ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 3. decembra 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Peter Birka, Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík
Oliver Krist – právny zástupca, Milena Fabšičová – tlmočníčka, Lukáš Dědeček – kontrolór,
Ospravedlnení:

PROGRAM:

1. Odmeny deaflympionikov a členov realizačných tímov za LD2017 podľa zmluvy
s MŠVVaŠ SR.
2. Prehľad čerpania prostriedkov DVS, aktualizácia rozpočtu.
3. Správy o pripravovaných aktivitách
a. Bedmintonový turnaj nepočujúcej mládeže
b. Vianočná Atletika – Xmas 2017.
4. Odmeny členov VV za aktivity vykonané v prospech DVS – systém odmeňovania, celková výška, špecifikácia, smernica.
5. Zahraničný kalendár (Miloš Štefek).
6. Ostatné.
a. výsledky odbornej skúšky kontrolóra, ďalšie informácie (L. Dědeček),
b. otázka výberového konania na post administratívnej sily na sekretariát, tlmočníčky PJ,
c. BEC2018 – informácie riaditeľa o činnosti OV (P. Birka),
d. členské poplatky – naliehavosť, otázky a realizácia
e. pokuta za curlling – aktuálna situácia,
f. ďalšie nerealizované záväzky voči ICSD,
g. plánovaná inventarizácia DVS
h. spolupráca SAZZP na Vianočnej Atletike
i. aktualizácia smernice č 0. Organizačný poriadok na smernicu č. 10
7. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia
Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek, poďakoval členom VV za úsilie, ktoré vynaložili počas
roku pri dosiahnutí výsledkov, generálnemu sekretárovi za činnosti v prospech DVS, tlmočníčke Milene za jej tlmočenie.
K bodu 1
-

-

p. Štefek požiadal o komentár k tomuto bodu generálneho sekretára,
p. Dědeček predložil prítomným dokument v ktorom boli sústredené návrhy športovcov na
percentuálne rozdelenie odmien pre členov realizačných tímov (RT). Podotkol, že v tomto
momente stojíme pred zásadným problémom, ako pristupovať k odmeňovaniu členov realizačných tímov (predovšetkým rodinných príslušníkov), ktorí nie sú odborne kvalifikovaní
a požiadal o názor právneho zástupcu,
p. Krist pokračoval myšlienkou, že by sme mali predovšetkým pristupovať k návrhu z pohľadu
zaradenia medzi členov realizačných tímov,
p. Dědeček potvrdil, že všetci navrhovaní boli športovcami už na začiatku roku 2017 v Harmonogramoch športovej prípravy zapísaní ako členovia realizačných tímov. Takéto začlenenie
navrhol vzhľadom k potrebe adekvátne zdôvodniť výdavky, ktoré sú na nich vynakladané
v prípade, že sú členmi družstiev realizujúcich tréningovú prípravu, či účasť športovca na súťažiach a reprezentácii SR. Avšak jednoduché činnosti servisného charakteru (šoférovanie,

ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 3. decembra 2017, Blumentálska 24, Bratislava.

-

-

-

-

technické činnosti, či jednoduché zabezpečenie životných potrieb športovca), nemôžeme pokladať za odbornú činnosť, za ktorú majú byť členovia RT odmeňovaní. Stráca sa tým význam
odmeňovania, znehodnocuje sa práca odborníkov, bez ktorých by športovci reálne po odmeňovanom mieste nemohli nakoniec siahnuť aj keby mali niekoľkonásobne viac takýchto asistentov. Priznal nepripravenosť na tento moment, keď mali byť vopred známe pravidlá, v podobe smernice, z ktorej by bolo jasné, kto sa môže podieľať a akým spôsobom na odmene za
hodnotené miesto. Stanovil si úlohu, že takúto smernicu pripraví v termíne do konca februára,
postupne prehovorili členovia VV pp. Birka, Hrdlík a Maťovčík, ktorí v konečnom vyjadrení
súhlasili, že najmä rodičia, by nemali patriť do kategórie odmeňovaných členov realizačných
tímov, keďže ich vzťah k športovcovi nevychádza zo vzťahu založenom na odbornej spolupráci,
p. Krist, v konečnom dôsledku my (VV DVS) by sme mali byť rozhodujúcim orgánom, ktorý
rozhodne o odmeňovaní jednotlivých členov RT, ako sme boli spokojní, povedať svoj názor a
ak bola spokojnosť, nevidí dôvod, prečo nepridať niektorým členom na hodnotení,
p. Dědeček navrhol hlasovanie o odmeňovaní členov RT na základe odbornosti členov RT,
v ďalšom požiadal prítomných, aby sa vyjadrili ku percentuálnemu podielu jednotlivých členov RT v prípade, že sa viacerí podieľali na odmeňovanom výsledku,
diskusia sa zintenzívnila pri posudzovaní zásluh člena RT cyklistiky, ktorý bol na LD2017 namiesto trénera Branislava Kacinu. Návrh člena VV D. Dědečka na zvýšenie odmeny na 30%
podiel z celkovej odmeny oproti návrhu športovca bol ostatnými členmi prehlasovaný v prospech návrhu športovca,
p. Dědeček nakoniec postupne prečítal výšku odmien každého deaflympionika a jednotlivých
členov realizačného tímu. Prítomní členovia VV odsúhlasili aj konečné prerozdelenie odmien
členov RT (príloha),

K bodu 2
-

-

-

-

p. Štefek požiadal gen. sekretára o informáciu - prehľad čerpania prostriedkov DVS - aktualizácia rozpočtu,
p. Dědeček prítomným predložil v tabuľkovej forme sústredené informácie konkretizujúce
plán a aktuálny stav čerpania prostriedkov z dotácie MŠVVaŠR SR na činnosť. Po jednotlivých
položkách komentoval očakávané výdavky a zdôvodnil prípadné odchýlky od plánu z marca
2017. Najviac sa podarilo ušetriť na plánovaných výdavkoch na marketing, neočakávali sme
výdavky spojené so zariaďovaním nového priestoru (zasadačky). V zásadne sme sa od plánovaného rozpočtu neodchýlili, i keď nás ešte očakávajú nedoriešené platby za curling, platby
z predošlých rokov, ktoré nám boli doručené v tomto roku,
Vzhľadom k problémovému naplneniu finančných potrieb futsalistov vo Fribourgu, požiadal
p. Dědeček o zníženie fondu na odmeny členov VV a navýšenie prostriedkov v prospech futsalovej reprezentácie,
zdôvodnenie, prečo navýšiť pôvodný rozpočet futsalu predniesol p. Birka, postupne prešiel
pôvodný rozpočet a vysvetlil ako znížili cestovné náklady zapožičaním vozidiel z autopožičovne,
p. Dědeček sa zapojil do diskusie a pripomenul, že všetci športovci bez významných medzinárodných úspechov obvykle prispievali na svoj štart nejakou finančnou čiastkou a požiadal, aby
tak urobili aj futsalisti čiastkou vo výške 50€/osoba. Členovia VV s uvedeným návrhom súhlasili,
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-

-

p. Štefek informoval o bedmintone - prihlásili sa 4 ZŠ a 3 SOŠ, očakávame 46 žiakov, spolu 13
stredoškolákov,
p. Dědeček, informoval o požiadavke p. Humeňanského, ktorý sa pýtal na tretry pre žiakov,
avšak nakoniec nedodal veľkosti topánok,
p. Birka konštatoval o účasti, že napriek neprihláseným dvom ZŠ a jednej SOŠ je prihlásených
dosť detí. Spomenul, že na školách, ktoré sa neprihlásili je málo sluchovo postihnutých žiakov,
p. Štefek potvrdil, že nárast oproti minulému roku je takmer 2násobný,
p. Dědeček informoval, že ho teší počet detí prihlásených na atletiku a že pri jej organizovaní
budeme spolupracovať so Slovenským atletickým zväzom zdravotne postihnutých, ktorý zabezpečí odmeňovanie technického a rozhodcovského zboru,

K bodu 4
-

-

k systému odmeňovania členov VV za činnosti vykonané v prospech DVS pripomenul p. Dědeček, že ho definitívne nemôžeme uzatvoriť dnes a to z dôvodu otvorených a nedoriešených
niektorých položiek, ktoré môžu (a nemusia) vyžadovať ďalšie dodatočné prostriedky, pričom
takéto požiadavky by mali mať prednosť pred odmenami členov VV. Preto požiadal prítomných o odklad konkretizácie odmien pre členov VV na termín priamo pred sviatkami, alebo
medzi Vianocami a starým rokom, kedy by sa členovia VV mali stretnúť posledný krát v roku
a venovať sa len tejto jedinej činnosti. Toto rozhodnutie by bolo možné prijať aj formou per
Rollam, podľa situácie. Zároveň požiadal kolegov, aby si pripravili stručný prehľad aktivít, ktorými priniesli osoh pre Deaflympijský výbor Slovenska v roku 2017,
p. Hrdlík sa vyslovil za osobné stretnutie, aby sme oslávili tento úspešný rok v novom priestore zasadačky DVS a tu vyriešili výšku odmien pre každého jednotlivca,

K bodu 5
-

-

p. Štefek prečítal stručný zoznam najhlavnejších športových zahraničných aktivít, ktorých by
sa naši športovci mali zúčastniť v budúcom roku. Žiaľ, prítomní skonštatovali pasívny prístup
k reprezentácii v prípade športov Curling, Volejbal a Bowling, ktoré sa v tomto roku neplánujú
zúčastniť majstrovských súťaží,
p. Dědeček požiadal p. Štefeka o doplnenie zahraničných akcií o domáce akcie a tiež akcie,
ktoré majú spoločensko-kultúrny charakter, ako napr. Deaf Rysy,

K bodu 6
-

-

-

p. Dědeček informoval prítomných o úspešnom absolvovaní a náročnosti odbornej skúšky
kontrolórov, ktorej sa na MŠVVaŠ SR zúčastnil náš kontrolór Ing. Lukáš Dědeček,
k ďalšiemu bodu programu informoval členov VV o ukončení spolupráce so sl. Petrou Štricovou, ktorá odišla do iného zamestnania. Tým sa opäť uvoľnilo miesto asistentky/asistenta na
sekretariáte a on stojí znovu pred úlohou nájsť dostatočne kvalifikovaného spolupracovníka,
p. Birka stručne informoval o príprave BEC2018, predovšetkým o preskúmaní možnosti usporiadať podujatie v Bratislave. Dôvodom na uvedený krok je vyššia suma možnej podpory zo
strany Bratislavského samosprávneho kraju, než z Trenčianskeho samosprávneho kraju
a mesta Trenčín dokopy. Podujatie nakoiec zostáva v Trenčíne a v blízkych dňoch je potrebné
intenzívne zapracovať na finálnej podobe bulletinu podujatia,
p. Dědeček informoval členov o povinnostiach členov DVS spojených s členstvom – platby
členského za združenie vo výške 12€/ŠK a 0,1€ za osobu. Berie na seba úlohu pripraviť list
a osloviť členské organizácie so žiadosťou splniť túto povinnosť voči DVS,
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ďalej p. Dědeček informoval o záväzkoch DVS voči ICSD, ktoré boli vyčíslené zo strany ICSD.
Jedná sa najmä o pokutu za curling, riešenie ktorej závisí od postoju ICSD k našej námietke,
ktorú má pripraviť náš právny zástupca. V súvislosti s problémovými (zdĺhavými) reakciami
sekretariátu DVS je potrebné pripraviť sa na presun riešenia výšky pokuty do ďalšieho roku.
Z dôvodu oprávnenosti postupu požiada o názor spolupracujúcu audítorskú firmu,
p. Dědeček informoval členov VV o chystanej inventarizácii DVS, ktorej úlohy pokladá predovšetkým za vlastné a požiadal členov VV o spoluprácu pri návrhu druhého člena komisie.
Oslovil o spoluprácu tlmočníčku M. Fabšičová, ktorá s návrhom súhlasila,
na túto požiadavku reagoval aj kontrolór DVS, ktorý pokladá jeho účasť za očakávanú. Voči
tomuto návrhu nikto nenamietal, teda celkom bude mať komisia troch členov,
p. Dědeček informoval prítomných o spolupráci DVS so Slovenským atletickým zväzom zdravotne postihnutých, ktorý získal z príspevkov na 2% určitú sumu, ktorú mieni použiť na podporu Vianočnej atletiky a prevezme na seba personálne (rozhodcovské) zabezpečenie súťaží,
p. Dědeček pripomenul poslednú diskusiu členov VV prostredníctvom emailovej konverzácie,
v ktorej sa p. Štefek podujal na seba prevziať prípravu smernice – Práva a povinnosti reprezentačného trénera deaflympionikov. Vzhľadom k tomu, že p. Štefek zasiahol do oblasti kompetencií, ktoré mu nepatria, pripomenul členom VV pôvodnú smernicu č. 0 - Organizačný poriadok, v ktorej bolo zadefinované, kto má na starosti prípravu. Zároveň predložil členom VV
jej aktualizáciu, ktorá zahŕňa aktuálne zmeny v stanovách. Túto aktualizovanú verziu, korigovanú právnym zástupcom, odovzdal kolegom k preštudovaniu a prípadnému pripomienkovaniu,

K bodu 7
Termín ďalšieho zasadnutia nebol stanovený, zasadnutie sumarizujúce pôsobenie jednotlivých členov
by sa malo konať tesne pred vianočnými sviatkami, alebo pred koncom roku 2017.

Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie
č. 105/17 prehľad o čerpaní rozpočtu DVS 2017,
č. 106/17 informácie a odporučenie právneho zástupcu DVS o problematike odmeňovania
deaflympionikov a členov RT v súvislosti s aktuálnymi právnymi normami a Zákonom
o športe,
č. 107/17 informácie o pripravovaných aktivitách – M-SR v bedmintone nepočujúcej mládeže
a Vianočnej Atletike,
č. 108/17 informácie o príprave športového kalendáru DVS,
č. 109/17 pasivitu športov curling, volejbal, bowling v prístupe k reprezentácii SR,
č. 110/17 informáciu o úspešnom absolvovaní odborných skúšok naším kontrolórom L. Dědečkom
č. 111/17 informácie o situácii v administratívnom zabezpečení sekretariátu DVS,
č. 112/17 informácie riaditeľa BEC 2018 Petra Birku o prebiehajúcich prípravách a aktivitách,
č. 113/17 sumarizáciu záväzkov voči ICSD - neuhradené faktúry za rôzne poplatky a ďalšom postupe pri ich doriešení,
č. 114/17 spoluprácu DVS a SAZZP na Deaflympijských dňoch v časti Vianočná Atletika,
VV schvaľuje
č. 115/17 návrh na princíp v odmeňovaní členov realizačných tímov – uprednostnenie športových odborníkov pred ostatnými členmi realizačných tímov,
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č. 116/17 prerozdelenie odmien deaflympionikov a realizačných tímov podľa predloženého návrhu v celkovej výške 190 024€,
č. 117/17 odklad odmien členov VV za aktivity vykonané v prospech DVS na ďalší termín zasadnutia VV (alebo rozhodnutie per Rollam), po predložení správ sumarizujúcich celoročné pôsobenie členov VV,
č. 118/17 príspevok futsalistov za účasť na European Deaf Futsal Mini-Tournament vo Fribourgu vo výške 50€/osoba,
č. 119/17 navýšenie príspevku DVS z fondu rezervy na European Deaf Futsal Mini-Tournament
vo Fribourgu na celkovú výšku 1400€,
č. 120/17 celkovú aktualizáciu rozpočtu DVS na rok 2017 podľa predloženého návrhu,
č. 121/17 za členov Inventarizačnej komisie p. Dušana Dědečka a p. Milenu Fabšičovú. Kontrolór DVS L. Dědeček sa zasadnutí komisie zúčastní z titulu funkcie kontrolóra a na vlastnú žiadosť,
č. 122/17 aktualizáciu smernice 0. Organizačný poriadok pod novým číslom 10. podľa predloženého návrhu,
VV ukladá úlohu
č. 123/17 kontaktovať šachistov o požiadavke predložiť dokumentáciu výdavkov na MS v šachu,
Termín: ihneď
Zodpovedný: p. Hrdlík
č. 124/17 Vyžiadať od členských organizácií platbu členských poplatkov za rok 2017.
Termín: 15. december 2017
Zodpovedný: p. Dědeček
č. 125/17 pripraviť smernicu č. 11 Zásady odmeňovania na Deaflympiádach a iných majstrovských súťažiach,
Termín: február 2018
Zodpovední: pp. Dědeček, Krist, právny zástupca
č. 126/17 pripraviť prehľadný kalendár športových a iných akcií DVS a jeho členov
Termín: január 2018
Zodpovedný: p. Štefek

Zapísal: Dušan Dědeček:

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

Overil: Peter Birka

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

Bratislave, 10. decembra 2017
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Odmeny spolu
Meno
Ivana Krištofičová
Adrián Babič
Thomas Keinath
Eva Jurková
Marek Tutura
Jana Jánošíková
Július Maťovčík
Dušan Dědeček
Štefan Babič
Lenka Litvínová
Jakub Vančo
Iveta Klačanská
Andrej Dzelinskij
Ladislav Jurko
Zuzana Tuturová
Miroslav Polák
Jana Jánošíková, st.
Branislav Kacina
Celková hodnota

Odmena spolu
30 000 €
56 500 €
31 938 €
14 938 €
3 500 €
4 000 €
2 000 €
9 900 €
- €
14 916 €
3 887 €
10 540 €
6 085 €
- €
- €
1 320 €
- €
502 €
190 024 €

