ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru
konaného 18. decembra 2018, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní: Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka
Tlmočník: Milena Fabšičová

Právny zástupca: Oliver Krist Administrátorka: Barbora Štel-lerová

Ospravedlnení: Miloš Štefek, Július Maťovčík, Lukáš Dědeček.
PROGRAM:
1. Správa organizátorov Deaflympijských dní.
a. M-SR v stolnom tenise nepočujúcej mládeže (P. Birka),
b. Vianočná atletika (D. Dědeček),
c. návrh odmien za organizáciu.
2. Prehľad čerpania prostriedkov DVS, aktualizácia rozpočtu.
3. Návrh štábu a nominácie reprezentačného tímu na ZD 2018
a. športovci,
b. realizačný tím,
c. organizačný a podporný tím.
4. Aktuálna situácia v prihlásení na ZD 2018.
5. Ostatné.
a. Aktuálna situácia vo futsale nepočujúcich (odvolanie trénera Vörösa).
b. Návrh na zloženie komisie ceny Športový Fénix.
c. Inventarizačná komisia, návrh a zloženie.
d. Funkčné odmeny doúčtovanie.
e. Iné.
6. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia.

Prítomných uvítal p. Dědeček a otvoril diskusiu k programu.
K bodu 1 - Správa organizátorov Deaflympijských dní.
-

-

-

o M-SR v stolnom tenise nepočujúcej mládeže stručne informoval Peter Birka,
o Vianočnej atletike Dušan Dědeček,
p. Štefek sa cez video správu vyjadril k Deaflympijským dňom, že školy mali problém s vypisovaním osobných údajov ako rodné číslo, pretože majú pocit, že je to zasiahnutie do ich súkromia a rodičia majú s tým problém. P. Štefek sa vyjadril, že do budúcna bude lepšie ak DVS
bude žiadať len dátum narodenia.
p. Štefek sa vo video správe kriticky vyjadril k podpisovaniu diplomov, ktoré bolo potrebné
podpisovať na poslednú chvíľu. Aj preto považuje za lepšie, ak by v organizačnom výbore boli
vždy aspoň dve osoby,
p. Birka sa k rodným číslam vyjadril, že oni ako pedagógovia nemajú právo uviesť rodné číslo
detí a preto by bolo lepšie, keby vyplnené propozície podpisovali aj rodičia,
p. Dědeček poznamenal, že nedôvera voči poskytnutiu osobných údajov ako je rodné číslo je
žiaľ hlboká neznalosť právneho stavu nielen nepočujúcimi, ale žiaľ aj počujúcimi pedagógmi.
My nie sme obchodná spoločnosť a s dátami zaobchádzame v súlade s GDPR. DVS bez rodného čísla nedokáže riadne preukázať (napr. kontrole) identitu účastníkov. Tému uzatvoril s
návrhom, že nabudúce, ak niekto nedodá požadované údaje, nebude pripustený na súťaž,
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na základe pripomienok účastníkov Deaflympijských dní p. Dědeček navrhol uznesenie, že
členovia a pedagógovia sprievodného súboru športových organizácií nebudú rozhodovať a
byť zúčastnení pri rozhodovaní,
akciu Vianočnú atletiku p. Dědeček zhodnotil ako úspešnú, účasť bola povzbudzujúca, poznamenal, že do budúcna bude rád, ak sa takéto podujatia zúčastnia len tí, ktorí budú našimi
členmi,
aj napriek niektorým problémom p. Dědeček poďakoval p. Birkovi, ktorý zvládol celú organizáciu M-SR v stolnom tenise nepočujúcich na primeranej úrovni a prakticky sám,
p. Dědeček vyslovil úvahu, že v ďalšom roku sa budú musieť Deaflympijské dni konať začiatkom decembra z dôvodu konania Zimnej Deaflympiády a našej účasti na nej. DVS by mala začať podstatne skôr riešiť organizáciu a dohodnúť sa aké športy budú súčasťou Deaflympijských dní a tiež by bolo dobré, aby boli prizvaní aj odborní tréneri, ktorí v daných športoch
pripravujú deaflympionikov,
p. Dědeček konštatoval, že školám treba predložiť propozície na Deaflympijské dni v dostatočnom predstihu, aby sa mohli adekvátne pripraviť. Tiež je potrebné hľadať potenciálnych
športovcov aj mimo škôl nepočujúcich, pretože je stále množstvo nepočujúcich, ktorí sú integrovaní medzi počujúcimi,
p. Dědeček navrhol odmenu za organizáciu p. Birkovi 200 eur, sl. Štellerovej 75 eur a sebe
150 eur,
vzhľadom na možný konflikt záujmov pp. Birku a Dědečka bolo odsúhlasenie odmien presunuté na rozhodnutie per rollam,

K bodu 2 - Prehľad čerpania prostriedkov DVS, aktualizácia rozpočtu
-

-

p. Dědeček po predložení priebežného rozpočtu DVS informoval, že DVS je v pozitívnej bilancii a vďaka úsporným opatreniam zrejme vykáže zisk,
zdrojom pozitívnej bilancie sú prevažne 2% z dane, prostriedky z reklamnej činnosti a členské
poplatky,
v ďalšom informoval o zostatku na futsal z prostriedkov poskytnutých SFZ,
p. Dědeček informoval, že MŠVVaŠ SR navýšilo rozpočet na Top športovcov o cca 1%. Prevod
navýšených prostriedkov očakávame každým dňom, športovci o tom boli informovaní,
p. Dědeček informoval o stretnutí s vedením účtovnej firmy ProVera, ktorá nám poskytuje
odborné poradenstvo, aby spoločne riešili niektoré špecifické problémy týkajúce sa vedenia
podvojného účtovníctva v systéme MoneyS3,
p. Hrdlík položil otázku mimo témy, či VUC môže dať vyúčtovanie ubytovania bez stravy, p.
Dědeček ho odkázal na obsah zmluvné závazky vyplývajúce zo zmluvy,
prítomní členovia VV zobrali na vedomie rozpočet, tak ako ho dostali predložený v tlačených
podkladoch,

K bodu 3 - Návrh štábu a nominácie reprezentačného tímu na 19. Zimnú Deaflympiádu Valtellina –
Valchiavenna
-

-

p. Dědeček konštatoval, že nominácia na 19. Zimnú Deaflympiádu vo Valtelline – Valchiavenne, môže byť uzatvorená a navrhol účasť a zabezpečenie pre troch športovcov – menovite
Terézia Pristačová, Dávid Pristač a Martin Legutky ml.,
ďalej p. Dědeček navrhol, aby ako realizačný tým išli pp. Martin Legutky st. (tréner) a Ján
Kuzma (technický sprievod),
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organizačný a podporný tím: Peter Birka (vedúci výpravy), Milena Fabšičová (tlmočníčka PJ),
Adam Kováč (fotograf dokumentarista) Dušan Dědeček (kumulované funkcie administrátor,
info a média komunikácia),
schválenie návrhu na takéto zloženie tímu, prebehne prostredníctvom rozhodnutia per rollam.

K bodu 4 - Aktuálna situácia v prihlásení na ZD 2019
-

-

-

p. Dědeček informoval o priebehu prihlasovania na ZD. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť
webového portálu zabezpečujúceho prihlasovanie, bola otvorená možnosť podať prihlášku
do 17. decembra 2018,
podrobne informoval o komplikáciách a chybe, ktoré prihlasovanie sprevádzali. Na dokumentáciu chybovosti systému vykonal screen shoty dokumentujúce kroky vedúce k nejednoznačnosti systému, ktoré predložil sekretárovi ICSD D. Rebrovovi. Tento popísanú situáciu presunul na IT oddelenie ICSD, ktoré ponúklo možnosť sprevádzať pri prihlasovaní prostredníctvom
online konverzácie (Whatsapp, Skype...). p. Dědeček odoslal tomuto pracovníkovi ICSD záznam krokov vedúcich k chybovému stavu. Tento pracovník však nijako na tento záznam nijako nereagoval a preto p. Dědeček navrhol, aby sa prezident DVS p. Štefek obrátil na prezidentku ICSD Rebbecu Adams a dohodol termín konferenčného hovoru v termíne 27.12. 2018,
alebo po 8.1. 2019, aby sa vzájomne informovali o situácii, ktorá nastala pri našom prihlásení.
pp. Birka a p. Hrdlík vyjadrili záujem byť osobne prítomní pri tomto konferenčnom rozhovore,

K bodu 5 – Ostatné.
-

-

p. Dědeček informoval o informáciách sprostredkovaných p. Birkom po futsalovom turnaji
konanom v Trenčíne. Z týchto vzišlo nedorozumenie medzi gen. sekretárom a trénerom prizvaným k spolupráci vo futsale p. Vöröšom, ktorý sa pokladal za reprezentačného trénera futsalu napriek osobnému rozhovoru s gen. sekretárom (niekedy v júli). P. Dědeček konštatoval,
že p. Vöröš nedoručil pripravenú tabuľku s rozpočtom futsalu, ktorý mal vypracovať na základe pokynov. Preto mu p. Dědeček oznámil, že aj vzhľadom na zmenu vo filozofii podpory
futsalu a nenaplnením predložených úloh nepočíta so spoluprácou v pozícii reprezentačného
trénera,
ďalej p. Dědeček prítomných informoval, že na základe informácií od p. Birku v novembri následne s p. Vöröšom volal, ktorý potvrdil vzájomné nedorozumenie,
p. Hrdlík k uvedenému vyjadril počudovanie, p. Vörös mu povedal, že to tak bolo preto, lebo
na to neboli financie a začne až od roku 2019,
vzhľadom k aktuálnej situácii p. Dědeček navrhol odvolanie p. Vörösa z tzv. funkcie reprezentačného trénera,
p. Hrdlík nesúhlasil, s tvrdením, že ak by tréner mal prostriedky, niečo by robil,
p. Dědeček argumentoval, že mal k dispozícií cca 5 000 eur, ale do júla naozaj nič nerobil, ani
nepredložil požadovaný rozpočet a práve preto sa v septembri zmenilo aj zloženie ŠTK,
p. Birka sa k tomu dodal, že p. Vörös nedával športovcom dobrý príklad v oblasti životosprávy,
vzhľadom k rozpornému postoju prítomných členov VV p. Dědeček navrhol schválenie vlastného návrhu na rozhodnutie členov VV prostredníctvom per rollam,
v ďalšom p. Dědeček pripomenul členom VV úlohu návrhu 5 osobností do komisie ceny Športový Fénix,
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vzhľadom ku žiadnym návrhom bola táto úloha presunutá do budúceho roku na ďalšie zasadnutie,
v ďalšom p. Dědeček informoval, že od prezidenta Slovenskej republiky dostal p. Štefek pozvánku pre 2 osoby pri príležitosti osláv 26. výročia vzniku Slovenskej republiky na slávnostnú
recepciu a navrhol, aby sa podujatia zúčastnili pp. Štefek a Hrdlík, s čím prítomní súhlasili,
p. Dědeček ďalej informoval o povinnosti vykonať inventarizáciu a za týmto účelom navrhol
zloženie inventarizačnej komisie v osobách predseda komisie Ing. L. Dědeček, sl. B. Štellerová
a gen. sekretár D. Dědeček – členovia. Komisia sa stretne za účelom vykonania inventarizácie
v kancelárii DVS 27. decembra o 9:00,
p. Dědeček členom VV pripomenul, že na začiatku roka boli rozhodnutím VV schválené tzv.
funkčné odmeny vo výške 35 eur za každé zasadnutie pre každého člena VV. V predloženej
tabuľke dokumentoval dochádzku, nároky na čerpanie týchto odmien a požiadal členov VV,
aby čo najskôr predložili faktúry za nezúčtované funkčné odmeny na sekretariát DVS,
ďalej p. Dědeček informoval prítomných, že poobede sa zúčastní zasadnutia Rady športu ministerky školstva. Informoval o predložených dokumentoch, ktoré by mali byť predmetom
rokovania,
p. Krist poznamenal, že pri návrhu na udeľovanie štátnych ocenení by mal byť DVS niekým
zastúpený,
v ďalšom pripomenul p. Birka nomináciu na majstrovstvá sveta v bedmintone nepočujúcich,
ktoré sa budú konať na Taiwane, kde máme dvoch kandidátov, ktorí by sa mohli zúčastniť
a menoval Petra Vašíčka a Petra Petroviča a zároveň pripustil, že na medailové umiestnenia
asi nemajú šance. Ďalej doplnil, že by bolo dobré zvážiť štvorhru,
p. Dědeček podal návrh na podmienku, aby v takomto prípade polovicu nákladov si spomínaní hradili z vlastných zdrojov s možnosťou refundácie kompletných výdavkov v prípade medailového umiestnenia, pričom náklady odhadol na cca 1400-1600€,
s uvedeným návrhom prítomní členovia VV súhlasili,
ďalej p. Dědeček navrhol, aby obidvom kandidátom DVS prispel na prípravu v roku 2019
v prípade ich súhlasu s podmienkami účasti (a neskoršou účasťou na MS v bedmintone),
aj s týmto návrhom prítomní súhlasili,
dodatočne p. Dědeček tiež pripomenul prípadné odhlásenie zo súťaží, ktoré by mohlo byť
sankcionované usporiadateľom a ktoré by si mali v takom prípade športovci zaplatiť sami,
prítomní členovia Výkonného výboru sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia na deň
25.1.2019 o 14:00.
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie

č. 58/18 nevyhnutnosť pri prihláškach na akcie poskytovať rodné číslo aktívnymi účastníkmi
týchto akcií. Bez poskytnutia tohto údaju nebude záujemca pripustený na štart akcie,
č. 59/18

aktualizovaný rozpočet v predloženom znení,

č. 60/18 predložený zoznam funkčných odmien pre členov VV za rok 2018, ktoré majú členovia VV zúčtovať podľa účasti na jednotlivých zasadnutiach,

ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru
konaného 18. decembra 2018, Blumentálska 24, Bratislava.
VV schvaľuje
č. 61/18 zákaz aktívnej účasti pedagógov sprevádzajúcich žiakov (pretekárov) v organizačných
a rozhodcovských štruktúrach podujatí organizovaných DVS,
č. 62/18 účasť pp. Štefek a Hrdlík na oslavách 26. výročia vzniku Slovenskej republiky v utorok
8. januára 2019 (na pozvánku prezidenta SR),
č. 63/18 zloženie inventarizačnej komisie v zložení: L. Dědeček (predseda), p. D. Dědeček a sl.
B. Štellerová (členovia),
č. 64/18 podmienku účasti pre Petra Vašíčka a Petra Petroviča spojenú s úhradou predpokladanej polovice nákladov na MS v bedmintone vopred a z vlastných prostriedkov,
č. 65/18 následné navrátenie vynaložených nákladov P. Vašíčka a P. Petroviča v prípade medailového umiestnenia,
č. 66/18 2 000€ na prípravu na MS v bedmintone pre Petra Vašíčka a Petra Petroviča v prípade
ich štartu na uvedenom podujatí.
VV ukladá úlohu
č. 67/18 spracovanie per rollam návrhov na schválenie odmien za Deaflympijské dni, zloženie
reprezentačného tímu SR na ZD 2019 a návrhu na odvolanie reprezentačného trénera futsalu.
Zodpovedný: D. Dědeček
Termín: nebol stanovený
č. 68/18 požiadať o konferenčný rozhovor prezidentku ICSD v termínoch 27. december 2018,
alebo 8. január 2019.
Zodpovedný: M. Štefek
Termín: 27. december 2018
č. 69/18

predloženie návrhu na zloženia komisie ceny Športový Fénix,

Zodpovední: členovia VV

Termín: ďalšie zasadnutie VV

Zapísala: Barbora Štellerová

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

Upravil a overil: Dušan Dědeček, gen. sekretár

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

V Bratislave, 23. decembra 2018

