ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru
konaného 13. apríla 2018, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Peter Birka, Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík
Oliver Krist – právny zástupca, Lukáš Dědeček – kontrolór, Milena Fabšičová – tlmočníčka PJ

PROGRAM:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aktuálna situácia a perspektíva financovania TOP športovcov.
Návrh a priority ďalšieho postupu.
Prehľad čerpania prostriedkov, aktualizácia rozpočtu č.1.
Aktualizácia smernice 11.
Smernica č. 13 – registrácia nových členov.
Príprava na EDBC 2018, aktuálne informácie.
Ostatné.
Záver.

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek, uvítal prítomných a otvoril diskusiu k programu.
K bodu 1 Aktuálna situácia a perspektíva financovania TOP športovcov.
-

-

-

-

p. Štefek sa vyjadril, že ho mrzí, že ostatné športy (zdravotne nepostihnutých) už majú finančné prostriedky na svoju prípravu a naši športovci ešte dnes, v apríli, tie prostriedky nemajú,
p. Dědeček požiadal prítomných mimo poradia tém o súhlas s nahrávaním audiozáznamov zo
zasadnutí VV, z dôvodu zjednodušenia prípravy zápisu zápisnice, tak ako to už nejakú dobu
realizuje. Audiozáznamy budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov zabezpečené heslom a uložené na bezpečnom mieste. Všetci prítomní súhlasili,
p. Dědeček ďalej pokračoval a prítomných informoval o jeho prijatí p. ministerkou, kde dostal
prísľub, že situáciou deaflympionikov sa budú zaoberať po Veľkonočných sviatkoch. Z toho
dôvodu dôvody na zvolanie mimoriadneho VV pominuli.
p. Štefek sa pýtal, či budú prostriedky poskytované po splátkach a či nám budú poskytnuté aj
prostriedky na EDBC 2018,
p. Dědeček potvrdil, že financovanie pôjde ako v minulosti a vyjadril presvedčenie, že prostriedky na EDBC 2018 budú poskytnuté čoskoro,

K bodu 2 Návrh a priority ďalšieho postupu
-

-

p. Dědeček v tejto súvislosti navrhol úpravu smernice č. 11, Kapitola 2, Odstavec A. Povinnosti trénera, odsek h) na znenie „výkaz o činnosti za poskytnuté služby predkladá na vyžiadanie sekretariátu“. Prítomní s návrhom súhlasili,
p. Dědeček prítomných informoval o pripravovaných zmenách v Smernici č. 13, ktorú bude
potrebné upraviť v súlade s novým webovým sídlom DVS. Toto umožní priamo predkladať
návrh, či žiadosť na registráciu nových členov cez internet,

K bodu 3 Prehľad čerpania prostriedkov, aktualizácia rozpočtu č.1/2018.
-

p. Dědeček predložil v tabuľkovej forme aktuálne čerpanie prostriedkov a návrh na aktualizáciu rozpočtu. Informoval o stretnutí s dvomi zástupcami marketingových spoločností, ktoré
by mali zabezpečiť propagáciu DVS a EDBC 2018,
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-

-

taktiež informoval o nadchádzajúcich podmienkach systému o riešení zabezpečenia ochrany
osobných údajov vychádzajúcich z GDPRS a požiadal o súhlas s navýšením nákladov,
ďalej požiadal o súhlas s miernym navýšením nákladov na účasť p. Kanabu (+doprovod) na
Majstrovstvách sveta v golfe, ktorý sa v minulom roku výrazne zaslúžil o zisk z 2%,
prítomní prediskutovali tzv. funkčné odmeny, ktoré paušálne refundujú náklady za motorové
vozidlo, či stravné spojené so stravnými výdavkami,
zároveň bolo upresnené, že faktúry za tzv. funkčné odmeny je možné predkladať vždy, po
každom zasadnutí a nie je dobré čakať s tým na koniec roku,
p. Dědeček ďalej navrhol paušálne odmeny pre p. Birku vo výške 300€ a pre p. Dědečka vo
výške 200€ mesačne počas prípravy EDBC 2018, keďže obaja skoro denne stretávajú a intenzívne komunikujú v súvislosti s prípravou,
p. Hrdlík zhodnotil, že má informáciu od p. Panského z Čiech o príprave podujatia a že sme
boli pochválení,

K bodu 4 - Aktualizácia smernice 11.
-

prerokovaná skôr, mimo poradia,

k bodu 5 - Smernica č. 13 – registrácia nových členov.
-

prerokovaná skôr, mimo poradia,

k bodu 6 Príprava na EDBC 2018, aktuálne informácie.
-

-

p. Birka podrobne informoval o konečne sformovanom rozpočte, o prísľube sponzorov, problematike získavania rozhodcov, tlmočníkov a sprievodcov tímov.
v tomto zmysle sa obrátil priamo na p. Maťovčíka, či by mohol pomôcť ako tlmočník, či sprievodca,
reagoval aj p. Štefek, ktorý navrhol aj služby svojej manželky ako tlmočníčku, čo p. Birka prijal
ako dobrý nápad a súhlasil,
ďalej informoval o úvahách skrátiť program, čo však v súčasnej dobe nie je možné bez znalosti menovitého nasadenia v súťažiach,
p. Birka informoval o ponuke holandského systému, avšak za príliš vysokú cenovú ponuku,
ktorú sme z toho dôvodu odmietli,
p. Dědeček spomenul, že najväčšiu položku budú tvoriť práve výdavky na mzdy a odvody a že
tí, ktorí budú môcť fakturovať svoje služby, dostanú vyššiu odmenu,
p. Birka ďalej spomenul problematiku prepravy z letiska a náklady na dopravu z letiska,
miestnu prepravu a antidopingovú kontrolu,
p. Hrdlík spomenul, že EDSO zabezpečovalo antidopingovú kontrolu, čo však u nás je iné,
p. Birka pripomenul potrebu predložiť žiadosť na VUC na čo p. Dědeček vysvetlil, že vďaka
finančnej neistote vyplývajúcej z nerozhodnosti hlavného partnera (MŠVVaŠ SR) nebolo jednoduché pripraviť rozpočet, z ktorého vstupy požaduje napr. VUC v žiadosti, spolupráca
s marketingovými spoločnosťami vymedzí naše možnosti v oblasti propagácie partnerov a to
všetko spolu úzko súvisí,
prítomní diskutovali o možnosti stanoviť vlastné štartovné pre účastníkov,
k tomuto pripomenul p. Maťovčík sumu za štartovné, ktoré požaduje organizátor ME v cyklistike vo výške 170€/os., čo sa mu nepáči,
p. Dědeček potvrdil, že ešte nemáme predstavu či a ako požadovať štartovné, či len príspevok na dopravné náklady. Táto otázka ostala naďalej otvorená,
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k bodu 7 Ostatné
-

-

-

-

p. Štefek predložil otázku požiadavky p. Frajku na navýšenie podpory na účasť na MS v šachu
nepočujúcich. Prítomní súhlasili s návrhom na 500€ na osobu a v prípade medailovej účasti
refundáciu celých výdavkov,
p. Maťovčík informoval o novom ženskom cyklistickom talente a možnosti príspevku na jej
prípravu. p. Dědeček požiadal najprv o zaregistrovanie športovkyne,
p. Dědeček predložil návrh na podmienku prihlášky pri prvom štarte športovcov, ktorí chcú
štartovať na medzinárodných majstrovských súťažiach nepočujúcich bez výsledkov v predchádzajúcom období vo výške cca 50% predpokladaných výdavkov,
prítomní diskutovali o podmienkach niektorých nádejných športovcov, príspevku pre šachistov a nakoniec súhlasili s predloženým návrhom na 50% nákladov a v prípade medailovej úspešnosti s úhradou celých výdavkov,
p. Štefek informoval o príprave atletického krúžku, o problémoch doprovodu detí z ZŠ Drotárska, keďže ich nemá kto sprevádzať,
p. Dědeček navrhol, aby doprevádzajúci pedagóg dostal odmenu za stratu času vo výške 15€
za jeden tréning s čím prítomní súhlasili,
p. Dědeček zároveň pripomenul p. Štefekovi povinnosť rodičov zaplatiť 5€/mes. na žiaka vopred na účet DVS,
p. Maťovčík vopred vyslovil túžbu - predstavu usporiadať Majstrovstvá sveta nepočujúcich
v horskej cyklistike v Trenčíne v roku 2020,
p. Birka sa vyjadril, že po skúsenostiach s usporiadaním ME v bedmintone nepočujúcich ešte
túto možnosť dobre zvážime,
p. Štefek ukončil zasadnutie a požiadal o stanovenie termínu ďalšieho zasadnutia VV,
právny zástupca p. Krist pripomenul potrebu stanoviť termín riadneho Valného zhromaždenia DVS,
prítomní po krátkej diskusii stanovili termín zasadnutia Valného zhromaždenia DVS na deň
16. jún 2018,
p. Štefek sa z rodinných dôvodov ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí ŠTK vo futbale a futsale
(14.4.2018),
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie

č. 13/18 informácie o prijatí gen. sekretára ministerkou školstva a prísľube riešiť otázku
deaflympionikov,
č. 14/18 informáciu o príprave aktualizácie Smernice č. 13 – Registrácia nových členov, ktorá
súvisí s prípravou nového webového sídla,
č. 15/18 informácie o aktuálnom čerpaní prostriedkov na činnosť DVS,
č. 16/18 informácie p. Maťovčíka o usporiadaní Pretekov do vrchu v Kalnici,
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VV schvaľuje
č. 17/18 vykonávanie audio-video záznamov počas zasadnutí VV DVS s následným zabezpečeným uložením,
č. 18/18 zmenu smernice č. 11 v Kapitole 2, Odstavec A. Povinnosti trénera, odsek h) na znenie „výkaz o činnosti za poskytnuté služby predkladá na vyžiadanie sekretariátu“,
č. 19/18 odmenu v období marec – júl 2018 v čiastke 300€/mes. pre p. Birku a 200€/mes. pre
p. Dědečka,
č. 20/18 návrh na príspevok pre šachistov vo výške 500€/osoba a v prípade zisku medailového
umiestnenia s plnou úhradou nákladov,
č. 21/18 predloženú aktualizáciu rozpočtu č. 1/2018 podľa prílohy,
č. 22/18 s podmienkou finančného príspevku pre nepočujúcich športovcov bez významných
výsledkov na medzinárodných majstrovských súťažiach vo výške cca 50% predpokladaných
výdavkov,
č. 23/18 v prípade medailového zisku nepočujúcich športovcov bez významných výsledkov na
medzinárodných majstrovských súťažiach, s refundáciou celých nákladov vrátane predchádzajúceho príspevku na vlastnú účasť vo výške 50% nákladov,
č. 24/18 odmenu pre doprevádzajúcu osobu vo výške 15€/hod. pri doprovode detí zo ZŠ Drotárska na Atletický krúžok na ZŠ Hrdličková,
č. 25/18 termín zasadnutia Valného zhromaždenia DVS na 16. júna 2018.
VV ukladá úlohy
č. 26/18 pripraviť Výročnú správu DVS za rok 2017,
zodpovední: pp. Štefek, Dědeček
č. 27/18 pripraviť výročnú správu kontrolóra DVS za rok 2018
zodpovedný: p. Dědeček L.

Termín: 10. jún 2018
Termín: 10. jún 2018

Zapísal: Dušan Dědeček:

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

Overil: Peter Birka

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

V Bratislave, 17. apríla 2018
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