
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 5. decembra 2019 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek, Dušan Dědeček, 

Tlmočník: Milena Fabšičová    Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček   Prizvaní: Rastislav Hrdlík, čestný člen VV,  

Peter Madlenga, marketing, Pavol Roman, tlmočník  

Zapisovateľ: Andrea Štellerová   

Program: 

1. Účasť zástupcov SR na kongrese ICSD  

a) očakávaný postup, ciele účasti, 

b) predstavenie p. Romana. 

2. Príprava MEJ nepočujúcich v atletike 

a) pracovné stretnutie na SAZ-e, 

b) webové stránky, informácie, 

c) pripomienky spolupracovníkov zo SAZu, 

d) podporovatelia, projekty. 

3. Informácie o Prvom plese deaflympionikov, program a iné. 

4. Priebežné informácie o rozpočte  

a) rozpočet DVS – činnosť, 

b) čerpanie „TOP“ športovcov. 

5. Ostatné  

a) štandardné pravidlá psychohygieny – komunikácia v sobotu a v nedeľu, 

b) list - odpoveď riaditeľovi odb. športu, 

c) ICSD fakturovanie a poplatky, 

d) Ing. Peter Madlenga – perspektívny spolupracovník, 

e) úlohy z predošlých zasadnutí VV, 

f) Prijatie u prezidentky, 

g) Iné. 

Prítomných uvítal prezident p. Birka, požiadal prítomných o návrhy na doplnenie programu a 

otvoril rokovanie. 

Ku bodu 1 – Účasť zástupcov SR na kongrese ICSD 

a) očakávaný postup, ciele účasti 

- p. Birka informoval o zastúpení na kongrese ICSD – p. Dědeček, p. Birka a p. Roman 

(tlmočník),  

- P. Birka ďalej hovoril o dôležitých bodoch, ktoré by sa mali riešiť na samotnej konfe-

rencii – zrušenie futsalu a šachov na Deaflympiáde a o našom postoji k tomu,  

- P. Dědeček schvaľuje postup a otázky p. Birku, ktoré by mali zaznieť na kongrese ICSD.  

- ďalej prítomní diskutovali rôzne otázky týkajúce sa perspektív ICSD ako IDC, 

- p. Dědeček upozornil, že je potrebné dobre naštudovať stanovy ICSD,  

- p. Birka v ďalšom informoval o programe konferencie - 9.12.2019 bude diskusia – 

úvodná diskusia a príprava na samotný kongres, ktorý sa koná nasledujúci deň, 
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b) predstavenie p. Romana 

- p. Birka predstavil  p. Romana Pavla – tlmočníka PJ,  

- p. Dědeček informoval p. Romana o finančnom ohodnotení za 3 dni na konferencii 

- p. Roman reagoval a predstavil svoj návrh na odmenu a to 12€/ hod. na čo p. Děde-

ček navrhol paušálne ohodnotenie, ktoré by bolo vo výške 400€ za tlmočenie v me-

dzinárodnom posunkovom jazyku počas celej doby pobytu, teda za 3 dni tlmočenia, 

- p. Dědeček ďalej konštatoval, že by bol rád keby išlo o začiatok dlhodobej spolupráce, 

Ku bodu 2 – Príprava MEJ nepočujúcich v atletike  

a) Pracovné stretnutie na SAZ-e 

- p. Birka spomenul stretnutie, ktoré sa konalo 27. 11. 2019 na SAZ-e. Na tomto stretnutí 

sa zúčastnil p. Dědeček, p. Madlenga a p. Birka, 

- P. Dědeček konštatoval, že sa nedozvedeli nič zásadné, i keď išlo kľúčové osobnosti, čo 

sa týka rozhodcovského zboru,  ktorí im kládli otázky ohľadom počtu zúčastnených 

a pod. 

- p. Dědeček zhodnotil, že tento počet ľudí nemáme stále presný a že ho budeme vedieť 

orientačne až v januári. Ďalej zhodnotil, že zo stretnutia mal dobrý pocit a že je dôle-

žité, aby sme na SAZe prezentovali spoluprácu, 

b) webové stránky MEJ, 

- p. Dědeček informoval o našej webovej stránke ako o dokončenej a pripravenej k zve-

rejneniu. Je však potrebné naplniť ju informáciami, 

- P. Dědeček ďalej informoval, že v tomto smere je potrebné osloviť podporovateľov 

a pripraviť projekty, najmä o projekte cez Allianz. Taktiež dúfa v spoluprácu s SPP. Je-

diné, čo treba spraviť v tejto veci je spracovať projekty, najlepšie ešte v decembri, 

c) pripomienky spolupracovníkov zo SAZu 

- p. Birka hovorí o pripomienkach a otázkach rozhodcov, ktoré p. Birka zhodnotil ako 

jednoduché a na ktoré sa dalo odpovedať hneď. Zaujímali sa o rozbehy na 100, 200m 

a na 400m, ktoré nebudú.  Kládli aj otázky ohľadom parametrov oštepu, p. Birka zdô-

raznil, že všetko závisí od účasti, 

- P. Dědeček sa opýtal, či si p. Birka podrobne preštudoval pravidlá IAAF podľa, ktorých 

sa treba riadiť. Ďalej hovorí, že IAAF má na svojich stránkach možno iné pravidlá, 

ktoré umožňuje federáciám niektoré parametre nastaviť podľa kvality štartujúcich, 

- P. Dědeček zdôraznil, že si treba podrobne preštudovať pravidlá IAAF a nie len upra-

venú verziu SAZ. Zdôraznil podrobné overenie pravidiel, aby nedošlo k chybným pri-

pomienkam z našej strany, 

- P. Maťovčík sa informoval v súvislosti so štartovaním a svetelnou signalizáciou na čo 

reagoval p. Birka – spomenul krajiny, kde tiež bežne používajú svetelnú signalizáciu, 
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- P. Hrdlík ponúkol služby svojho syna, ktorý je elektrikár a ktorý by s prípravou špecia-

lizovaného zariadenia vedel pomôcť. P. Dědeček ho uisťuje, že ho bude kontaktovať 

a informovať sa o jeho možnostiach v tomto smere. 

d) podporovatelia a projekty 

- K tomuto bodu sa p. Dědeček vyjadril v bode b. 

Ku bodu 3 – Informácie o Prvom plese deaflympionikov, program a iné 

- P. Birka predstavil prvý vizuálny návrh plesu, ktorý pripravila p. Babálová, grafička 

DVS, 

- P. Dědeček navrhol, aby sme dali športovým klubom a našim členom zľavu, alebo im 

zabezpečili vstup zdarma, s čím nesúhlasila p. Fabšičová s návrhom nesúhlasila a pri-

dal sa k nej ak p. Hrdlík, 

- P. Dědeček vysvetlil, že je dôležité aby sme sa prezentovali aj takýmto spôsobom, aby 

sme ukázali našu dobrú vôľu a že vieme aj niečo ponúknuť. Ďalej zdôraznil, že je dôle-

žité motivovať našich členov a že sa to dá aj takýmto spôsobom. 

- P. Birka zhrnul všetky informácie o plese a dohodli sa, že na túto tému sa bude disku-

tovať neskôr 

Ku bodu 4 – Priebežné informácie o rozpočte 

a) rozpočet DVS – činnosť a čerpanie TOP športovcov 

- p. Dědeček informoval o rozpočte podľa prílohy, podľa jednotlivých položiek, 

- upozornil na rozpočet sl. Štetkovej, ktorej zostáva cca 449 eur, 

- zdôraznil, že účasť na Zimnej deaflympiáde nás vyjde menej ako sa pôvodne pláno-

valo, 

- p. Dědeček ďalej informoval o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR, kde sa hovorilo, 

praktických spôsoboch použitia štátnych prostriedkov, 

- P. Dědeček ďalej rozoberá účasť p. Legutkeho a p. Pristača na zimnej deaflympiáde. 

V ďalšom informoval o minimálnej finančnej spoluúčasti lyžiarov na samotnej účasti 

na Zimnej deaflympiáde, 

- nakoniec požiadal zúčastnených, aby sa k rozpočtu vyjadrili, 

- na to reagoval p. Birka otázkou, či by bolo možné navýšiť dotácie športovým klubom, 

ak by ostali financie, na čo p. Dědeček odpovedal nesúhlasne, 

- p. Fabšičová zisťovala, či by sa nemohla uhradiť formou zálohovej faktúry napr. ne-

jaká čiastka za ples, napr. prenájom sály, 

- p. Birka naliehal na racionálne použitie zvyšných finančných prostriedkov a navrhol 

hlasovanie za priebežný návrh rozpočtu.  

- Za: 4 proti: 0. 

Ku bodu 5 - Ostatné 

a) štandardné pravidlá psychohygieny (interná komunikácia počas víkendov) 
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- p. Dědeček informoval o nepísaných pravidlách - súbore odporúčaní pri internej ko-

munikácií, 

- vyjadril a navrhol obmedziť konverzáciu len na naozaj dôležité a nevyhnutné veci 

a smernicu ponechal na prečítanie, premyslenie, 

- p. Birka súhlasil s p. Dědečkom a doplnil, že by sa všetko malo riešiť podľa nalieha-

vosti. Taktiež hovoril o časovej flexibilite. Ako príklad uviedol, že niekto má čas cez ví-

kend a niekto cez týždeň, tým pádom je niekedy náročné zladiť sa, 

b) List – naša odpoveď riaditeľovi odboru športu  

- p. Birka hodnotí odpoveď ako dobrú, 

- p. Dědeček súhlasil s tvrdením a doplnil, že list, nepísal sám, ale v spolupráci s p. Krist, 

právny zástupca, 

- ďalej informoval, že p. komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím prijala a 

uznala naše argumenty a taktiež ona osobitne žiada od ministerských úradníkov ná-

pravu,  

- p. Dědeček spomenul, že podľa dostupných informácií sa zmenil Zákon o športe a že 

od 1.1.2020 už nebude nerovnosť pri poskytovaní prostriedkov pre TOP športovcov 

a teda, že Top športovci budú dotovaní priamo cez DVS, 

- p. Fabšičová požiadala o ďalšie detaily, na čo reagoval p. Dědeček, že ministerstvo do 

budúcna  odstránilo našu diskrimináciu v tejto veci, 

- v ďalšom diskutoval p. Krist o technických detailoch realizácie refundácie prostried-

kov o ktoré v tomto roku ministerstvo ukrátilo deaflympionikov, 

c) ICSD fakturovanie a poplatky (naše podlžnosti) 

- P. Birka informoval, že ICSD nám uznala argumenty a zoznam požadovaných poplat-

kov z pôvodnej sumy 3250€ klesol na cca 500€, 

- p. Dědeček nás uisťuje, že ani toto nie je konečná suma a ak bude treba zaplatiť tak 

nedoplatok doplatíme,  

d) Ing. Peter Madlenga – perspektívny spolupracovník  

- p. Dědeček zdôvodnil svoje rozhodnutie na spoluprácu, 

- p. Madlenga sa predstavil a stručne spomenul svoje pracovné výsledky pre iné spo-

ločnosti, informoval o svojej predstave a stratégii akoby DVS malo smerovať aj v ob-

lasti reklamy a marketingu, 

- p. Birka spomenul ples, na ktorý p. Madlenga pripravoval propagáciu, hovoril o správ-

nom načasovaní zverejnenia oznamu, 

- p. Dědeček hovoril o prvých výsledkoch spolupráce s p. Madlengom z ktorej 

vzišlo motto „Zanechať stopu“. Spomenul, že presne toto je náš cieľ - vychovať špor-

tovcov, ktorí zanechajú stopu v histórii, medzi nepočujúcimi, ale aj v celej spoločnosti, 

e) úlohy z predošlých zasadnutí VV 

- p. Fabšičová sa informovala ohľadom pretlmočenia všetkých zápisníc zo zasadnutí, 



ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 5. decembra 2019 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave. 

 

- p. Birka reagoval, že nebolo dostatočne veľa času na túto náročnú úlohu a preto sa 

v tejto úlohe bude pokračovať v ďalšom období, 

f) prijatie u prezidentky 

- p. Birka nás informoval o odpovedi p. prezidentky, ktorá ospravedlňuje z dôvodu ča-

sovej vyťaženosti.  

- p. Dědeček navrhol pokračovať v žiadosti o prijatie v mesiaci január 

- g) iné... 

- p. Fabšičová navrhla, aby sa zvýšila sadzba pre tlmočníkov PJ na 20€/ hod., s čím prí-

tomní súhlasili, 

- p. Hrdlík sa informoval prečo p. Fabšičová necestuje na Zimnú deaflympiádu ako tl-

močníčka na čo odpovedal p. Birka, že je veľmi dôležité, aby tlmočník ovládal aj an-

glický jazyk a zdôraznil, že p. Roman ide práve kvôli tejto jeho schopnosti, 

- P. Fabšičová informovala o kontakte na p. Cehlárika, ktorý je riaditeľom spoločnosti 

TASPO - Trnavská asociácia sluchovo postihnutých s cieľom možnej spolupráce cez Tr-

navský kraj – objednávka tlmočníkov na MEJ v atletike 2020, čo by bolo v rámci ich 

pracovného času s tým, že my by sme im dali len menšiu odmenu, či doplatok. P. Fab-

šičová ďalej informovala, že o takúto spoluprácu je potrebné reagovať žiadosťou.  

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 61/19 priebežný rozpočet a čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 

č. 62/19 zvýšenie odmeny za tlmočenie do posunkového jazyku na sumu 20€/hod., 

VV berie na vedomie 

č. 63/19 informácie o pripravovanej účasti našich zástupcov na kongrese ICSD, 

č. 64/19 informácie o našej reakcii a odpovedi na list riaditeľa odboru športu, 

č. 65/19 rozšírenie spolupráce DVS o funkciu riaditeľa pre marketing a komunikáciu v osobe p. 

Ing. Petra Madlengu,  

č. 66/19 informáciu o preložení termínu prijatia u prezidentky SR, 

VV ukladá úlohu  

č. 67/19 priebežne pracovať na pretlmočení zápisníc zo zasadnutí VV DVS v ďalšom období. 

Zodpovední: M. Fabšičová, P. Birka    Termín: priebežne 

 

 

Zapísala Andrea Štellerová, odb. asistent ........................................... 

Korigoval Dušan Dědeček, gen. sekretár  ........................................... 

V Bratislave, 26. decembra 2019 
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