ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 4. augusta 2020 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave.

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Miloš Štefek.
Neprítomný: Július Maťovčík (ospravedlnený).
Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist Čestný člen: Rastislav Hrdlík,
čestný člen
Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček - ospravedlnený, Zapisovateľ: Andrea Štellerová.
Program:
1. Kontrola a plnenie úloh z predošlých zasadnutí.
2. Úprava rozpočtu DVS, aktualizácia.
a. nové položky.
b. rozpočet vo futsale – príprava na kvalifikáciu ME (P. Birka)
3. Výročná správa DVS za rok 2019.
4. Širší návrh nominácie na 24. Letnú Deaflympiádu.
5. Aktualizácia smernice 19.
6. Aktualizácia PŠP.
7. Ostatné.
a. Zoznam pozvaných na Rysy
- Deaflympionici z roku 1969,
- hostia, čestní hostia, členovia VV.
b. Prehľad členstvom ICSD členov v NOV, NPV (P. Birka)
c. Marketingové aktivity, príprava kalendáru DVS, Deaf Rysy (P. Madlenga).
d. Iné.
Prítomných uvítal prezident p. Birka. Požiadal prítomných o návrhy na doplnenie programu a
otvoril rokovanie.
Ku bodu 1. Kontrola a plnenie úloh z predošlých zasadnutí
-

-

úloha č. 31/20 z predošlého zasadnutia – úloha splnená, rozpočet a propozície
odoslané dňa 14.7.2020 p. Štefekom,
úloha č. 32/20 – splnená, p. Birka informoval, že termín 21.-25.9.2020 vyhovuje viacerým školám a začiatok akcie 22.9.2020 s príchodom 21.9.2020,
p. Fabšičová informovala o úlohe číslo 33/20 – program pre účastníkov M-SR v atletike a stolnom tenise - napr. prehliadka mesta, letné kino na Kuchajde, prehliadka
hradu spojená s výstavou - splnená,
úloha č. 34/20 – p. Birka - príprava rozpočtu vo futsale - nebola splnená,
úloha č. 35/20 – úprava smernice č. 17. bola splnená a schválená per rollam,
úloha č. 36/20 - požiadať športové kluby o špecifikáciu výšky členských príspevkov úloha splnená,
p. Birka vstupuje s otázkami od p. Vašíčka, ktorý sa pýta kedy príde dotácia pre kluby
zo strany DVS a na čo môže byť táto dotácia použitá. Taktiež sa informuje ohľadom
spracovania účtovníctva, ktoré si už viac ako 4 roky dáva klub ŠKN TN robiť z peňazí,
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-

ktoré získajú z členských poplatkov. Informuje sa, či by peniaze, ktoré dostanú od DVS
mohli byť použité aj na takéto účely,
p. Dědeček odpovedal, že až po valnom zhromaždení, budeme môcť povedať načo
bude dotácia,
úloha č. 37/20 – rozpočet na prípravu kalendárov – splnená, rozpočet bude dodatočne rozposlaný členom VV.
Úloha č. 38/20 – oboznámiť sa so stanovami športových klubov, s cieľom aktualizovať
ich v prípade potreby našimi. Na úlohe priebežne pracuje p. Madlenga.

Ku bodu 2. Úprava rozpočtu DVS, aktualizácia
-

-

-

p. Dědeček postupne informoval o zmenách, informoval k prvému a druhému bodu
v rozpočte – Cestovné náklady členov VV a sekretariátu DVS a v súvislosti s funkčnými odmenami navrhol ich zlúčenie. Vysvetlil, že členovia VV budú mať refundované cestovné náklady v podobe cestovného príkazu, kde im bude preplatená cesta
a stravné. Viacerí členovia s týmto návrhom nesúhlasili a preto zostal pôvodný stav,
znížila sa len položka - Cestovné náklady - na 1 150€ a plánované funkčné odmeny
ostali v rozpočte na 1 650€,
p. Dědeček ďalej upozornil na bod č. 18 – Atletika + Plávanie – prípravka pre deti kde je naplávaných 1 800€ vrátane cestovných náhrad,
položka č. 23 – podpora – došlo k zmene z 2 000€ na 800€ pre Teréziu Birošovú, z dôvodu zrušenia účasti ME,
položka č. 27 – technická údržba webstránok – zmenea z 1 100€ na 600€ z dôvodu
zrušenia ME v atletike,
položka č. 13. – Podpora bowlingu nepočujúcich liga - zmena z 1 800€ na 1 200€,
položka č. 17. – Neplánované výdavky, rezervný fond – zmena zo 4 400€ na 2 850€,
ďalej p. Dědeček informoval o nových položkách v rozpočte - príprava kalendára
1 500€, tričiek na akciu Deaf Rysy 2020 – 1 800€ a položka - odmena pre účtovnú poradkyňu – 1 200€,
prítomní schválili aktualizáciu rozpočtu.

Ku bodu 3. Výročná správa DVS za rok 2019
-

-

p. Dědeček informoval o priebehu celého auditu a výročnej správe. Celý proces bol
podľa jeho názoru zbytočne zložitý a zdĺhavý a bude hľadať riešenie na zjednodušenie, či alternatívy spolupráce s audítormi,
ďalej informoval o procese schvaľovania, ktorý bude ukončený na Valnom zhromaždení 5. septembra 2020.

Ku bodu 4. Širší návrh nominácie na 24. letnú Deaflympiádu (športovci a realizačný tím).
-

-

p. Dědeček požiadal prítomných o vyjadrenie k menovitému návrhu športovcov na
24. Letnú Deaflympiádu. Predstavil návrh v zmysle nového rozpočtu. Projekt prípravy
a účasti, rozpočet by mali byť predstavené ministerstvu čo najskôr a na jeho základe
by sme požiadali dotáciu na toto vrcholné podujatie osobitne,
p. Fabšičová navrhla do širšej nominácie všetkých TOP športovcov a DVS reprezentantov okrem lyžiarov (nezúčastňujú sa LD),
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p. Birka sa informoval na možnosť účasti bývalej atlétky p. Černákovej, ktorá by mala
záujem zúčastniť sa 24. letnej Deaflympiády aj na vlastné náklady,
p. Dědeček potvrdil, že aj takéto možnosti sú otvorené, ale za podmienky splnenia
kritérií (A a B limity pre atletiku),
p. Fabšičová súhlasí a žiada, aby p. Černáková najprv napísala oficiálnu žiadosť na
DVS.

Ku bodu 5. Aktualizácia smernice 19
-

p. Dědeček predstavil návrh na zmenu smernice. 19, konkrétne zvýšenie hodinovej
sadzby pre športových odborníkov. Dôvodom je problém konkurencieschopnosti
v porovnaním s trhovými cenami obyčajných kondičných trénerov vo fitnescentrách.
Návrh bol schválený.

Ku bodu 6. Aktualizácia Plánov športovej prípravy
-

p. Dědeček stručne informoval o dodatočnej žiadosti ministerských úradníkov
o úpravu PŠP (plánov športovej prípravy). Požiadavka bola realizovaná v určenom náhradnom termíne, s tým, že oneskorenie termínu bolo spôsobené chybou na strane
ministerstva,

Ku bodu 7. Zoznam pozvaných na Rysy
-

-

p. Fabšičová nás informovala o aktuálnej informácii od p. Lysákovej, ktorá potvrdila
svoju účasť, ale nepotvrdila účasť pána ministra. Dodala, že štátny tajomník p. Husár
zatiaľ neinformoval o svojej účasti,
p. Dědeček konštatoval, že zoznam treba aktualizovať čo najkôr.

Ku bodu 8. Video preklady zápisníc
-

p. Dědeček vzhľadom k aktuálnemu stavu (nerealizované) navrhol, aby si p. Fabšičová
celkom prevzala a zobrala na starosť preklady zápisníc,
p. Krist doplnil, aby sa do video zápisnice tlmočili len podstatné a konkrétne informácie, ktoré sa týkajú širokej obce,
p. Dědeček navrhol, aby celé video zhrnula do trvania max. troch minút.

Ku bodu 8. Iné
-

P. Hrdlík sa informuje o účasti členov VV na Gala večere v Nových Zámkach, ktorý by
sa mal konať 19. 9. 2020,
p. Fabšičová požiadala p. Birku o výkaz činnosti za minulý mesiac.
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje

č. 39/20

Zmeny a aktualizáciu rozpočtu na rok 2020 v zmysle diskusie ku 4. 8. 2020,

č. 40/20

Širšiu nomináciu v podobe návrhu TOP športovcov a DVS reprezentantov v let-

ných športoch na 24. Letnú Deaflympiádu (príloha 1),
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č. 41/20

Aktualizáciu smernice č. 19 – zvýšenie hodinovej sadzby s platnosťou od

1.7.2020 (príloha 2)
č. 42/20

Aktualizáciu dodatočne predložených Plánov športovej prípravy predloženej

gen. sekretárom.
VV berie na vedomie
č. 43/20

Informácie o účasti hostí na Deaf Rysy 2020,

č. 44/20

Záujem p. Černákovej o nomináciu na 24. Letnú Deaflympiádu,
VV ukladá úlohu

č. 45/20 Pripraviť rozpočet, uzatvoriť termín a miesto konania na M-SR v plávaní.
Zodpovedný: p. Štefek
Termín: 15.08.2020
č. 46/20 Upresniť a potvrdiť program pre účastníkov M-SR v stolnom tenise, atletike a v plávaní.
Zodpovedný: p. Fabšičová
Termín: 15.08.2020
č. 47/20 Aktualizovať rozpočet na futsal.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: 15.08.2020
č. 48/20 Zorganizovať stretnutie s p. Mikitiom.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: 10.08.2020
č. 49/20 Zabezpečiť stretnutie s p. Luptákom v zmysle informovania sa ohľadom dotácií
z UEFA a účasti na Majstrovstiev Európy.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: 10.08.2020
č. 50/20 Pripraviť rozpočet na M-SR v stolnom tenise 2020.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: 15.08.2020
č. 51/20 Pripraviť rozpočet na M-SR v atletike 2020.
Zodpovedný: p. Dědeček
Termín: 15.08.2020
č. 52/20 Pripraviť predbežný rozpočet na ME vo futsale. Zaslať na sekretariát dokumentáciu
- presný termín do kedy sa neplatí pokuta za neúčasť na ME.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: do konca augusta
č. 53/20 Požiadať športovcov o návrh na zloženie realizačného tímu na 24. letnú Deaflympiádu.
Zodpovedný: p. Dědeček
Termín: priebežne
č. 54/20 Dopracovať a aktualizovať zoznam pozvaných na Deaf Rysy 2020.
Zodpovedný: p. Dědeček
Termín: 15.08.2020
č. 55/20 Napísať list p. Kangovi, v ktorom žiadame o vyjadrenie k zmene umiestnenia našich športovcov z Deaflympiády v roku 1969, Belehrad.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: priebežne
č. 56/20 Dokončiť prehľad tabuľky ICSD členov v NOV a NPV.
Zodpovedný: p. Birka
Termín: 15.08.2020
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č. 57/20 Dokončiť návrh DVS kalendára.
Zodpovedný: p. Madlenga
Termín: 15.08.2020
č. 58/20 Preložiť prvé dve zápisnice r. 2020 do posunkového jazyku.
Zodpovedný: p. Fabšičová
Termín: 15.08.2020

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka

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

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár

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

V Bratislave, 13. júla 2020
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Príloha 1 Zoznam širšej nominácie deaflympionikov na 24. Letnú Deaflympiádu

1. Ivana Krištofičová, atletika
2. Adrián Babič, cyklistika
3. Thomas Keinath, stolný tenis
4. Eva Jurková, stolný tenis
5. Marek Tutura, stolný tenis
6. Martina Antušeková, atletika
7. Amália Lepótová, atletika
8. Július Maťovčík, cyklistika
9. Rastislav Jelínek, atletika
10. Nataša Bačenková, stolný tenis
11. Ema Štetková, stolný tenis
12. Miroslav Kanaba, golf
13. Peter Petrovič, bedminton
14. Miroslav Merčiak, bedminton
15. Jana Jánošíková, tenis
16. Marek Vaco, tenis
17. Peter Vašíček, bedminton.

Schválené na zasadnutí 4. augusta 2020
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Príloha 2 Aktualizovaná smernica č. 19
Názov smernice:
Uznanie odbornej spôsobilosti
Poradové číslo smernice:
19
Aktualizácia:
č. 1 (4. augusta 2020)
Vypracoval:
Dušan Dědeček
Schválil:
Výkonný výbor
Dátum vyhotovenia internej smernice:
24. marca 2020
Za správnosť smernice zodpovedá: Výkonný výbor
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:
Peter Birka, prezident
Platnosť internej smernice:
1. júla 2020
Kapitola I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Touto smernicou sa upravuje uznanie odbornej spôsobilosti trénera na účely poskytnutia finančnej odmeny za služby - športovú prípravu športových reprezentantov a športovo talentovanej mládeže so sluchovým postihnutím podľa §4 ods. 5 a §29 Zákona o športe Deaflympijskému výboru Slovenska (ďalej len „DVS“) a to podľa kategorizácie stanovenej DVS, ktorá sa
zapisuje do DVS.
Kapitola II.
ŠPORTOVÝ ODBORNÍK
Pre účely DVS sa považuje za trénera taký športový odborník, ktorý získal príslušné odborné
vzdelanie v zmysle Vyhlášky č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej
spôsobilosti v športe a preukázal DVS svoju odbornú spôsobilosť diplomom, certifikátom,
alebo iným osvedčením vystaveným inštitúciou oprávnenou na vydanie takéhoto dokladu.
Kapitola III.
KATEGORIZÁCIA TRÉNEROV
Článok 1
Pre účely určenia výšky odmeny trénera športu, poskytujúceho DVS služby športového odborníka sa stanovujú kategórie podľa získanej odbornej spôsobilosti a praxe v príslušnom športovom odvetví.
1. Kategória (sadzba 28 €/hodina)

Článok 2

a. tréner V. kvalifikačného stupňa, alebo tréner IV. kvalifikačného stupňa a minimálne 6
rokov praxe v príslušnom športovom odvetví, alebo
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b. tréner III. kvalifikačného stupňa a minimálne 12 rokov praxe v príslušnom športovom
odvetví.
2. Kategória (sadzba 23 €/hodina)
a. tréner V. kvalifikačného stupňa a tréner IV. kvalifikačného stupňa a minimálne 3 roky
praxe v príslušnom športovom odvetví, alebo
b. tréner III. kvalifikačného stupňa a minimálne 6 rokov praxe v príslušnom športovom
odvetví, alebo
c. tréner II. a I. kvalifikačného stupňa a minimálne 12 rokov praxe v príslušnom športovom odvetví.
3. Kategória (sadzba 18 €/hodina)
a. tréner V. kvalifikačného stupňa, alebo tréner IV. kvalifikačného stupňa v príslušnom
športovom odvetví bez preukazovania praxe, alebo
b. tréner III. kvalifikačného stupňa a minimálne 3 roky praxe v príslušnom športovom
odvetví, alebo
c. tréner II. a I. kvalifikačného stupňa a minimálne 6 rokov praxe v príslušnom športovom odvetví.
4. Kategória (sadzba 15 €/hodina)
a. tréner III. kvalifikačného stupňa bez preukazovania praxe v príslušnom športovom odvetví, alebo
b. tréner II. a I. kvalifikačného stupňa a minimálne 3 roky praxe v príslušnom športovom
období
5. Kategória (sadzba 11 €/hodina)
a. Tréner II. a I. k1alifikačného stupňa bez preukazovania praxe v príslušnom športovom
odvetví.
Článok 3
Na účely posudzovania príslušnej praxe trénera podľa Článku 2 musí mať takýto športový odborník prax v príslušnom športovom odvetví v ktorom má takéto služby poskytovať. Prax v príslušnom športovom odvetví preukazuje tréner potvrdením o dĺžke vykonávania športovej
praxe zo strany národného športového zväzu v príslušnom športe, alebo potvrdením národnej
športovej organizácie.
Článok 4
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V prípade ak športový odborník nevie predložiť potvrdenie o praxi podľa Článku 4, môže takéto potvrdenie nahradiť profesijným životopisom o vykonávaní praxe v príslušnom športovom odvetví. Takto doloženú prax, posudzuje a uznáva na účely zaradenia do príslušnej skupiny podľa Článku 2 zriadená Odborná komisia.
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Kapitola IV.
OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
Článok 1
Deaflympijský výbor Slovenska ustanovuje na overenie a potvrdenie príslušnej odbornej kvalifikácie športového odborníka a jeho praxe v príslušnom športovom odvetví trojčlennú komisiu, ktorá pôsobí počas štvorročného volebného obdobia. Členovia komisie pracujú bez nároku
na odmenu.
Článok 2
Odbornú komisiu (okrem prezidenta DVS) volí VV DVS a tvoria ju:
1. prezident DVS,
2. odborník z oblasti práva (znalosť legislatívy SR a Zákona o športe),
3. tréner IV., alebo V. kvalifikačného stupňa, pôsobiaci v oblasti deaflympijského športu
viac ako 5 rokov.
Článok 3
Odborná komisia overuje odbornú spôsobilosť a posudzuje prax športového odborníka v príslušnom odvetví športu a to na základe požiadavky športového odborníka, alebo člena VV DVS.
Overenie odbornej spôsobilosti športového odborník resp. jeho začlenenie do príslušnej kategórie podľa Kapitoly III, Článok 2, bude komisia vydávať vo forme rozhodnutia, ktoré predkladá
kancelárii DVS na vykonanie zápisu športového odborníka do databázy DVS.
Kapitola V.
OSTATNÉ
Článok 1
Overenie odbornej spôsobilosti a praxe športového odborníka Odbornou komisiou a jeho následný zápis do databázy pre orgány DVS záväzné pri zmluvnom určovaní výšky odmeny takéhoto športového odborníka.
Článok 2
V prípade, ak športový odborník definovaný v kapitole II. poskytuje DVS služby v zmysle §3
písm. e) Zákona o športe týkajúce sa športu pre všetkých, tak v takom prípade sa naňho vzťahuje výška odmeny 5. kategórie v zmysle Kapitoly II Článku 2 a to bez ohľadu na získanú odbornú spôsobilosť a dĺžku jeho praxe.

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 24. marca 2020

