájom 12 x

2

rok

Internet, telefóny 12 x

3

1/2 rok

Právne zastúpenie

3 000 €

4

1 rok

Vedenie účtovníctva, spracovanie zúčtovaní

8 400 €

5

Rok

Marketingová kampaň

25 000 €

6

okt

Bedmintonový turnaj

2 500 €

7

dec

Vianočná atletika

2 500 €

8

rok

Web

1 800 €

9

rok

Audítorské služby - ProVera consult

5 200 €

10

rok

Kontrolór

1 200 €

11

rok

Tlmočnícke služby

4 200 €

12

rok

Administratíva (pracovník)

4 800 €

13

rok

Kancelária opravy maľovanie

350 €

14

rok

Kancelária toner, papier, pomôcky

900 €

15

rok

Kancelária technické zabezpečenie

1 200 €

16

rok

Valné zhromaždenie jún 2016

1 500 €

17

rok

Odmeny členov VV (december)

4 500 €

18

mesiac

Inšpekcia 2 osoby

1 800 €

19

rok

Občerstvenie DVS, minerálky

600 €

20

rok

Cestovné, zabezpečenie úloh

1 100 €

21

rok

Rezerva

3 860 €

Spolu

Suma
4 200 €
840 €

79 450 €
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