ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného Výboru
konaného 25. januára 2019 Blumentálska 24, Bratislava.

Členovia VV: Miloš Štefek, Peter Birka, Rastislav Hrdlík, Dušan Dědeček, Július Maťovčík,
Tlmočník: Milena Fabšičová

Právny zástupca: Oliver Krist

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček

Zapisovateľka: Barbora Štellerová
PROGRAM:

1. Aktuálna situácia financovania DVS a TOP športovcov – deaflympionikov.
a. stretnutie u ministerky,
b. list riaditeľa odboru šport,
c. návrh a postup pri riešení aktuálnej situácie.
2. Schválenie reprezentácie SR a podporného tímu na ZD 2019.
a. Športovci,
b. realizačný tím,
c. organizačný a podporný tím,
d. Príspevok na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. b) - účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) tretieho bodu vrátane prípravy na túto súťaž).
3. Príprava štruktúr DVS (Športovo - technické komisie).
4. Ostatné.
a. Prehľad čerpaním prostriedkov DVS v roku 2018,
b. Smernica č. 17 – Poplatky a príspevky,
c. Disciplinárny poriadok - príprava, disciplinárna komisia,
d. Ľadový hokej, futbal a futsal – kolektívne športy a objasnenie možností,
e. Bowling, kolky, šach - aktuálna situácia,
f. ICSD – prihláška na ZD 2019, termíny,
g. Príprava rozpočtu 2019,
h. Príprava Výročnej správy DVC a správy členov VV za rok 2018,
i. Príprava na volebné VZ 2019, termín,
j. Príprava reprezentatívneho podujatia DVS, filozofia,
k. Plán činnosti DVS na rok 2019,
l. Harmonogramy športovej prípravy - Odborná komisia,
m. Pracovné stretnutie s Top športovcami
5. Záver – schválenie uznesení a termín ďalšieho zasadnutia.

Prítomných uvítal p. Štefek a otvoril diskusiu k programu.
K bodu 1 - Aktuálna situácia financovania DVS a TOP športovcov – deaflympionikov.

a. stretnutie u ministerky,
b. list riaditeľa odboru šport,
c. návrh a postup pri riešení aktuálnej situácie.
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p. Krist prítomných informoval o stretnutí s ministerkou školstva a riaditeľom odboru športu
z dôvodov riešenia kritérií financovania deaflympionikov, ktorí sa v nich od tohto roku nenachádzajú. Ministerka prítomných ubezpečila, že financovanie športovcov bude prebiehať ako
minulý rok s tým, že zdôvodnila aktuálnu situáciu nastavením zákona o športe, podľa ktorého
vraj nie je možné, aby sa deaflympionici v kritériách nachádzali, ale stále hľadajú spôsoby,
aby prostriedky na deaflympijských TOP športovcov poskytnuté boli,
v nadväznosti na našu žiadosť o stretnutie, nám riaditeľ odboru športu neskôr listom odpovedal, pričom liste uviedol to isté, čo už bolo skôr spomínané u ministerky, a teda, že podľa zákona DVS nie je národný športový zväz a preto nemôže dostať prostriedky na TOP športovcov, ale že budú hľadať iný spôsob, aby sa prostriedky k TOP športovcom dostali,
p. Dědeček doplnil informácie a spomenul, že Zákon o športe ale aj hovorí, že ak neexistuje
pre daný šport národný športový zväz, potom jeho povinnosti zastupuje, národná športová
organizácia,
p. Krist pokračoval a vyjadril sa, že vzhľadom k tomu, že MŠ nezobralo do úvahy to, čo sa hovorilo pri našom osobnom stretnutí a celú situáciu, že nás vynechávajú, považujeme za diskrimináciu, sme sa rozhodli vyjadriť našu nespokojnosť a hájiť naše záujmy odpoveďou na list
ministerke školstva a riaditeľovi odboru športu. V liste sme uviedli, že postoj ministerstva nepovažujeme za správny a tým, že sluchovo postihnutí športovci nie sú spomenutí v tohtoročných kritériách a tým sú diskriminovaní,
p. Krist ďalej poznamenal, že sa musí zmeniť aj postoj v komunikácii najvyššej organizácie nepočujúcich - ICSD. Pokiaľ nepríde k zmene na medzinárodnej úrovni, tak aj DVS má malú
šancu jednoducho presadzovať naše záujmy a vyhnúť sa diskriminácii,

K bodu 2 - Schválenie nominácie športových reprezentantov a podporného tímu na ZD 2019.
-

-
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p. Dědeček predložil návrh, aby na 19. Zimnej Deaflympiáde štartovali traja športovci – Terézia Pristačová, Dávid Pristač a Martin Legutky ml. – všetci alpské lyžovanie,
ako realizačný ďalej navrhol pp. Martina Legutkého st. (tréner) a Jána Kuzmu (technický
sprievod),
ako organizačný a podporný tím p. Dědeček navrhol: Petra Birku (vedúci výpravy), Adama Kováča (fotograf) a Dušana Dědečka (kumulované funkcie administrátor, info a média komunikácia, dokumentarista a asistencia),
p. Štefek nesúhlasil so zložením organizačného a podporného tímu a navrhol: Miloša Štefeka
(vedúci výpravy a dokumentarista), Petra Birku (zástupcu a administrátor), Adama Kováča
(fotograf),
VV hlasoval a schválil návrh p. Dědečka,
p. Dědeček ďalej informoval, že MŠ osobitne na ZD 2019 dotáciu neschválilo, nezverejnili výzvu aj napriek tomu, že riaditeľ odboru športu pri pracovnom stretnutí v novembri minulého
roku tvrdil, že takáto výzva predložená bude,
p. Krist sa k financovaniu na ZD vyjadril, že to bude problém, pretože minulý rok, keď sa
schvaľovali peniaze, ktoré budú dostávať jednotlivé športové zväzy sa vychádzalo z predchádzajúcich rokov, kde sa zarátavali aj olympiády, paralympiády, deaflympiády a v celkovom
príspevku , ktorý bol určený pre každý zväz, boli už zahrnuté aj peniaze na tieto podujatia, a
preto p. Krist vyjadril pochybnosť, či vôbec MŠ schváli peniaze navyše,

K bodu 3 - Príprava štruktúr DVS (Športovo - technické komisie)
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p. Dědeček predložil úlohu všetkým členom VV, aby do najbližšieho zasadnutia navrhli zloženie ŠTK v športoch, ktoré aktívne fungujú. Za konkrétny šport by to mali byť 2-3 osoby,
úlohou športovo-technických komisií bude sledovať podstatné informácie, aktuálne súťaže,
preteky, prihlášky a iné dôležité informácie,
p. Dědeček ďalej poznamenal, že do budúcna bude potrebné založiť odbornú komisiu, ktorá
sa bude vyjadrovať k harmonogramom športovej prípravy, ale aj k vybraným situáciám vyskytujúcim sa počas realizácie HŠP, či športovej prípravy,

K bodu 4 – Ostatné.
Prehľad čerpania prostriedkov DVS, aktualizácia rozpočtu
-

p. Dědeček po predložení konečného rozpočtu DVS informoval, že v roku 2018 boli vyčerpané
všetky finančné prostriedky DVS – 119 913€,
tieto informácie boli zverejnené aj na stránke DVS a do 15. februára 2019 treba tieto informácie poskytnúť aj MŠ podľa zmluvy,
p. Dědeček oznámil, že DVS je vďaka usporiadaniu EDBC v roku 2018 v pozitívnej bilancii,

Smernica č. 17 – Poplatky a príspevky
- p. Dědeček oboznámil členov VV o smernici č. 17 – poplatky a príspevky v ktorej sú poplatky
rozdelené do 3 kategórií:
- faktúry jednotlivým členom (organizáciám) odošle za rok 2019 a tým, ktorí nezaplatili v roku
2018 a za ten rok,
- smernica ďalej hovorí o mimoriadnych vkladoch - príspevkoch na účasť na podujatí (podľa
výsledkov). Smernica napr. zaväzuje športovca, aby zaplatil vopred určitú čiastku predpokladaných nákladov, ktorá sa mu v prípade medailového umiestnenia vráti,
- dobrovoľné členské príspevky sú napríklad príspevkom na zabezpečenie aktivít športového
krúžku pre mládež . P. Dědeček tiež pripomenul, že by bolo dobré vymyslieť ako deti motivovať, aby mali záujem o takéto krúžky.
Ľadový hokej, futbal a futsal – kolektívne športy a objasnenie možností,
- p . Dědeček upozornil, že treba byt opatrný, čo sa komu povie, aby sa nesľúbilo niečo, čo DVS
nebude môcť splniť, preto treba byť opatrný najmä pri vyjadreniach v zabezpečení kolektívnych športov.
Bowling, kolky, šach - aktuálna situácia
- p. Dědeček informoval, že sa má stretnúť s prezidentom Slovenského bowlingového zväzu p.
Merkovským, s ktorým chce prebrať aktuálnu situáciu a prípadné financovanie bowlingu nepočujúcich,

-

p. Hrdlík informoval, že šachisti by mali dať čo najskôr oficiálny návrh, akú majú predstavu do budúcna ohľadom financovania a tiež ich podujatí.

ICSD – prihláška na ZD 2019, termíny
- p. Dědeček sa vrátil k problémom počas prihlasovania na ZD 2019, o tom ako bolo prihlasovanie uzavreté a potom znovuotvorené. Upozornil na chybný časový údaj na oficiálnej stránke
ICSD. P. Štefek prijal úlohu upozorniť prezidentku ICSD, aby zariadila opravu tejto chyby.
Príprava rozpočtu 2019
- VV stručne prediskutoval predložený návrh rozpočtu na rok 2019 a odsúhlasil ho,
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p. Dědeček z rozpočtu spomenul najmä položky: rekonštrukciu zasadačky a kancelárie, dvojkolovú súťaž v atletike a stolnom tenise jednotlivcov a družstiev, ktoré by sa konali na jar a jeseň, podporu mládeže na účasti na ME v stolnom tenise pre N. Bačenkovú a E. Štetkovú,
v bedmintone P. Vašíčka, P. Petroviča a podporu v lyžovaní T. Pristačovej na ZD 2019.
Príprava Výročnej správy DVC a správy členov VV za rok 2018
- p. Dědeček požiadal členov VV, aby do ďalšieho zasadnutia, každý za seba napísal správu
o svojom pôsobení v DVS,
Príprava na volebné VZ 2019, termín
- p. Dědeček navrhol, aby volebné valné zhromaždenie sa v roku 2019 konalo v mesiaci Apríl,
Príprava reprezentatívneho podujatia DVS, filozofia
- p. Dědeček poznamenal, že po úspešných ME v bedmintone 2018, by sme mali opäť zorganizovať ďalšie veľké medzinárodné podujatie,
- p. Maťovčík sa k tomu vyjadril, že od prezidenta EDSO dostal návrh na kandidatúru zorganizovať ME v cyklistike v roku 2020,
- p. Dědeček s návrhom súhlasil a dodal, že by rád zorganizoval aj míting v atletike pre cca 150200 ľudí,
Plán činnosti DVS na rok 2019
- p. Dědeček požiadal členov VV, aby do ďalšieho zasadnutia predložili návrhy čo by od činnosti
a plánu DVS na rok 2019 očakávali.
Pracovné stretnutie s Top športovcami

p. Dědeček informoval o plánovanom stretnutí s TOP športovcami a členmi realizačných tímov s účelom vysvetliť im momentálnu situáciu vo financovaní a filozofiu spoločného postupu a praktické poznámky k zúčtovaniu prostriedkov v ďalšom období.
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV berie na vedomie
č. 57/18

prehľad čerpania prostriedkov za rok 2018,

č. 58/18

návrh od EDSO na kandidatúru p. Maťovčíka zorganizovať ME v cyklistike v roku 2020,

č. 59/18 stretnutie s TOP športovcami a členmi realizačných tímov, ktoré sa uskutoční
9.2. 2019 v Bratislave.
VV schvaľuje
č. 60/18 zloženie slovenského reprezentačného tímu nepočujúcich na 19. ZD vo Valtelline –
Valchiavenne v zložení:
Terézia Pristačová, Dávid Pristač a Martin Leguty ml. - športovci,
Martin Legutky st. (tréner) a Ján Kuzma (technický sprievod) – realizačný tím,
Peter Birka (vedúci výpravy), Adam Kováč (fotograf) a Dušan Dědeček (kumulované funkcie
administrátor, dokumentaristika, info a média komunikácia),
č. 61/18

návrh predloženého rozpočtu na rok 2019,

č. 62/18

smernicu č. 17 – poplatky a príspevky.
VV ukladá úlohu
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č. 63/18 predložiť návrhy na zloženie športovo - technických komisií v konkrétnych športoch
Zodpovední: členovia VV
Termín: ďalšie zasadnutie VV
č. 64/18 upozorniť na chybný časový údaj 19. ZD 2019 na stránke ICSD
Zodpovedný: p. Štefek
Termín: ihneď
č. 65/18 pripraviť písomnú správu o vlastnom pôsobení v DVS v roku 2018
Zodpovední: členovia VV
Termín: ďalšie zasadnutie VV
č. 66/18 pripraviť návrh aktivít a činností do plánu aktivít a činností DVS na rok 2019
Zodpovední: členovia VV
Termín: ďalšie zasadnutie

Zapísala: Barbora Štellerová, 1. februára 2019

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

Upravil a overil: Dušan Dědeček, gen. sekretár

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

