ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 23. júna 2020 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave.

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, Miloš Štefek.
Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist Prizvaný: Peter Madlenga, Rastislav Hrdlík,
čestný člen
Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček - ospravedlnený, Zapisovateľ: Andrea Štellerová.
Program:

1. Stav v športe nepočujúcich po vírusovej pandémii
a. dopad na financovanie DVS a TOP športovcov.
2. Úprava rozpočtu DVS, aktualizácia.
3. Členské poplatky na rok 2020 (návrh).
4. Odklad termínu Valného zhromaždenia DVS.
5. Ostatné.
a. Marketingové aktivity, príprava kalendáru DVS, Deaf Rysy (P. Madlenga).
b. Malá novelizácia Zákona o športe (O. Krist).
c. Informácie o prebiehajúcej príprave športovcov.
d. Návrh na aktualizáciu 17. smernice.
e. Odmena M. Štefeka za prípravu videí počas pandémie.
f. Video preklady zápisníc.
g. Iné.
Prítomných uvítal prezident p. Birka.
K bodu 1. Stav v športe nepočujúcich po vírusovej pandémii
-

-

-

p. Birka prenechal slovo p. Dědečkovi, ktorý na začiatok uviedol, že vírusová pandémia sa najviac dotkla tých organizácií, ktoré mali výrazné sponzorské a mimoštátne zdroje. Ďalej hovoril, že kríza základnú činnosť DVS až tak nepostihla a nemala taký veľký vplyv, ako deklarujú
niektoré iné organizácie. Pozitívom je, financovanie športu je dané Zákonom o športe a ten sa
v tomto smere nezmenil.
p. Dědeček spomenul, že jedným výrazným negatívnym dopadom pandémie bolo vynútené
zrušenie pripravovaných Juniorských majstrovstiev Európy v atletike nepočujúcich, čo malo
paradoxne pozitívny vplyv na náš interný rozpočet, keďže plánované a nevyužité prostriedky
môžeme použiť na základnú činnosť.
p. Dědeček požiadal ostatných, aby sa vyjadrili k vírusovej pandémii v zmysle jej vplyvu na
činnosť jednotlivých športových klubov, či jednotlivcov.
p. Birka sa krátko vyjadril k futsalu a potvrdil, že situácia v tíme je v poriadku.

K bodu 2. Úprava rozpočtu DVS, aktualizácia

-

p. Dědeček informoval o novej zmluve so spoločnosťou Slovak Telekom za telefóny,
kde vďaka zníženiu mesačnej splátky ušetríme 900 € za rok.
navrhol, aby sa čiastky príspevkov na M-SR v atletike a stolnom tenise navýšili.
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Na vyhlásenie najúspešnejšie športovca a výstup na rysy je naplánovaných cca
12 000€.
p. Maťovčík pripomenul , že súťaží sa má zúčastniť v októbri a teda vyhlásenie najúspešnejšieho športovca roka teda nebude zrejme hodnotiť kompletné výsledky roku
2020. p. Dědeček súhlasí a potvrdzuje, že sa bude vyhlasovať len za rok 2019.
P. Dědeček hovorí o ďalších bodoch rozpočtu. Technické zabezpečenie sekretariátu
kde navrhuje k navýšenie o cca 1 000 €, podpora bowlingu na cca 1800 €. Kongres
EDSO, ktorý sa mal konať v júli tohto roku bol zrušený a teda plánovaných 3 000€
ostane nevyužitých.
p. Štefek reaguje a dopĺňa návrh na M-SR v plávaní nepočujúcich, kde by bol predbežný rozpočet tiež cca 1800 €.
p. Dědeček spomenul podujatie Vianočná atletika, na ktorý by sme chceli prizvať aj
zahraničných športovcov z okolitých štátov s termínom v decembri. Predbežný rozpočet na akciu je 3000 €.
p. Birka diskutoval o možných termínoch M-SR v plávaní a atletike v septembri 2020,
konkrétne niekedy v týždni od 21.9.-25.9.2020.
vzhľadom k diskusii o ubytovaní účastníkov p. Dědeček spomenul možnosť usporiadať
Majstrovstvá Slovenska v inom meste napr. v Banskej Bystrici, alebo Trenčíne... dodal, že by sa určite navýšil rozpočet,
p. Maťovčík požiadal o zahrnutie príspevku 500 € na prípravu cyklistky Birošovej.
p. Dědeček pripomenul, že pre všetkých, ktorí začínajú, platia rovnaké pravidlá. Na jej
účasť na Majstrovstvách sveta bude vyhradená rezerva cca 2 000 €.
p. Dědeček požiadal o schválenie navrhovaného rozpočtu.
v ďalšom požiadal p. Dědeček p. Birku o aktualizáciu rozpočtu futsalu, vzhľadom ku
zmene pôvodne plánovanej sumy.

K bodu 3. Členské poplatky na rok 2020.
- p. Dědeček navrhol úpravu a doplnenie smernice č. 17, ktorá sa vzťahuje na členské
poplatky. Hovorí o postupe, ktorým požiadame všetky kluby o špecifikáciu vlastných
členských poplatkov a na základe toho ich zaradíme do troch pásiem našich poplatkov.
- p. Krist navrhol viacero zmien, ktorými chcel upraviť smernicu.
- p. Dědeček reagoval návrhom, aby sa smernica schválila per rollam, kde už budú zahrnuté všetky návrhy.
- p. Birka sa dodatočne pýta ohľadom rozpočtu a to konkrétne položky: dotácia členských klubov, na ktoré je vyhradených cca 4 000 €. Navrhol navýšenie na sumu
6 000€.
- Na návrh reagoval p. Maťovčík, ktorý nás informuje o tom, že minulý rok z dotácie
pribudlo ŠKN Trenčín cca 600 €. Hovorí, že vďaka tejto dotácii sa nezmenili žiadne
podmienky pre členov a nikto z toho nič nemal.
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p. Dědeček pripomenul , že navyšovať rozpočet na dotáciu členských klubov budeme
môcť až v októbri, alebo novembri, kedy budeme vedieť koľko nám ostalo financií.
p. Dědeček požiadal , aby dotácia na činnosť členských klubov ostala v pôvodnej
sume a navrhol, aby sa prostriedky, ktoré dostanú kluby z DVS, použili na niečo športovo konkrétne, čo sa prenesie na športovcov.

K bodu 4. Odklad termínu Valného zhromaždenia DVS
- P. Dědeček navrhuje preložiť termín Valného zhromaždenia na dátum 5. september
2020, prítomní súhlasili.
K bodu 5. Ostatné
- p. Dědeček na začiatok predstavil aktivity, na ktorých s p. Madlengom v súčasnosti
pracujú a taktiež projekty, ktoré sa budú konať v blízkej budúcnosti,
- p. Madlenga svoje úlohy v ďalšom konkretizoval: spomenul prípravu jedinečného
deaflympijského kalendáru na rok 2021,
- p. Dědeček pripomenul, že na túto položku nie sú vyhradené zatiaľ žiadne peniaze.
Požiadal p. Madlengu o prípravu rozpočtu,
- p. Madlenga ďalej hovoril o projekte – Výstup na rysy a motíve na tento rok. Odznelo
pár návrhov, z ktorých sa bude vyberať,
- p. Dědeček vstupuje s predstavou jedného kalendára pre každého účastníka výstupu
na Rysy,
- p. Madlenga pokračoval v predstavovaní projektov. Hovoril o článkoch, na ktorých
priebežne pracuje – „Ako sa stať úspešným deaflympionikom“ a „Ako komunikovať
s nepočujúcimi“,
- p. Dědeček doplnil jeho informácie o články a galériu Top deaflympionikov, ktoré podávajú komplexné informácie o ich športovej histórii,
- v ďalšom diskutoval p. Krist o tzv. malej novelizácii Zákona o športe, hovoril o bodoch,
napr. úpravu „významná súťaž“ a teda, že sa rozšírila aj na neuznané športy, ktoré
môžu byť financované zo štátu. V rámci tohto je pre nás dôležité to, že sa rozšíril príspevok na národný športový projekt, ktorým je organizácia významnej súťaže, alebo
účasť na významnej súťaži,
- Ďalej hovoril o predkladaní harmonogramov športovej prípravy, ktoré musia športovci predkladať a zároveň ich schválenie je podmienkou, zaradenia do „Top tímu“,
- ďalej hovorí o zmene v podmienkach k vzťahu k športových odborníkov, kde sa zvýšil
rozsah zodpovednosti v zmysle beztrestnosti, kde spomína napr. majetkový trestný
čin, hospodársky trestný čin,
- p. Hrdlík v ďalšej diskusii navrhol zmenu názvu Deaflympijského výboru Slovenska na
Deaflympijský výbor a športový výbor Slovenska,
- p. Birka sa pýtal na dôvod a p. Dědeček zdôraznil, že v našich stanovách mame definované, že sa zaoberáme športom nepočujúcich a v smerniciach máme zadefinované
deaflympijské športy a nedeaflympijské športy,
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ďalej p. Hrdlík spomenul, že by stanovy všetkých športových klubov mali prejsť aktualizáciou vzhľadom na niektoré nepresnosti,
p. Dědeček reagoval a požiadal p. Madlengu o preštudovanie stanov našich členov
a ich súlad s našimi,
v nasledujúcej diskusii p. Birka informoval o aktuálnej situácii ohľadom prípravy E.
Štetkovej. Hovorí o problémoch, ktoré sa riešia už dlhšiu dobu. Spomína problémy jej
rodičov s trénerom p. Kačánim,
p. Dědeček vyslovil názor, že nie je vhodné, aby sa p. Štetka staral do tréningového
systému, ktorý nastavil p. Kačáni. Taktiež spomenul iné závažné momenty, ktoré vplývajú na samotnú tréningovú prípravu Emy Štetkovej,
p. Birka nesúhlasil so všetkým, čo p. Dědeček spomenul,
Kriticky reagoval aj p. Krist, ktorý celú situáciu označil za mimoriadnu,
p. Dědeček pripomenul, že zo strany DVS môžeme spraviť direktívne rozhodnutie
v zmysle určenia trénera z našej strany v prípade ak sa vyčerpajú normálne cesty na
zabezpečenie odbornej prípravy E. Štetkovej,
Navrhol, aby sa náklady na kondičného trénera p. Štetku refundovali len počas obdobia, keď Ema bude mať odborného trénera starajúceho sa o jej športovú prípravu,
V ďalšom p. Štefek predstavil svoju prácu počas vírusovej pandémie v podobe videí,
ktoré spracoval. Členovia VV súhlasili s jednorázovou odmenou 100€,
Ku koncu diskusie p. Hrdlík pozval prítomných na týždeň pre nepočujúcich, ktorý organizuje a ktorý sa bude konať v Nových Zámkoch dňa 18.-20.9.2020,
p. Dědeček navrhol podporiť tento projekt sumou vo výške 500 €,
p. Dědeček pripomenul p. Birkovi úlohu pretlmočiť zápisnice do posunkového jazyku
v spolupráci s p. Fabšičovou.
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje

č. 23/20

aktualizáciu rozpočet na rok 2020,

č. 24/20

výšku členský poplatkov v zmysle smernice č. 17 bod č. 1 podľa predloženého

návrhu,
č. 25/20

preloženie termínu Valného zhromaždenia na 5. september 2020,

č. 26/20

obmedzenie refundácie nákladov p. Štetkovi, ako kondičnému trénerovi za od-

bornú činnosť počas doby, keď členka Top tímu Ema Štetková nebude mať stanoveného
hlavného trénera,
č. 27/20

odmenu pre p. Štefeka vo výške 100 € za prácu počas vírusovej pandémie,

č. 28/20

finančnú podporu „týždňa nepočujúcich“ v sume 500 €,
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VV berie na vedomie
č. 29/20

informácie o vplyve pandémie na činnosť DVS,

č. 30/20

Informácie o krízovej situácii v realizačnom tíme Emy Štetkovej.
VV ukladá úlohu

č. 31/20
č. 32/20

č. 33/20

č. 34/20
č. 35/20
č. 36/20
č. 37/20
č. 38/20

Pripraviť rozpočet a bulletin M-SR v plávaní.
Zodpovedný: p. Štefek
Termín: do konca júna
Overiť vhodnosť termínu 21.-25.9.2020 na organizovanie M-SR v atletike
a stolnom tenise nepočujúcej mládeže.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: do konca júna
Pripraviť program pre účastníkov M-SR v atletike a stolnom tenise nepočujúcej mládeže.
Zodpovedný: p. Fabšičová
Termín: august 2020
Aktualizovať rozpočet futsalu.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: júl 2020
Upraviť smernicu č. 17.
Zodpovedný: p. Krist, p. Dědeček
Termín: do konca júna
Dožiadať športové kluby o špecifikáciu výšky členských príspevkov.
Zodpovedný: p. Dědeček
Termín: do konca júla
Pripraviť rozpočet na prípravu kalendárov 2020.
Zodpovedný: p. Madlenga
Termín: do konca júna
Preštudovať stanovy športových klubov či nie sú v rozpore s našimi
Zodpovedný: p. Madlenga
Termín: priebežne

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka

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

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár

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

V Bratislave, 27. júna 2020

