ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 16. februára 2018, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Peter Birka, Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík
Oliver Krist – právny zástupca
Ospravedlnení: Lukáš Dědeček – kontrolór

PROGRAM:

1. Financovanie DVS v roku 2018, návrh rozpočtu.
2. Návrh na zloženie reprezentačného družstva deaflympionikov
a. TOP športovci,
b. mládežnícke nádeje.
3. Harmonogramy športovej prípravy
a. stručné informácie o doručených návrhoch,
b. zloženie realizačných tímov,
c. zloženie odbornej komisie,
d. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu,
e. návrh zmluvy s členom RT – športovým odborníkom (osobným trénerom).
4. Návrh vlastných aktivít DVS na rok 2018, kalendár.
5. Aktualizácia a nové smernice DVS
a. Smernica č. 0 – Organizačný poriadok – aktualizácia na smernicu č. 10,
b. nová smernica – č. 12 Odmena amatérskeho športovca
c. nová smernica - č. 13 Registrácia nových členov DVS.
6. Návrh členských poplatkov na rok 2018.
7. Ostatné.
a. post administratívnej sily na sekretariát,
b. BEC2018 – informácie riaditeľa o prebiehajúcich aktivitách (P. Birka),
c. návrh na zabezpečenie účasti M. Kanabu na WDGC 2018,
d. hokej – kto by chcel zorganizovať družstvo hokejistov?,
8. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia.

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek, uvítal prítomných a otvoril diskusiu k programu. P. Dědeček informoval o znížení pôvodnej sumy zverejnenej na webe ministerstva vo výške zo 127 000€ na
119 000€. Problém je v tomto znížení, ale aj v samotnom spôsobe ako nám to majú dať.
-

p. Štefek sa pýta, že kto, aká komisia rozhoduje o prerozdelení,
nápad g.s. je že by sa použil systém prerozdelenia ako u počujúcich, len v našich rozmeroch,

K bodu 1 Financovanie DVS v roku 2018, návrh rozpočtu.
-

p. Birka hovorí, že tento návrh rozpočtu predpokladá 70% naplnenie,
p. Štefek spomína, že ten rozpočet už bol schválený a predsa ho zmenili,
p. Dědeček predložil návrh rozpočtu. Prítomní prechádzajú po jednotlivých položkách, vysvetlil pripojenie internetové,
pristavili sa pri právnych službách Olivera Krista, nakoniec však prešli súhlasne,
ďalej prítomní diskutovali o webových službách, by mal mať na starosti p. Dědeček,
p. Maťovčík sa vyjadril, že ma dojem, že by to chcel Miloš robiť, ale priznal sa, že by to robiť
nevedel. p. Dědeček spomínal ľudí, ktorí mu na začiatku pomáhali, ale postupne odstúpili,
túto oblasť je mimoriadne potrebné systematicky zabezpečovať,
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-

-

-

v ďalšom sa venovali návrhu na športové triedy vo futsale, atletike a bedmintone,
p. Štefek sa pýtal na položku v golfe – a kto sú nominovaní. Vysvetlené bolo, že golfista Kanaba získal zo svojej firmy 2% vo výške 3000€, a preto by sa časť tých prostriedkov mala vrátiť
do jeho prípravy,
ďalej upriamil ich pozornosť na dotácie, ktoré sú položkami rozpočtu – Terézia Pristačová
a Peter Petrovič s návrhom 2 000, Róbert Zelnický – 700€, Rastislav Jelínek – 700€, Lepotová
350€,
p. Štefek spomenul tenistu Merčiaka, ktorý má momentálne rastové problémy,
p. Dědeček pripomenul aj položku s plánovanými prenájmami športových priestorov.
ďalej preplácanie funkčných odmien – suma cca 30€ za zasadnutie,
o futbalovom festivale informoval P. Birka,
p. Dědeček spomenul, že by sme sa mali viac starať na športy nedeaflympijské, ako sú šachy,
bowling,
p. Dědeček sa opýtal, ako sa Rasťovi opláca venovať sa futsalu na takejto úrovni,
Členovia výkonného výboru hlasovali za predložený rozpočet:
Za predložený návrh: ZA – 5
Proti – 0
Zrdžali sa - 0
návrh bol odsúhlasený.

K bodu 2 Návrh na zloženie reprezentačného družstva deaflympionikov
-

p. Štefek prečítal návrh jednotlivých športovcov mimo Top tímu,
ďalej spomenul problematiku Róberta Zelnického, ktorý je riadne zamestnaný, či bude stačiť
jeho výkonnosť na reprezentáciu,
p. Birka pripomenul, že Róbert si sám prispel na účasť na Halové ME v atletike vo výške 400€,
p. Dědeček menoval TOP športovcov stanovených podľa kritérií ministerstva (príloha),

K bodu 3 Harmonogramy športovej prípravy.
-

podmienky a filozofiu amatérskeho športu vysvetlil gen. sekretár,
požiadal o súhlas so stanovením odbornej komisie v zložení D. Dědeček, P. Birka,
prítomní viedli obsiahlu diskusiu o tom, ako realizovať zmluvu o amatérskom športe,
zhodli sa, že VV odsúhlasí každý prípad individuálne posúdi a odsúhlasí VV
zmluva o amatérskom športe bola nakoniec prítomnými schválená,
iniciátorkami boli Jurková a Krištofičová,
zmluva môže viazať prostriedky max. do výšky 10%,
gen. sekretár predložil návrh na hlasovanie o predložení zmluvy o vykonávaní amatérskeho
športu tým športovcom, ktorí sú nezamestnaní,
Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nezúčastnil sa: 1

K bodu 4 - Návrh vlastných aktivít DVS na rok 2018, kalendár
-

p. Štefek navrhol organizovať M-SR v stolnom tenise nepočujúcich,
p. Dědeček povedal, že v rozpočte, ktorý sme schválili pred chvíľou sa s touto položkou nepočíta, ale nie je to zlý nápad, len treba domyslieť ostatné detaily a prísť s hotovým návrhom,
p. Birka ďalej diskutoval o náročnosti a o tom, komu to môže pomôcť,
p. Dědeček doplnil, že je potrebné navrhnúť termín, miesto a rozpočet podujatia,
p. Štefek sa rozhodol pripraviť,
o ďalšej aktivite – plánovaní a filozofii výstupu Deaf Rysy informoval g.s., ktorý zároveň pripomenul, že sa celkom zmení filozofia príspevku, keďže hlavný podporovateľ nadácia Pontis odmietla ďalšie pokračovanie,
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k bodu 5 Aktualizácia a nové smernice DVS
-

prítomní odsúhlasili aktualizáciu smernice č. 0 na č. 10 Organizačný poriadok aj so zmenami,
súhlasili so novou smernicou č. 12, ktorá definuje Odmeňovanie amatérskych športovcov,
prítomní súhlasili so smernicou č. 13, Registrácia nových členov DVS,

k bodu 6 Návrh členských poplatkov na rok 2018
k bodu 7 Ostatné
-

-

-

p. Štefek navrhol do rozpočtu zahrnúť knihu o histórii športu nepočujúcich,
prítomní diskutovali o tom, že p. Bučka, ktorý sa na to podujal, si nedal konkrétny termín,
preto sa predbežne nerozhodli vyčleniť v rozpočte položku na tento účel,
p. Dědeček oznámil, že predbežne k sebe na sekretariát pribral pomocnú administratívnu silu
– Ivanu Krištofičovú, do ktorej sa podľa neho oplatí investovať čas na zaučenie do požadovaných úloh, Ivana je pre deaflympijské štruktúry perspektívna z pohľadu jej druhu postihnutia
a základné predpoklady pritom má,
v ďalšom krátko popísal jej pracovnú náplň, ktorú tvoria jednoduché administratívne úkony –
dopĺňanie databázy, kontrola údajov,
p. Birka informoval o probléme so zámenou vlajky Veľkej Británie za vlajku Anglicka. Vysvetlil,
ako prebehol systém komunikácie s medzinárodnou štruktúrou a dôvod zmeny,
p. Birka ďalej diskutoval aj o plánovanom informačnom systéme v hodnote 10 tis. €, ktorý avšak bude ako prvý na rade v prípade úsporných opatrení (keď ministerstvo neschváli náš návrh),
s bulletinom sa ponúkol pomôcť J. Maťovčík,
v ďalšom spomenul gen. sekretár spomenul aktivitu bývalého hokejistu Stanislav Grnáča,
ktorý sa na FB pýta, či DVS nebude organizovať hokej nepočujúcich,
prítomní odmietli tento šport v súčasných podmienkach podporiť,
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie

č. 1/18
predbežné prijatie na sekretariát DVS – zaúčanie nepočujúcej Ivany Krištofičovej do
funkcie administrátorky,
č. 2/18
Informácie p. Birku o príprave EDBC a jednotlivých úlohách, ktoré nás očakávajú,
VV schvaľuje
č. 3/18
č. 4/18
č. 5/18
č. 6/18
č. 7/18
č. 8/18
č. 9/18

predložený rozpočet, podľa prílohy,
za členov odbornej komisie posudzujúcej HŠP v zložení Dušan Dědeček a Peter Birka,
predkladanie návrhu zmluvy o amatérskom športe len nezamestnaným športovcom,
aktualizáciu smernice č. 0 Organizačný poriadok na č. 10 so zmenami v texte,
novú smernicu č. 12 Odmeňovanie amatérskych športovcov,
smernicu č. 13 Registrácia nových členov DVS,
členské na rok 2018 vo výške 12€/ športový klub a 0,10€/športovec,

VV ukladá úlohu
č. 10/18 napísať list s poďakovaním za odmeny v minulom roku a so žiadosťou o prijatie u ministerky a vymyslieť systém prerozdelenia financií tak, aby bol prijateľný pre všetkých,
Termín: január 2018
Zodpovedný: p. Dědeček
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č. 11/18 pripraviť návrh – termín, miesto konania a rozpočet M-SR v stolnom tenise nepočujúcej mládeže
Termín: nebol stanovený
Zodpovedný: p. Štefek
VV nesúhlasí
č. 12/18 s podporou športu hokej pre nedostatok prostriedkov a finančnú náročnosť tohto
športu.

Zapísal: Dušan Dědeček:

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

Overil: Peter Birka

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

Bratislave, 25. február 2018
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Reprezentačné družstvo - športovci
Meno
Ivana Krištofičová
Adrián Babič
Thomas Keinath
Eva Jurková
Marek Tutura
Jana Jánošíková
Július Maťovčík
Martin Legutky
David Pristač
Martina Antušeková
Terézia Pristačová
Peter Petrovič
Róbert Zelnický
Rastislav Jelínek
Spolu

Podpora v roku 2018
50 000 € Top tím
50 000 € Top tím
40 000 € Top tím
40 000 € Top tím
30 000 € Top tím
30 000 € Top tím
20 000 € Top tím
20 000 € Top tím
20 000 € Top tím
10 000 € Top tím
2 000€ DVS
2 000 € DVS
700 € DVS
700 € DVS
315 400 €

