ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 8. septembra 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Július Maťovčík, Lukáš Dědeček – kontrolór,
Ospravedlnení:
Miloš Štefek, Oliver Krist – právny zástupca,
Pozvaný:
Pavol Aitner

PROGRAM:
1. Vyhodnotenie 23. Letnej Deaflympiády – správy o pôsobení deaflympijského družstva – tréneri,
vedenie výpravy,
2. Informácie zástupcov DVS o ich účasti na kongrese ICSD (komentár písomných správ P. Birku, M.
Štefeka, R. Hrdlíka),
3. Diskusia s hosťom,
4. Prehľad čerpania prostriedkov na zabezpečenie účasti na LD2017,
5. Návrh na odmeny deaflympionikov a členov realizačných tímov – materiál pre ministerstvo školstva (D. Dědeček, O. Krist),
6. Ostatné.
a. komunikácia s ICSD, analýza, nedostatky, stratégia, ďalší postup,
b. príprava fotoknihy, rozpočet, zdroje, termín vydania,
c. pripravované odborné skúšky kontrolóra DVS (L. Dědeček),
d. informácie o príprave Deaf Rysy, rozpočet, program, prednášky (D. Dědeček),
e. výberové konanie na post tlmočníčky PJ, administratívnej pomoci na sekretariát,
f. príprava kandidáta SR do štruktúr ICSD, typy, výber,
g. informácia o stretnutí s členmi bowlingu (P. Birka),
h. aktualizácia rozpočtu DVS za rok 2017,
i. BEC2018 – informácie riaditeľa o činnosti OV (P. Birka),
j. činnosť curlingu,
k. príprava bedmintonového turnaju mládeže, rozpočet, termín (18/11), propozície
l. príprava Vianočnej atletiky, rozpočet, termín,
m. členské poplatky – výška platby, termín na zaplatenie.
7. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia.
K bodu 1
- p. Dědeček prítomných informoval, že ku dnešnému dňu nemá všetky správy od trénerov, ani od
vedenia výpravy. Preto navrhol preložiť vyhodnotenie 23. Letnej Deaflympiády na ďalšie zasadnutie,
K bodu 2
- p. Dědeček skonštatoval, že pre neprítomnosť právneho zástupcu p. Krista a zástupcu DVS na 43.
Kongrese ICSD p. Štefeka diskusia nemá zmysel a navrhol ju preložiť na ďalšie zasadnutie,
K bodu 3
- p. Dědeček prítomných informoval o pozvaní p. Aitnera, ktorý sa pre časovú tieseň nemohol
dnešného zasadnutia zúčastniť,

k bodu 4
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-

p. Dědeček poukázal na predložený dokument – aktualizovaný rozpočet DVS, v ktorom sú uvedené celkové náklady na účasť a zabezpečenie deaflympijskej výpravy na 23. Letnej Deaflympiáde vo výške 72 591 € a skonštatoval, že prostriedky boli v plnej výške vyčerpané. Podrobné
členenie predloží na niektorom z ďalších zasadnutí VV,

K bodu 5
- p. Dědeček vysvetlil, že pripravuje návrh odmien pre deaflympionikov a členov realizačných tímov v súlade so systémom odmien paralympionikov, odhadovaná čiastka je 140 000€, ktorý plánuje predložiť na MŠVVaŠ SR,
- v súvislosti s uvedeným p. Dědeček informoval prítomných o jeho vystúpení pred redaktorkou
RTVS, ktorá ho požiadala o odpovede na otázky v súvislosti s odmenami deaflympionikov v predošlých rokoch, keďže ministerstvo prostredníctvom hovorkyne tvrdí, že sme žiadne odmeny
nežiadali,
- p. Birka položil otázku, či sú to odmeny pre tých, ktorí dostali medaily a p. Dědeček mu vysvetlil,
že je to širšie odmeňovanie, nielen pre medailistov. Je určené aj pre tých, ktorí sa umiestnili do
8-meho miesta,
- p. Dědeček spomenul, že v uvedenej problematike sa dobre orientovala redaktorka TKN p. Ingrid
Kráľová, ktorú uvedený problém zaujal už z predošlých diskusií s gen. sekretárom,
K bodu 6
a) komunikácia s ICSD, analýza, nedostatky, stratégia, ďalší postup boli odložené na ďalší termín
zasadnutia VV, keďže v tomto prípade je potrená osobná účasť právneho zástupcu DVS p. Krista,
b) p. Dědeček na materiáloch do fotoknihy začal pracovať už v auguste. Predbežný rozpočet dal
spraviť p. Malchárek v dvoch firmách. Lacnejší variant vychádza na 3800€ na 150ks kníh, preto
túto čiastku p. Dědeček zahrnul v aktualizovanom rozpočte DVS. Predpoklad dokončenia a vydania knihy je v novembri 2017. Ak raz vydáme túto knihu, v budúcnosti bude možné dotlačenie
knihy a poprípade požiadanie Ministerstva o grant,
c) kontrolór p. L. Dědeček podal informácie o odborných skúškach pripravovaných MŠVVaŠ SR. Budúci týždeň má stretnutie na ministerstve, kde budú kontrolóri informovaní o priebehu a náplni
skúšok, na ktorú je potrebné sa prihlásiť. Skúška bude pozostávať z 28 zákonov,
d) k nadchádzajúcemu podujatiu DVS Deaf Rysy p. Dědeček informoval, že máme prihlásených približne 150 ľudí, ako lektor PJ sa zúčastní aj profesorka Tarcsiová, p. Malchárek oznámil, že pozval
aj riaditeľku odboru športu MŠVVaŠ SR p. Gerhártovú, ktorá sa k účasti vyjadrí v najbližších
dňoch, pripravuje na prvý deň Rysov odborný seminár s ukážkami prvej pomoci v horách, prítomná bude lekárka z leteckej záchrannej služby a horský záchranár z Popradu.
e) p. Dědeček informoval prítomných o potrebe získať na sekretariát kvalitnú náhradu za p. Fabšičovú, ktorá je t.č. na materskej. Plánuje tak urobiť formou výberového konania,
f) g) k uvedeným bodom diskusia členov neprebehla,
h) p. Dědeček predložil prítomným dokument – aktualizovanú tabuľku s rozpočtom DVS. K aktualizácii dochádza hlavne kvôli nevyčerpaniu celej plánovanej sumy na marketing. Postupne členovia VV prekonzultovali každú položku, pričom p. Dědeček navrhol prenajatie ďalšieho priestoru,
ktorý sa momentálne na Blumentálskej 24 uvoľnil a ktorý by slúžil ako zasadačka pre členov DVS.
Prítomní členovia s navrhnutou aktualizáciou rozpočtu súhlasili, pričom p. Birka sa vyjadril k navrhnutej podpore na futsal, že ju pokladá za nedostatočnú. p. Dědeček argumentoval, že zatiaľ
nemajú výsledky a tak je ich nárok na zvýšenie finančných prostriedkov vzhľadom na ostatných
členov DVS bez výsledkov spochybniteľný,
i) p. Birka stručne informoval prítomných o prebiehajúcich aktivitách k organizácii BEC2017.
- p. Malchárek informoval z pohľadu marketingu: ohľadom majstrovstiev Európy v bedmintone,
financovanie takejto veľkej akcie na Slovensku sa nerobí po malých sponzoroch. Vysvetlil, že keď
oslovuje partnerov tak im vymenuje kde všade budú mať marketingové plnenie (spoty, umiestnenie loga atď.). Nevie sľúbiť týmto firmám, že budú na plagátoch, v rozhlasových spotoch atď.,
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pretože na to nie sú peniaze,
- P. Birka mu položil otázku, za koľko peňazí my dokážeme zorganizovať BEC2018,
- p. Birka informoval, že keď by sa to dalo cca za 20 000€, tak už absolvoval nejaké stretnutia
s firmami, ktoré by mohli prispieť zatiaľ 4800€, mesto nám sľúbilo 2500€. Avšak p. Vašíček na to
reagoval, že je to málo a požiadal o čiastku 10 000€ a viac, ale ak chceme, aby sa nám to podarilo musíme urýchlene tento príspevok riešiť, pretože bude mestské zastupiteľstvo rokovať. Ak
nám to neschvália máme šancu u p. Rybníčka, ale treba kontaktovať a komunikovať resp. zháňať,
- Ďalej p. Birka informoval, že p. Vašíček má zoznam 50-tich firiem a týmto firmám treba vypracovať list na spoluprácu a vybaviť osobné stretnutia. P. Matejka je ochotný poskytnúť zadarmo
halu, košíky Jonex za polovičnú cenu, na ubytovanie môžeme získať od účastníkov nejaké finančné prostriedky cca 1600€,
- p. Dědeček tvrdí, že ak nemáme dosť finančných prostriedkov, tak nezabezpečujeme ubytovanie ani stravovanie, iba môžeme vybaviť s hotelom nejakú zľavu, napr. pri prihlasovaní na ubytovanie zadajú dohodnutý kód. Ďalej uvažuje, že my zabezpečíme technické požiadavky týkajúce
sa usporiadania BEC2018, ako sú: hala, rozhodcovia, tlmočníci, vyhlásenie. Je na zváženie, či pri
aktuálnych postojoch zástupcov trenčianskej samosprávy a finančnej neistote nemáme radšej
ustúpiť od úmyslu organizovať toto podujatie,
- P. Birka tvrdí, že sme schopní zohnať 20 000€ a tak nemusíme nič rušiť ani odstupovať,
- Podľa p. Malchárka 20 000€ nestačí, treba spraviť znova minimálny rozpočet, bolo by dobré
osloviť p. Matejku, ktorý má skúsenosti s organizáciou takýchto veľkých podujatí,
- p. Malchárek súhlasí s p. Dědečkom, že ak nezoženieme základný balík peňazí do konca októbra, tak je potrebné organizáciu BEC2018 zrušiť,
- p. Dědeček sa dohodol s p. Malchárkom, že urobia niekoľko krokov. Prvý krok je cesta do Trenčína za p. Baškom aj za p. Rybníčkom, kde chcú vyjednať vyššiu finančnú podporu. Ďalším krokom je návšteva na MŠVVaŠ SR a snaha zistiť koľko nám môžu poskytnúť finančných prostriedkov. Urobiť si reálny obraz o možných finančných prostriedkoch. V neposlednom rade je potrebné pripraviť reálny rozpočet na BEC2018. P. Hrdlík navrhuje spoplatnenie štartovného, p.
Dědeček súhlasí a požiadal p. Birku, aby zistil u p. Bogarda či môžeme žiadať od pretekárov štartovné,
j) k) diskusia k bodu neprebehla,
l) p. Dědeček a stručne informoval o príprave VA 2017, termín je 15. december 2017,
m) neboli prerokované.
Ďalšie informácie:
-

-

-

p. Malchárek informoval o príprave účasti DVS na podujatí ŠPORTUJÚCE MESTO 2017, kde komunikuje s mestom. Na tomto dni bude autogramiáda, ukážka atletiky (vrh guľou), ukážka bedmintonu. Informácia bude mailom, bolo by dobré, keby si členovia VV našli čas a prišli na tento
športový deň. Termín športového dňa je 24.9.2017 o 10:00hod. Na podnet p. Dědečka, sa pripravuje roll up/banner, kde budú vyobrazené všetky medaile získané na Deaflympiádach v histórii
Slovenska (16 medailí),
p. Malchárek s p. Dědečkom pripravujú tričká podujatia. P. Hrdlík položil otázku ohľadom ceny
tričiek na Deaf Rysy. P. Dědeček informoval, že tričká nebudeme rozdávať zadarmo, 1ks bude
stáť 5€,
p. Malchárek vyjadril postoj k emailom rozposlaným p. Štefekom na firmy so žiadosťou o podporu a tvrdí, že sľuby sú len čistá teória, pretože osloveným firmám zatiaľ nemá čo ponúknuť,
Uznesenia prijaté členmi VV DVS.
VV berie na vedomie
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č. 74/17 Odklad vyhodnotenia výsledkov deaflympijskej výpravy na 23. Letnej Deaflympiáde
v Samsune,
č. 75/17 Odklad diskusie k správam a informáciám zástupcov DVS o ich účasti na 43. Kongrese
ICSD.
č. 76/17 Vyčerpanie prostriedkov na účasť a zabezpečenie deaflympijskej výpravy na 23. Letnej
Deaflympiáde,
č. 77/17 Informácie o vystúpení generálneho sekretára pred kamerou RTVS v súvislosti s odmenami za výsledky na deaflympiádach,
č. 78/17 informácie o preložení termínu širšej diskusie komunikácii s ICSD, jej analýze, nedostatkoch a ďalšej stratégii,
č. 79/17 informácie o príprave a výške plánovaného rozpočtu na výrobu fotoknihy,
č. 80/17 informácie o pripravovaných odborných skúškach kontrolórov,
č. 81/17 informácie o prebiehajúcich prípravách na Deaf Rysy 2017,
č. 82/17 informácie o potrebe sekretariátu DVS získať ďalšieho zamestnanca,
č. 83/17 nespokojnosť p. Birku s výškou podpory futsalového tímu,

č. 84/17

VV schvaľuje
aktualizáciu rozpočtu DVS vo všetkých položkách podľa prílohy,

Termín najbližšieho VV DVS nebol určený.
Zapísal: Dušan Dědeček

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

Overili:

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

V Bratislave, 18. septembra 2017
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Príloha – Aktualizácia rozpočtu DVS

č.
1

2

Dátum

Položka

rok

Prenájom 12 x

4

Očakávané
výdavky

3 150,00 €

Za kanceláriu 4 mesiace

1 400,00 €

očakávané výdavky

Za kanceláriu zasadačka - 4 mesiace

1 360,00 €

rok

Internet, telefóny 12 x

1/2 rok

Právne zastúpenie

očakávané výdavky

Doúčtovať júl - september

očakávané výdavky

Predĺženie zmluvy (nová) - október - december

1 rok

Rok

840 €

1 303,21 €

za telefóny, pripojenie 4 mesiace

Vedenie účtovníctva, spracovanie zúčtovaní

očakávané výdavky
5

4 200 €

Plnenie ku
8.9.2017

očakávané výdavky

očakávané výdavky
3

Plánovaná
suma

280,00 €
3 000 €

1 500,00 €

1 500,00 €

900,00 €
8 400 €

3 700,00 €

D. Dědeček - spracovanie do konca roku
Marketingová kampaň

1 600,00 €
25 000 €

11 648,36 €

očakávané výdavky

Deaf Rysy - propagačné materiály, výzdoba

850,00 €

očakávané výdavky

Odmena J. Malchárek nov. - december 2 x 300€

600,00 €

očakávané výdavky

Odmena J. Malchárek júl - september 3 x 834€

2 502,00 €

očakávané výdavky

Fotokniha o deaflymionikoch - Nejde len o zlato

3 800,00 €

6

okt

Bedmintonový turnaj

2 500 €

0,00 €

2 500,00 €

7

dec

Vianočná atletika

2 500 €

0,00 €

2 500,00 €

8

rok

Web

1 800 €

954,61 €

očakávané výdavky
9

rok
očakávané výdavky

úpravy deaflympic.sk, bedminton
Auditorské a poradenské služby

400,00 €
5 200 €

3 720,00 €

Poradenské služby 5 x 300

1 500,00 €

10

rok

Kontrolor

1 200 €

0,00 €

11

rok

Tlmočnícke služby

4 200 €

2 648,50 €

očakávané výdavky
12

rok
očakávané výdavky

služby do konca roku 2017 sept. - december
Administratíva (pracovník)

800,00 €
4 800 €

4 010,00 €

D. Dědeček - činnosť do konca roku 4 x 800

3 200,00 €

13

rok

Kancelária opravy maľovanie

350 €

0,00 €

14

rok

Kancelária toner, papier, pomôcky

900 €

708,60 €

očakávané výdavky
15

rok
očakávané výdavky

kancelárske potreby, rôzne
Kancelária technické zabezpečenie

1 200 €

1 517,40 €

zariadenie zasadačky (stôl. stoličky, iné)

1 100,00 €

rok

Valné zhromaždenie jún 2016

1 500 €

45,26 €

17

rok

Odmeny členov VV (december)

4 500 €

0,00 €

18

mesiac

Inšpekcia 2 osoby

1 800 €

721,01 €

19

rok

Kancelária občerstvenie, minerálky

600 €

247,96 €

minerálky, káva a podobne

350,00 €

350,00 €

16

očakávané výdavky

1 200,00 €

4 500,00 €

200,00 €
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20

rok
očakávané výdavky

21

rok

Cestovné, zabezpečenie úloh

1 100 €

224,10 €

Cestovné, zabezpečenie úloh

300,00 €

Rezervný fond

3 860 €

3 551,65 €

očakávané výdavky

Lyžiari - cestovné, diéty, ubytovanie na MS

očakávané výdavky

Šachisti refundácia za ME

600,00 €

očakávané výdavky

Bowling príspevok na organizáciu ligy

400,00 €

očakávané výdavky

Vašíček príspevok na prípravu

600,00 €

očakávané výdavky

Kanaba - príspevok na prípravu

600,00 €

očakávané výdavky

Ocenenia, plakety

400,00 €

očakávané výdavky

Deaf Rysy - doplatok na ubytovanie hostí

800,00 €

očakávané výdavky

Futsal príspevok

600,00 €

očakávané výdavky

nový rezervný fond

207,34 €

Celková hodnota

1 900,00 €

79 450 €
Kontrolný súčet

39 650,66 €

39 799,34 €

79 450,00 €

