ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru
konaného 9. novembra 2018, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka
Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist Kontrolór: Lukáš Dědeček
Administrátorka: Barbora Štellerová
Ospravedlnení: Július Maťovčík
PROGRAM:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Správa zástupcov SR z kongresu EDSO.
Prehľad čerpania prostriedkov DVS, aktualizácia rozpočtu.
Správy o pripravovaných aktivitách – Deaflympijské dni
M-SR v stolnom tenise nepočujúcej mládeže
Vianočná Atletika – Xmas 2018.
Smernica č. 16 – Poskytovanie služieb tlmočníkmi posunkového jazyku.
Ostatné.
Informácie o získaných dotáciách v roku 2018,
návrh na zloženie Štábu Zimnej Deaflympiády 2019,
uznesenie o evidencii drobného majetku,
návrh na zloženie komisie ceny Športový Fénix,
návrh nominácie na Halové majstrovstvá sveta v atletike nepočujúcich
bowling, návrh na rozvoj, postup,
schôdzkový systém zasadnutí VV – harmonogramy pracovnej doby členov VV,
iné.

p. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia.

Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek a otvoril diskusiu k programu.
K bodu 1

Správa zástupcov SR z kongresu EDSO
-

p. Štefek informoval, že kongresu sa zúčastnil p. Birka a p. Maťovčík,
p. Birka informoval o tom, že spracoval správu z kongresu, ktorú dostal každý člen výkonného výboru a mohol ju preštudovať,
p. Dědeček vyslovil poďakovanie zástupcom za účasť na kongrese a zhodnotil, že bol
dobre informovaný a spokojný,
p. Dědeček navrhol, aby zástupcovia, ktorí sa budú zúčastňovať kongresov a ktorí sa
zúčastnili už aj tohto kongresu, boli odmenení a zároveň aj motivovaní a to formou
náhrady za stratu času,
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-

p. Dědeček podal návrh, aby sa účastníkom na kongresoch uhrádzala denná odmena
za 8 hodín účasti vo výške 5€ na hodinu ako strata času v pracovný deň, bez sviatkov
a víkendov,
p. Krist k tomu poznamenal, že ak by sa to malo brať ako odmena za stratu času, tak
by to malo zahŕňať aj víkendy a sviatky,
p. Dědeček s pripomienkou súhlasil,

K bodu 2

Prehľad čerpania prostriedkov DVS, aktualizácia rozpočtu.

-

-

-

p. Dědeček podotkol, že predložený rozpočet nie je úplne presný, vzhľadom ku nejasnostiam v zaúčtovaní niektorých položiek externou firmou,
ďalej informoval, že tento rozpočet je pravdepodobne krajný. Akékoľvek iné aktivity
už nemôžu prísť a taktiež sa musel znížiť rozpočet na položky Deaflympijských dní
z 2 500€ na 1 500 € (na akciu),
p. Dědeček poznamenal, že položka z našej spoluúčasti na majstrovstvách €ópy bolo
plánovaná na 3 000 €. Teraz môžeme vidieť, že je to 25 309, kde sú však zahrnuté
všetky výdavky, ako reklamy, ktoré boli v pôvodnom marketingovom hlavnom pláne
DVS. Preto je dnes položka marketingové zabezpečenie o dosť nižšia (3 900€) oproti
pôvodne plánovaným 25 000€. Dôvodom na presun položiek je reálnejšie vykreslenie
skutočných nákladov na EDBC 2018,
za Deaf Rysy a Vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roku 2018 sme platili 2 390 €
a celkové náklady vyšli vyše 6 400 €

K bodu 3

Správy o pripravovaných aktivitách – Deaflympijské dni
A. M-SR v stolnom tenise nepočujúcej mládeže

-

p. Birka prítomných informoval s ktorými bratislavskými a mimobratislavskými školami komunikoval,
ďalej doplnil, že hala je zabezpečená v Centre Aréna na Vajnorskej 14 a tiež už aj pripravil propozície,
p. Dědeček pripomenul, že z plánovaného rozpočtu 1 500 €, treba zabezpečiť už aj
rozhodcov, na čo p. Birka poznamenal, že to nebude problém a že to zariadi,
p. Dědeček sa vyjadril, že by bol rád, keby každý, kto sa zúčastní Deaflympijských dní
bol členom DVS,
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p. Hrdlík navrhol, aby pre nábor nových členov sa zástupcovia DVS stretli zo zástupcami jednotlivých škôl a dohodli sa priamo s nimi.

B. Vianočná Atletika – Xmas 2018
- p. Dědeček oznámil, že Vianočnú atletiku bude robiť v spolupráci so sl. Štellerovou,
- informoval, že rozhodcovia, propozície aj ubytovanie je už zabezpečené. Miesto konania vianočnej atletike bude tradične v športovej hale Elán na Bajkalskej 7 v Bratislave,
k bodu 4

Smernica č. 16 – Poskytovanie služieb tlmočníkmi posunkového jazyku.
-

-

-

p. Dědeček sa vyjadril, že je potrebné mať takúto smernicu aj pri spolupráci s tlmočníkmi a že ju pripravil na základe vlastných skúseností,
na základe konzultácie a pripomienok s p. Kristom a p. Fabšičovou nežiada, aby táto
smernica bola schválená na tomto zasadnutí. Po doplnení a ďalších úpravách ju predloží členom VV na schválenie prostredníctvom Per Rollam,
p. Dědeček v stručnom popise smernice navrhol, aby sa na základe tejto smernice tlmočenie rozdeľovalo na 3 druhy: simultánne - priamo počas komunikácie, dodatočné
tlmočenie- tlmočenie z videozáznamu (a prepis do textovej podoby) a paušálne tlmočenie – príležitostne, pri organizácii podujatí a podobne. Tam bude určený počet hodín pre tlmočníka,
p. Dědeček ďalej informoval, že tlmočnícke a aj akékoľvek iné služby musia byť vopred objednané objednávateľom – povereným zástupcom DVS,
odmena za tlmočenia by mala byť 18 € na hodinu za simultánne tlmočenie, 10 € na
hodinu za dodatočné tlmočenia a podľa dohody za paušálne tlmočenie,
za poskytnutú službu sa bude považovať každá začatá štvrť hodina,
zároveň v smernici bude zahrnuté, že faktúru treba predložiť do 14 dní od poskytnutej služby a splatnosť faktúry bude minimálne 14 dní,
k faktúre bude treba prikladať aj výkaz o činnosti, najmä v prípade opakovaných služieb počas účtovaného obdobia (obvykle 1 mesiac).

K bodu 5 Ostatné

-

q. Informácie o získaných dotáciách v roku 2018,
p. Dědeček informoval, že najväčšiu dotáciu od regionálnych celkov sme na usporiadanie EDBC 2018 získali od Trenčianskeho samosprávneho kraja (3 000 €),
z roku 2017 nám zostala dotácia z nadácie Allianz (2 000€), ktorá sa čiastočne použila
v predchádzajúcom roku,
celková čiastka dotácií od regionálnych správnych celkov, nadácií a sponzorov na rok
2018 bola 25 200€,
3/6

ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru
konaného 9. novembra 2018, Blumentálska 24, Bratislava.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vyúčtovanie sa skomplikovalo tým, že 3 200 € máme pohľadávku voči p. Bartošovi,
ktorý nám dlží za zhorené medaile. P. Bartoš to predložil poisťovni a poisťovňa to naťahuje. Naše zúčtovanie je viazané aj na takéto nejasné položky. Veľa závisí, či peniaze od poisťovne prídu v tomto roku, alebo ďalšom.
r. návrh na zloženie Štábu Zimnej Deaflympiády 2019
p. Dědeček sa vyjadril, že sa treba začať zamýšľať nad tým, kto bude v prípravnom
štábe a aká bude jeho funkcia. Bolo by dobré, ak by tento štáb tvorili ľudia, ktorí na
zimnú deaflympiádu aj pôjdu,
ďalej informoval, že na ZD budú nominovaní pravdepodobne 3 lyžiari a je otázne, či
pôjdu aj šachisti,
s. uznesenie o evidencii drobného majetku
p. Dědeček navrhol administratívnu úpravu aktuálneho stavu, keď musíme rôzny (aj
spotrebný materiál) evidovať na preberacích protokoloch, čo neúnosne zvyšuje administratívne zaťaženie pracovníkov sekretariátu. Navrhuje, aby drobný majetok v
jednotkovej cene pod 400€ - preberanie tohto materiálu potvrdzoval preberajúci
svojím podpisom na účtovnom doklade DVS. Pritom drobný majetok v jednotkovej
cene nad 400€ (do 1699) – evidencia takéhoto naďalej bude vykonávaná prostredníctvom Preberacích protokolov, kde preberajúci potvrdí svojím podpisom prevzatie
materiálu spolu so správou – zdôvodnením zakúpenia.
t. návrh na zloženie komisie ceny Športový Fénix.
p. Dědeček predložil pripomienku, aby členovia VV predložili návrh na zloženie komisie, ktorú by tvorilo približne 5 osôb. Títo budú predkladať návrhy a nakoniec aj rozhodovať o tom, komu bude cena odovzdaná. Komisiu by mali tvoriť zástupcovia počujúcich, aj nepočujúcich ľudí.
u. návrh nominácie na Halové majstrovstvá sveta v atletike nepočujúcich, informácie
p. Dědeček objasnil situáciu, keď organizátor budúcoročných halových Majstrovstiev
sveta v atletike nepočujúcich požaduje platby za ubytovanie vopred,
po konzultácií s trénerom p. Surgáčom, sa rozhodli, že Amália Lepotová a Martina Antušeková sa majstrovstiev nezúčastnia a budú sa pripravovať na letné Majstrovstvá
Európy v atletike, ktoré budú v júli 2019 v Nemecku,
p. Dědeček pokračoval a informoval, že otázny je aj štart Rastislava Jelínka, ktorý je
síce juniorským Majstrom sveta v šprintoch, avšak štyri mesiace pred získaním takýchto titulov v tých istých disciplínach na ME neuspel a preto, jeho prípadný štart
ešte musí prekonzultovať s jeho trénerom,
v ďalšom poznamenal, že keďže je isté, že Ivana Krištofičová bude štartovať, výhodne
zakúpil letenku už v tomto období,
v. Bowling, návrh na rozvoj a ďalší postup.
p. Dědeček poznamenal, že medzi bowlingármi sú aj aktívni ľudia, ktorí sa snažia
a mali by záujem úspešne viesť tento šport,
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spomenul, že s p. Birkom sa na vonkajší podnet stretli s p. Hlavatým, avšak po stretnutí sa nič nezmenilo,
- p. Dědeček sa ďalej vyjadril, že nevie ako s nimi ďalej, ale je potrebné, aby sme hľadali riešenie, ako ich posunúť ďalej,
- p. Hrdlík poznamenal, že je to s nimi veľmi ťažké, ale že si všimol medzi nimi jedného
chlapca, ktorého mama sponzoruje a je aj výkonnostne dobrý,
- p. Dědeček navrhol, aby sa medzi nimi vytypovali jedna, dve osobnosti, ktoré budú
mať záujem a snahu dosiahnuť výkon, aby sme sa ich pozvali na pracovné stretnutie
a dohodli sme sa s nimi na podpore,
w. schôdzkový systém zasadnutí VV – harmonogramy pracovnej doby členov VV
- p. Hrdlík poznamenal, že každý má problém z nejakým dňom a najlepšie je stretávať sa v piatok poobede,
- k tomu sa p. Dědeček vyjadril, že potrebujeme poznať aspoň 2 dni, kedy sa VV
môže stretnúť na zasadnutí,
- v diskusii sa členovia VV nakoniec dohodli na dňoch utorok (od 8:00 ), alebo piatok (od 14:00),
- členovia Výkonného výboru sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia na deň
18.12.2018 o 8:00

Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie

č. 47/18 informácie o čerpaní prostriedkov DVS,
č. 48/18 informácie o príprave majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise a Vianočnej
atletike,
č. 49/18 aktuálny stav Smernice č. 16 – Poskytovanie služieb tlmočníkmi posunkového
jazyku
VV schvaľuje
č. 50/18 Odmeny za stratu času pre zástupcov DVS počas ich účasti na medzinárodných
kongresoch a to vo výške 8 hodín denne sumou 5€ za hodinu vrátane sviatkov, pracovných a víkendových dní.
č. 51/18 Evidenciu drobného majetku nasledovne:
a. drobný majetok v jednotkovej cene pod 400€ - prebranie tohto materiálu potvrdí
preberajúci svojím podpisom na účtovnom doklade DVS
b. drobný majetok v jednotkovej cene nad 400€ (do 1699) – prebranie tohto materiálu preberajúci potvrdí svojím podpisom na Preberacom protokole spolu so
správou – zdôvodnením zakúpenia.
č. 52/18 Výkonný výbor súhlasí, že termín ďalšieho zasadnutia bude 18.12.2018 o 8:00
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VV ukladá úlohy
č. 53/18 Doplniť a upraviť návrh Smernice č. 16 Tlmočník posunkového jazyku.
zodpovedný: Dušan Dědeček
Termín: do 18.12. 2018
č. 54/18 Pripraviť návrh na zloženie komisie ceny športový Fénix.
zodpovední: všetci členovia VV
Termín: do 18.12. 2018
č. 55/18 Pripraviť návrh na zloženie štábu Zimnej Deaflympiády 2019.
zodpovední: všetci členovia VV
Termín: do 18.12. 2018

Zapísala: Barbora Štellerová

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

Upravila a overil: Dušan Dědeček, gen. sekretár

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

V Bratislave, 25. novembra 2018
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