ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 5. novembra 2020 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave.

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek - ospravedlnený, Dušan Dědeček, Július Maťovčík,
Tlmočník: Milena Fabšičová
Právny zástupca: Oliver Krist Zapisovateľka: Andrea Štellerová
Program:
1. Aktualizácia rozpočtu na rok 2020.
2. Návrh na odmeny deaflympionikov a členov realizačného tímu za výsledky na ZD 2019.
3. Ostatné:
a. aktuálna pandemická situácia,
b. príprava Deaflympijských dní, Vyhlásenie najúspešnejšieho deaflympionika 2019,
c. smernica 19 – uznanie odb. spôsobilosti trénerov Mikita,
d. tlmočené zápisnice,
e. aktualizácia rozpočtu vo futsale,
f. iné.
Prítomných uvítal prezident Peter Birka.
Ku bodu 1. Aktualizácia rozpočtu na rok 2020.
-

-

-

-

p. Dědeček najskôr informoval o predlžení termínu na použitie druhej polovice poskytnutých
prostriedkov z MŠVVaŠ SR a to do 31. 3. 2021. Následne bližšie informoval členov o zmenách
v jednotlivých položkách,
okrem iného navrhol zrušiť podporu cyklistky Terézie Birošovej – z dôvodu ukončenia aktívnej
činnosti,
položka č. 30 – podpora ŠK – refundácie činnosti - p. Dědeček navrhol, aby sa 3% z navýšeného rozpočtu prerozdelili medzi športové kluby v aktualizovanej celkovej sume 4 606€ (podľa
smernice č.8),
p. Dědeček informoval aj o troch nových položkách v rozpočte (č. 36, 37, 38) – vyplatenie odmien pre deaflympionikov Pristač, Pristačová a realizačný tím za výsledky na ZD 2019, aby sme
športovci neboli ukrátení oproti paralympionikom a olympionikom,
p. Birka sa informoval o možnej odmene pre Martina Legutkého mladšieho za dlhoročnú reprezentáciu v lyžovaní - aktívnu činnosť a úspechy. Pani Fabšičová navrhla odmenu v podobe
plakety. Pán Dědeček reagoval, že takéto odmeňovanie je potrebné riadne premyslieť. V prípade priaznivej situácie (ukončenie pandémie), samozrejme nejakou formou poďakujeme za
dlhoročnú reprezentáciu, napr. pri vyhlasovaní najúspešnejšieho športovca.

Ku bodu 2. Návrh na odmeny deaflympionikov a členov realizačného tímu za výsledky na ZD

2019.
-

p. Dědeček objasnil spôsob, akým postupoval pri návrhu na odmeny. Prezentoval prerozdelenie odmien podľa návrhu p. Legutkého st.,
po internej diskusii medzi členmi VV predložil konečnú verziu (príloha) a požiadal o hlasovanie:
Hlasovanie:
Za: 4 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Ku bodu 3. Ostatné
-

-

-

-

-

-

p. Dědeček informoval o aktuálnom článku s názvom „Pre deaflympionikov – ako po 2. novembri?“, ktorý je zverejnený našej webovej stránke. Pripomenul, že pod článok uverejnil kontakt na tlmočníčku p. Fabšičovú,
p. Dědeček požiadal prítomných o návrh prerozdelenia reprezentatívnych rúšok s logom DVS.
Pán Krist navrhol prerozdelenie medzi TOP športovcov a tiež medzi športové kluby. p. Dědeček sa priklonil k prerozdelenie medzi deti, ktoré sa zúčastnia na Deaflympijských dňoch,
p. Fabšičová položila otázku, či by bolo možné presunúť financie z projektu SPP na ďalší rok. p.
Krist dodal, že to zrejme nebude možné z dôvodu ukončenia účtovného obdobia, ktoré má
väčšina firiem dané koncom roku,
p. Dědeček uvažoval, že v prípade priaznivej situácie, Deaflympijské dni by sme mohli organizovať ešte v decembri tohoto roku,
p. Dědeček informoval o uznaní odbornej spôsobilosti pre p. Mikitu a to udelením tretieho
stupňa kvalifikácie podľa smernice č. 19. Zdôraznil, že zatiaľ sa smernica meniť nebude, aj keď
ide o kolektívny šport,
p. Dědeček sa informoval o nesplnenej úlohe č. 70/20 – preloženie zápisníc do posunkového
jazyka - zo strany pp. Birku, Maťovčíka, Štefeka a p. Fabšičovej a následne opätovne požiadal
o splnenie úlohy,
p. Dědeček v ďalšom informoval o komplikáciách týkajúcich sa zálohových faktúr od spoločnosti AMER SPORTS (pre deaflympionikov Dávid Pristač) a Terézia Pristačová na lyžiarsky materiál. Zdôraznil, že proforma a zálohové faktúry od tejto firmy kvôli zlým skúsenostiam z minulosti akceptovať nebudeme a že celková suma za faktúry bude hradená až po doručení riadnej faktúry za dodaný materiál. K tejto veci sa tiež vyjadril kontrolór DVS p. Dědeček ml., ktorý
potvrdil správnosť postupu.
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje

č. 77/20

rozpočet predložený v 7. verzii zohľadňujúci aktuálne podmienky a v zmysle diskusie,

č. 78/20

odmeny pre TOP deaflympionikov Teréziu Pristačovú, Dávida Pristača a ich realizačný
tím podľa prílohy č. 1.
VV berie na vedomie

č. 79/20

nesplnenie úlohy č. 70/20 – pretlmočenie zápisníc do posunkového jazyku,

č. 80/20

postup pri refundácii faktúr za športový materiál spol. AmerSports – úhradu len riadnych faktúr, nie proforma, alebo zálohových faktúr,

VV ukladá úlohu
č. 81/20

prerozdelenie financií, ktoré sa navýšili v rozpočte, medzi jednotlivé športové kluby
Zodpovedný: p. Dědeček

Termín: do 13.11.2020
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č. 82/20

pretlmočenie – komentovanie zápisníc do posunkového jazyka
Zodpovední: p. Fabšičová, p. Birka, p. Maťovčík, p. Štefek.

Termín: priebežne

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka

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

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár

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

V Bratislave, 25. novembra 2020
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Príloha č. 1
Odmena
športovec

Meno a priezvisko

Disciplína na ZDH 2019

Umiestnenie

Terézia Pristačová
Martin Legutký (77%)
Jozef Kuzma (18%)
Kamil Povrazník (5%)
Terézia Pristačová
Martin Legutký (77%)
Jozef Kuzma (18%)
Kamil Povrazník (5%)
Terézia Pristačová
Martin Legutký (77%)
Jozef Kuzma (18%)
Kamil Povrazník (5%)
David Pristač
Martin Legutký (77%)
Jozef Kuzma (18%)
Kamil Povrazník (5%)
David Pristač
Martin Legutký (77%)
Jozef Kuzma (18%)
Kamil Povrazník (5%)
Celková hodnota

Slalom

6

2 000 €

660 €

Obrovský slalom

6

2 000 €

660 €

Super obrovský slalom

7

1 500 €

495 €

Slalom

7

1 500 €

495 €

Obrovský slalom

7

1 500 €

495 €

8 500 €
SPOLU

Odmena RT spolu

2 805 €
11 305 €

Odmena RT jednotlivec

508 €
119 €
33 €
508 €
119 €
33 €
381 €
89 €
25 €
381 €
89 €
25 €
381 €
89 €
25 €

