ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru
konaného 15. júna 2018, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Peter Birka, Rastislav Hrdlík, Július Maťovčík,
Tlmočník: Kvetoslava Lepotová Právny zástupca: Oliver Krist Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček
Administrátorka: Barbora Štellerová
PROGRAM:
1. Návrh nových stanov
2. Štatút, rokovací a volebný poriadok
3. Prehľad čerpania prostriedkov, aktualizácia rozpočtu č.2/2018

4. Príprava na EDBC 2018, aktuálne informácie.
5. Ostatné
6. Záver

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek, uvítal prítomných a otvoril diskusiu k programu.
K bodu 1 Návrh nových stanov
- právny zástupca p. Krist vysvetlil zmeny ktoré nastali v stanovách.
- Členovia so zmenami súhlasili.
K bodu 2 Štatút, rokovací a volebný poriadok
- p. Dědeček prítomných informoval, že štatút, rokovací a volebný poriadok sa nemení, zostáva
v pôvodnej podobe.
K bodu 3 Prehľad čerpania prostriedkov, aktualizácia rozpočtu č.2/2018
-

-

p. Dědeček predložil v tabuľkovej forme aktuálne čerpanie prostriedkov a návrh na aktualizáciu rozpočtu,
p. Dědeček informoval o položke, ktorá počíta s odmenou pre administrátorku sl. Štellerovú,
ktorá pracuje zmluvne na faktúru,
P. Dědeček navrhol zrušiť položky futbalovú a bedmintonovú prípravku pre deti od 10-14 rokov a prostriedky presunúť v prospech nových položiek,
p. Dědeček ďalej informoval, že ďalšia položka ktorá bolo predbežne zmenená, je príspevok
na organizáciu majstrovstiev Európy v bedmintone z 5000 eur na 3000 eur, keďže predbežný
rozpočet to dovoľuje,
p. Dědeček požiadal kolegov Štefeka a Hrdlíka, aby predložili faktúru za tzv. funkčné odmeny
odmeny za účasť na zasadnutiach VV,
plánovaná položka Deaf Rysy je ešte v štádiu riešenia, keďže nadácia Pontis túto aktivitu prestala podporovať, p. Hrdlík sa vyjadril, že skúsi nájsť sponzora,

k bodu 4 Príprava na EDBC 2018, aktuálne informácie.
-

p. Birka objasnil z ktorých krajín športovci prídu,
informoval a o aktuálnom programe, že sa riešia tlmočníci, rozhodcovia,
ďalej oznámil, že tam bude foniater, ktorý bude mať na starosti pripadnú kontrolu športovcov,
p. Dědeček vyjadril nespokojnosť, že Trenčiansky samosprávny kraj, predložil zmluvu vo
výške 3 000 eur, a v podmienkach mali, aby ich logo bolo na billboardoch, na medailách a aby
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sme dali oznam aj do regionálnych novín, na čo sa p. Dědeček vyjadril, že to za výšku uvedenej podpory nebude možné, pretože niektoré naše poskytované služby stoja ďaleko viac, čiže
je to neprimeraná služba, ktorú poskytujeme a môže to byť v budúcnosti auditorom hodnotené ako poskytnutie neprimeranej služby.
K bodu 5
-

-

-

-

-

p. Dědeček v ďalšom informoval o príprave a očakávanom priebehu Valného zhromaždenia,
oznámil že sa vrátilo len 9 delegačných listov,
p. Dědeček oznámil, že bol podaný jeden návrh do diskusie od p. M. Legutkého k financovaniu športu nepočujúcich a príprava na vrcholné podujatia.
p. Dědeček predložil návrh na zloženie juniorského reprezentačného družstva na majstrovstvá Európy v atletike pre rok 2018 v zložení: Lepotová Amália, Jelínek Rastislav, Antušeková
Martina, Surgáč Ján ako tréner a Birka Peter – tlmočník a vedúci výpravy, prítomní so zložením súhlasili,
p. Štefek sa vyjadril k poplatkom a pokutovému systému EDSO, či ICSD... na čo p. Dědeček
zareagoval, že to by sa malo riešiť na kongresoch s návrhom na zmenu,
p. Dědeček sa negatívne vyjadril k pokutovému systému EDSO, ako aj ICSD,
p. Štefek ďalej poznamenal, že by nebolo zle, sa obrátiť na europoslancov aby nám vysvetlili,
ako to má fungovať s projektami, no čo p. Dědeček vysvetlil, že my, ako občianke združenie,
žiadame o prostriedky ministerstvo a toto ministerstvo vstupuje do vzťahov s európskou
úniou aj v takýchto projektoch,
prítomní diskutovali o zapojení počujúcich do činnosti nepočujúcich, čo má často nadväznosť
na financovanie zo štátnych rozpočtov,
právny zástupca p. Krist poznamenal, že komunikácia s ICSD a EDSO je zložitá a preto by bolo
vhodné, aby sa organizácie nepočujúcich rozšírili o počujúcich spolupracovníkov,
ďalej pokračoval, že to treba budovať od základov. Základom pre tieto organizácie, je transparentnosť, aby sa niečo mohlo presadzovať na medzinárodnej úrovni, tak v prvom rade je
potrebné poukázať, čo konkrétne treba zlepšiť,
p. Dědeček podotkol, že hlavný problém je, že nepočujúci sa sami izolujú a podotkol, že prvý
krok k zmene by mohol byť prizvanie počujúcich na konferencie nepočujúcich,
v ďalšom p. Dědeček navrhol schváliť reprezentačné družstvo na majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich,
p. Birka oznámil návrh: Vašíček Peter, Krajčír Oliver, Petrovič Peter a Merčiak Milan. Petrovič
a Merčiak budú taktiež reprezentovať medzi seniormi v súťažiach družstiev,
p. Birka ďalej oznámil, že sl. Babálová Katarína, bola zranená, tak sama usúdila, že nebude
štartovať,
p. Dědeček požiadal prítomných o súhlas s aktualizáciou smernicu o úhrade cestovných nákladov, keďže došlo ku zmene niektorých údajov – napr. cena stravného v SR,
ďalej informoval, že audítor odporučil, aby sa smernica doplnili okruhom osôb, ktoré môžu
podávať cestovné príkazy. Napriek tomu p. Dědeček vyslovil názor, že takéto riešenie by nás
nútilo neskôr zbytočne nanovo schvaľovať smernicu pri operatívnych zmenách, ktoré sa isto
v praxi vyskytnú,
ďalej p. Dědeček navrhol, aby sa kontrolórovi vyplácala mzda štvrťročne z dôvodu nízkych
mzdových platieb a s tým spojenej neprimerane náročnej administratívy,
ďalej p. Dědeček navrhol zvýšiť tlmočníkom posunkového jazyku odmenu za tlmočenie na 18
eur za hodinu,
členovia Výkonného výboru sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia na deň 17.7.2018,
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Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie
č. 28/18

informácie o tom, že štatút, rokovací a volebný poriadok sa nemení

VV schvaľuje
č. 29/18 navrhnuté zmeny v stanovách DVS v zmysle predloženého návrhu,
č. 30/18 informácie o aktuálnom čerpaní prostriedkov na činnosť DVS a zmenu rozpočtu
v zmysle predloženého rozpočtu,
č. 31/18 predložený návrh juniorského reprezentačného družstva na majstrovstvá Európy
v atletike nepočujúcich,
č. 32/18 predložený návrh reprezentačného družstva na majstrovstvá Európy v bedmintone
nepočujúcich,
č. 33/18 predložený návrh na aktualizáciu smernice č.1 - Zásady pre zúčtovanie cestovného a
stravného pri akciách zabezpečovaných DVS,
č. 34/18 návrh vyplácať kontrolórovi mzdu raz za štvrťrok,
č. 35/18 návrh zvýšiť finančnú odmenu pre tlmočníkov posunkového jazyku na 18 eur za hodinu,
č. 36/18 termín zasadnutia Valného zhromaždenia DVS na 17. júla 2018.

Zapísala: Barbora Štellerová

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

Overil: Dušan Dědeček, gen. Sekretár

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

V Bratislave, 25. júna 2018
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