ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 3. novembra 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Peter Birka,
Oliver Krist – právny zástupca, Milena Fabšičová – tlmočníčka, Lukáš Dědeček – kontrolór,
Petra Štricová – zapisovateľka.
Ospravedlnení:
Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík, Jaroslav Malchárek,
Pozvaný: Pavol Aitner.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Správy zástupcov DVS o ich pôsobení na 43. kongrese ICSD v Samsune
(prizvaný Oliver Krist)
Správa o činnosti zástupcu DVS v oblasti marketingu (prizvaný Jaroslav Malchárek)
Správa kontrolóra o vykonanej kontrole drobného, i kapitálového majetku (Lukáš
Dědeček)
Správa o pripravovaných aktivitách
a. Bedmintonový turnaj nepočujúcej mládeže
b. Vianočná Atletika – Xmas 2017
Diskusia s hosťom Pavlom Aitnerom
Prehľad čerpania prostriedkov DVS, plnenie rozpočtu
Ostatné.
a. príprava fotoknihy, rozpočet, zdroje, termín vydania,
b. pripravované odborné skúšky kontrolóra (L. Dědeček),
c. školenie k Vyhláške k oprávneným nákladom použitia príspevku uznanému
športu (6.11.2017),
d. vyhodnotenie Deaf Rysy 2017, plán na rok 2018 (D. Dědeček),
e. výberové konanie na post tlmočníčky PJ, administratívnej pomoci na sekretariát,
f. príprava kandidáta SR do štruktúr ICSD, typy, výber,
g. BEC2018 – informácie riaditeľa o činnosti OV (P. Birka),
h. činnosť curlingu,
i. členské poplatky – výška platby, termín na zaplatenie.
Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia.

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

p. Birka informoval prítomných o získaných informáciách a skúsenostiach zo 43. kongresu
ICSD v Samsune,
na kongrese v Samsune sa mali venovať dvom základným cieľom a to používaniu slova
deaflympics a otázke pokuty za neúčasť tímu na MS vo výške 2500USD,
p. Birka povedal, že otázku o zmene pokuty z 2500USD na 1000USD ani nespomenul, keďže
situácia na kongrese bola napätá,
p. Krist po prečítaní správy z kongresu pripravenej p. Birkom konštatoval, že v skutočnosti sa
nič nedosiahlo a nikam sa neposunulo a ako keby ľudia na kongrese ani o určitých skutočnostiach nevedeli,
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ďalej p. Krist informoval o tom, že názov už bol zmenený na základe hlasovania kongresu
v predchádzajúcich rokoch, čiže sa nemá znova riešiť zmena názvu, ale používanie názvu
deaflympics,
p. Birka vyslovil súhlas s p. Kristom a priznal nesplnenie úlohy a nevedomosť sa dostatočne
presadiť. Je si vedomý, že mal použiť iné argumenty, keďže v medzinárodnom posunkovom
jazyku vznikali určité nejasnosti,
p. Štefek sa pridal k p. Birkovi, ktorý vystúpil na kongrese niekoľkokrát, avšak prítomní nepochopili filozofiu a podstatu riešenej veci,
prezident ICSD p. Rukhledev aj súhlasil s p. Birkom, veľakrát žiadal MOV, aby zmenili názov na
IDC, sľúbili, že pomalými krokmi sa k tomu dostanú a stále opakoval, aby sme mali trpezlivosť, že sa to vyrieši, ale nevedia kedy,
p. Dědeček poukázal na podstatu, že v roku 2015 sme sa rozhodli na kongrese o zmene
a ICSD malo zariadiť túto zmenu v štatúte, ceduliach, vizitkách, tlačovinách a iných. Malo sa
poukázať na úlohu, ktorú nesplnili,
p. Krist z právneho hľadiska vysvetlil podstatu ochrannej známky. Ak raz ICSD vlastnil
ochrannú známku na názov deaflympijský, bol oprávnený používať tento názov na celom
svete a nemusí si pýtať povolenie od MOV, uvádza príklad: ak raz vlastní pozemok nemusí si
pýtať povolenie svojho suseda na jeho používanie,
pred kongresom sa riešila vypršaná platnosť známky a že túto ochrannú známku si dnes môže
niekto zaregistrovať a my nebudeme môcť používať ani slovo deaflympiáda, tretí subjekt
môže na tejto situácii zarobiť a môže si túto voľnú ochrannú známku registrovať a tu vzniká
vážny problém,
p. Krist vysvetľoval, že MOV môže používať svoj názov preto, pretože medzinárodný olympijský výbor má zaregistrovanú ochrannú známku na slovo olympijský, takisto aj medzinárodný
paralympijský výbor má registrovanú medzinárodnú ochrannú známku na slovo paralympijský a to je dôvod prečo ju môžu používať. Upozorňoval na to, že treba odlišovať spoluprácu
s MOV, pričom na jednej strane je dobré, že sa chceme zblížiť a spolupracovať na medzinárodnej úrovni, ale na druhej strane na používanie názvu Deaflympijský si povolenie od MOV
nemusíme pýtať,
všetkým krajinám by sa malo napísať, že vznikol takýto právny stav a ochranná známka na
slovo Deaflympijský je voľná a treba ju zaregistrovať,
p. Krist ďalej uviedol dôvod prečo existuje problém riešiť veci s ministerstvom a úradmi a to
ten, že vidia ako neschopne vystupujeme na celosvetovej úrovni, napr. ak my požadujeme,
aby ISCD vydalo potvrdenie o našom členstve tak mlčia, ale ak požiada o to isté štátny úradník, tak promptne reagujú. Z toho vzniká nerešpektovanie našej organizácie vlastnou organizáciou,
p. Dědeček uviedol príklad, že nerešpektovanie znamená v konečnom dôsledku napr. menej
finančných prostriedkov na činnosť, menšie odmeny našim športovcom ako paralympionikom pretože sme pre nich podradná organizácia. Ignoruje nás celá spoločnosť,
p. Dědeček upozornil na priestor pre nás, ako taktickým spôsobom vysvetliť ostatným krajinám v čom je problém, keďže na kongrese nerozumeli riešenej veci o ochrannej známke,
Myslí si, že jedno z riešení je, aby p. Birka a p. Štefek vysvetlili členom ICSD aký je problém,
p. Krist nesúhlasil s p. Dědečkom, tvrdí, že toto je právny problém, preto by sa to malo riešiť
z pohľadu práva, pretože na tejto úrovni sú ľudia schopní to pochopiť. Navrhol, predloženie
informácii s podkladmi a vysvetlením,
p. Krist by to formuloval nasledovne: MOV je celosvetovo oprávnený používať slovo olympijský, pretože má registrovanú ochrannú známku a zároveň doložiť doklad a poukázať, že práve
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preto má právo to používať, takisto aj MPV. ISCD mal kedysi ochrannú známku, avšak toto
právo stratil v roku 2016 pretože vypršala platnosť ochrannej známky. Tu nastáva vážny problém, známka je voľná a tým pádom, ak si to tretia strana registruje, my stratíme právo používať slovo deaflympijský,
p. Dědeček súhlasil, že toto je lepší spôsob a dať podnet na legislatívnu komisiu ICSD, aby riešili stav, ktorý nás ochudobňuje,
p. Birka taktiež súhlasil s napísaním listu na vedenie ISCD a zároveň všetkým členským štátom. Tento list by mal byť čo najzrozumiteľnejší a jednoducho napísaný,
p. Birka navrhol úlohu do budúceho zasadnutia VV, pripraviť materiály, aby sa začalo konať,
p. Dědeček súhlasil, aby bol pripravený list, ktorým upozorníme celú členskú základňu, že súčasný stav je nebezpečný, delegoval úlohu pre p. Štefeka a pre p. Krista,
p. Krist pripraví znenie listu a p. Štefek ho odošle všetkým členom aj s prílohami, termín splnenia je do ďalšieho zasadnutia,
druhým cieľom na kongrese bolo vyriešiť pokutu, avšak tento problém sa na kongrese ani
nespomenul, čiže stále ostáva v platnosti. Úloha pre p. Krista je príprava listu s požiadavkou
na zmenu sumy na faktúre z 2500$ na 1000$, keďže v prihláške na podujatie bola uvedená
suma 1000$,
informácia sekretára p. Dědečka, o požiadavke registrácie známky Deaflympijského výboru
Slovenska. Z Úradu priemyselného vlastníctva SR ho požiadali ho o špecifikáciu registrácie
známky, či chce zaregistrovať známku Deaflympijského výboru len po textovej stránke, alebo
aj obrazovej. V tomto momente si p. Dědeček uvedomil, že p. Malchárek zmenil naše logo aj
keď k dobrému, ale pôvodne neinformoval nikoho o zmene, ktorú by nemal bez našej vedomosti urobiť,
po zmene loga p. Dědeček riešil s úradníčkou na úrade priemyselného vlastníctva, nielen špecifikáciu registrácie, ale úplne nové podanie a zrušenie toho starého. Zároveň požiadal, aby
nám nejakú alikvotnú, resp. nespotrebovanú časť zo sumy 230€ vrátili a predložil novú registráciu, cca pred mesiacom,

K bodu 2
-

-

-

p. Dědeček informoval prítomných o pozvánke a ospravedlnení p. Malchárka, ktorého požiadal o stručné vyhodnotenie svojej činnosti za uplynulé mesiace spolupráce,
dodal, že sme p. Malchárkovi už vyplatili všetky prostriedky za jeho prácu, čiže nemáme voči
nemu žiadne záväzky, naopak záväzky voči nám má ešte p. Malchárek, ktorý má doložiť určité
dokumenty,
z pôsobenia p. Malchárka vznikli partnerské vzťahy so spoločnosťami, ktoré sme propagovali
prostredníctvom ich loga umiestneného na reklamnom banneri. Audítor nás žiada, aby sme
tieto vzťahy mali zmluvne podložené,
úlohou p. Malchárka bolo doložiť tieto zmluvy, dodnes máme len jednu takúto zmluvu a to
s RTVS, čiže táto úloha naďalej ostáva p. Malchárkovi,
vzhľadom k uvedeným informáciám navrhol zmenu vzájomnej spolupráce z paušálneho systému odmien na objednávkový s konkretizáciou požiadaviek,

K bodu 3
-

pred akciou Deaf Rysy 2017 kontrolór p. L. Dědeček absolvoval kontrolu majetku s hodnotou
vyššou ako 400€,
navštívil nasledujúcich členov: Thomas Keinath, Július Maťovčík, Marek Tutura, Eva Jurková,
Adrián Babič,
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kontrola v celku prebehla v poriadku, jedine, kde to bolo trošku neprehľadné, bolo u p. Maťovčíka, pri ktorom uvažuje, že by mohol všetky veci priniesť na jedno miesto, kde by to mohol fyzicky odkontrolovať, keďže na mieste sa kontrolórovi p. L. Dědečkovi podarilo skontrolovať iba 1 bicykel a výplet jedného kolesa,
u všetkých členov, kde prebehla kontrola boli podpísané preberacie protokoly a vytvorené
fotografie majetku,
výsledkom kontroly je, že všetok majetok, ktorý bol nakúpený z finančných zdrojov je v poriadku a využíva sa na určené účely a využívajú ho členovia, ktorí ho využívať majú,

K bodu 4
-

-

-

-

-

p. Štefek informoval o bedmintonovom turnaji nepočujúcej mládeže, prihlásili sa len dve bratislavské školy na Drotárskej a Hrdličkovej ostatné školy účasť nepotvrdili kvôli sviatku v uvedenom termíne,
po dohode s p. Vašíčkom dospeli k záveru, že bedmintonový turnaj plánovaný na 18. novembra 2017 bude zrušený,
p. Dědeček nesúhlasil so zrušením bedmintonového turnaja nepočujúcej mládeže a navrhol,
že by bolo vhodné usporiadať ho pre mládež (a tých pedagógov), ktorí by vycestovali kvôli
bedmintonovému turnaju, aby sa zároveň zúčastnili na ďalší deň Vianočnej atletiky,
Vianočná atletika sa koná 15. decembra 2017 a bedmintonový turnaj by sa mohol konať buď
14. decembra, alebo 16. decembra. Pre nás by sme získali deti z viacerých škôl Slovenska aj
na atletiku,
p. Štefek sa priklonil k 14. decembru 2017,
p. Birka informoval, že treba túto situáciu rýchlo riešiť s p. Vašíčkom a taktiež sa priklonil
k termínu 14. decembra 2017,
p. Dědeček navrhol predložiť školám ponuku, že okrem bedmintonového turnaja je možnosť
sa zúčastniť aj vianočnej atletiky. Vianočná atletika je zaujímavá tým, že za účasť si športovci
môžu vylosovať zaujímavú odmenu (tombolu). Školy by sme poprosili, aby sa deti zúčastnili
oboch akcií, bude potrebné rozposlať pozvánky riaditeľom škôl, ktorých obsahom bude zaujímavá akcia v podobe bedmintonového turnaja a druhý deň vianočnej atletiky, s podporným
kultúrnym a spoločenským programom,
zodpovednosť za bedmintonový turnaj bude mať p. Vašíček a zodpovednosť za vianočnú atletiku bude mať p. Dědeček,

K bodu 5
-

p. Dědeček informoval o pozvaní p. Pavla Aitnera, ktorý naň už nereagoval.

K bodu 6
-

p. Dědeček predložil tabuľkový dokument, ktorý deklaruje čerpanie rozpočtu. Do konca roku
máme minúť ešte cca 30 000€,
v účtovníctve sa priebežne robia zásahy a úpravy s účtovníčkou,
vznikajú nové výdavky, ktoré sa týkajú zariaďovania a prenájmu zasadačky, novou položkou
je aj odmena pre novozískaného zamestnanca DVS slečnu Petru Štricovú,

K bodu 7
a) príprava fotoknihy je v meškaní, zrejme vzhľadom k časovej a personálnej náročnosti bude
preložená na ďalší rok,
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b) p. L. Dědeček informoval prítomných o skúškach kontrolórov z troch oblastí – zákon o športe,
ekonomická oblasť a zmes 24 zákonov (napr. zákon o audite, obchodný zákonník, trestný zákonník atď.), ktoré absolvuje 30. novembra 2017,
c) p. Dědeček informoval o školení k Vyhláške k oprávneným nákladom použitia príspevku uznanému športu, ktoré sa bude konať 6. novembra. Školenia sa zúčastnia p. Dědeček a p. L.
Dědeček. O obsahu školenia budú neskôr informovať členov VV,
d) p. Štefek upozornil na nedeľnú prednášku v posunkovom jazyku, kde chýbal moderátor, ktorý
by mal prichystané otázky, privítal by účastníkov. p. Dědeček hodnotil Deaf Rysy 2017 veľmi
pozitívne, avšak čo by chcel do budúcnosti zmeniť je účasť “turistov“ na turistike. Navrhol
sprísniť pravidlá, jednak každý účastník musí byť členom Deaflympijského výboru Slovenska,
rodiny s deťmi si budú platiť plnú taxu. Pre nás je dôležité, aby sa účastníci zúčastnili hlavných
aktivít, išli na turistiku. My budeme prispievať tým, ktorí budú našimi členmi a pôjdu na Rysy,
ale už zrejme nie v takej vysokej čiastke. Predpokladaný termín konania Deaf Rysy 2018 je
12.-14. októbra 2018,
e) p. Dědeček konštatoval, že tento bod je vyriešený a novou administratívnou posilou na sekretariáte je sl. Petra Štricová,
f) p. Dědeček upozornil na potrebu, aby niekto z VV, ako nepočujúci, sa stal členom riadiacich
štruktúr ICSD, je potrebné, aby tento člen bol profesionálny. P. Birka tvrdil, že ICSD má svoj
systém prijatia nejakého člena a p. Dědeček odpovedal, že treba byť pripravený dopredu pretože je to stále aktuálne a kedykoľvek sa môže situácia zmeniť a bude potrebné, mať človeka,
ktorý sa vyzná v problematike. Táto téma ostala naďalej otvorená,
g) riaditeľ BEC 2018 p. Birka informoval, že chodí po firmách a snaží sa získať sponzorov,
h) p. Dědeček informoval, že tréner športu curling nám poskytol 1000€ na zaplatenie pokuty,
i) p. Dědeček navrhol aktualizovať členské poplatky na sumu 12€/rok pre členskú organizáciu
a 0,10€ za každého jej člena. Vyslovil požiadavku na členov DVS, aby zaplatili členský poplatok, keďže to zákon o športe vyžaduje. Zároveň je potrebné vyriešiť problém s priebežnou aktualizáciou databázy.
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie
č. 85/17 postoj p. Birku k 43. kongresu ICSD, problémy s používaním slovného termínu
„deaflympics“ a pokuty za neúčasť curlingového družstva žien na MS v curlingu nepočujúcich,
č. 86/17 konštatovania p. Krista, že na kongrese sa v skutočnosti nič nevyriešilo a nikam sa neposunulo,
č. 87/17 informácie o vypršanej platnosti ochrannej známky slova deaflympics,
č. 88/17 nespomenutie problému na 43. kongrese ICSD ohľadom zmeny výšky pokuty za neúčasť curlingového družstva žien na MS v curlingu nepočujúcich,
č. 89/17 zostávajúce úlohy p. Malchárka – doloženie zmlúv s propagovanými partnermi DVS
a úlohy vyplývajúce zo zmluvy medzi ním a DVS,
č. 90/17 informácie kontrolóra DVS o vykonanej kontrole majetku s hodnotou vyššou ako
400€ a stave zodpovedajúceho majetku,
č. 91/17 informácie o príprave bedmintonového turnaju a Vianočnej atletiky,
č. 92/17 novú administratívnu pomoc v zastúpení sl. Petry Štricovej,
č. 93/17 predložený tabuľkový dokument o priebežnom čerpaní a zmenách v rozpočte DVS,
č. 94/17 príprave na vykonanie skúšok kontrolóra DVS p. L. Dědečka,

ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 3. novembra 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
č. 95/17 informácia o školení k Vyhláške k oprávneným nákladom použitia príspevku uznanému športu,
č. 96/17 vyhodnotenie akcie Deaf Rysy 2017 a sprievodných aktivít,
č. 97/17 sprísnenie pravidiel pre Deaf Rysy 2018, účastnícky príspevok udeľovať len členom
Deaflympijského výboru Slovenska.
VV schvaľuje
č. 98/17 zmenu požiadavky o registráciu známky Deaflympijský výbor Slovenska ÚPV SR,
č. 99/17 čiastočnú zmenu – obmenu loga DVS (prehodenie poradia symbolov v grafike),
č. 100/17 pokračovanie v ďalšej spolupráci s p. Malchárkom, riešenou objednávkovým systémom na konkrétne úlohy,
č. 101/17 výšku členského príspevku na členskú organizáciu vo výške 12€/rok a výšku poplatku
za jednotlivých členov vo výške 0,10€ za každého člena,
č. 102/17 poverenie organizačne zabezpečiť Bedmintonový turnaj nepočujúcej mládeže a Vianočnej atletiky pp. Vašíčkom a Dědečkom,

VV ukladá úlohu
č. 103/17 prípravu listu právnym zástupcom DVS p. Kristom o upozornení na súčasný právny
stav ochrannej známky „deaflympics“.
Termín: ďalšie zasadnutie VV
Zodpovední: pp. Štefek, Krist
č. 104/17 prípravu listu o požiadavke na opravu finančnej výšky pokuty zo sumy 2500$ na
1000$ v nadväznosti na predchádzajúce informácie poskytnuté organizátorom MS v curlingu
nepočujúcich 2017, ktoré boli odosielané v kópii aj na ICSD,
Termín: ďalšie zasadnutie VV
Zodpovedný: p. Krist, právny zástupca

Termín najbližšieho VV bol dohodnutý na deň 8. december 2017 o 13:30 hod.

Zapísala: Petra Štricová

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

Overil: Dušan Dědeček

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

V Bratislave, 10. novembra 2017

