ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 20. januára 2021 formou online.
Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Július Maťovčík,
Tlmočník: Milena Fabšičová
Právny zástupca: Oliver Krist
Marketingový poradca: Peter Madlenga
Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček
Zapisovateľka: Andrea Štellerová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválenie systému zasadnutí formou online.
Plnenie úloh v roku 2020.
Návrh na systém prerozdelenia prostriedkov predložený MŠ.
Informácie Štábu LD 2021, P. Birka.
Ostatné:
a. zoznam športovcov TOP tímu + doplnenie,
b. príprava aktivít 2021 - Deaflympijských dní,
c. zrušenie odbornej kvalifikácie M. Miháľa a Huszteho,
d. tlmočenie zápisníc,
e. rozpočet vo futsale na rok 2021,
f. náhrada za pracovné stretnutie členov VV online,
g. zmluvy s TOP deaflympionikmi 2021.

Prítomných uvítal prezident Peter Birka. Ospravedlnil neprítomnosť člena VV J. Maťovčíka, ktorý je
momentálne na zahraničnom sústredení. VV je však uznášaniaschopný.
Ku bodu 1. Schválenie systému zasadnutí formou online
- Výkonný výbor súhlasil a schválil zasadnutia VV formou online, v súlade so zákonom č.
62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
Hlasovanie:
Za: 4 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ku bodu 2. Plnenie úloh v roku 2020
- p. Dědeček navrhol odloženie tohto bodu na neskoršie zasadnutie,
Hlasovanie:
Za: 4 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ku bodu 3. Návrh na systém prerozdelenia prostriedkov predložený MŠ.
- všetci prítomní sa s daným návrhom oboznámili prostredníctvom predchádzajúcej emailovej
komunikácie,
- p. Dědeček vysvetlil dôvody a spôsob, akým postupoval pri návrhu na prerozdelení prostriedkov, ktorý osobne vypracoval. Taktiež dodal, že v prípade zásadných pripomienok VV môže
daný návrh dodatočne schváliť alebo zamietnuť,
- následne prebehla diskusia medzi jednotlivými členmi VV,
- prítomní zobrali argumentáciu a vysvetlenie na vedomie.
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Ku bodu 4. Informácie štábu LD 2021.
- p. Birka informoval o vytvorení Národných deaflympijských kritériách, o jednotlivých kategóriách podľa prílohy,
- p. Fabšičová sa informovala o účasti sl. Birošovej, ktorá bola do zoznamu doplnená,
- v ďalšom p. Dědeček informoval o účasti osobných trénerov. V nadväznosti informoval
o účasti p. Štetku, ktorý by sa spolu so sl. Štetkovou, mohol taktiež zúčastniť LD,
- p. Birka sa informoval o účasti p. Miháľ, člena RT Emy Štetkovej, ktorý bol do zoznamu následne doplnený,
- p. Dědeček však dodal, že jeho účasť nie je jasná a istá,
- v ďalšom informoval o sl. Dzelinskej, ktorá zrejme bude v tíme ako sparing partner pre Evu
Jurkovú a ostatných,
- p. Birka sa v ďalšom informoval na prípadné zloženie dokumentačného tímu, konkrétne na
dôvod zmeny na poste druhého fotografa p. Mateja Kováča,
- p. Dědeček uviedol výbornú skúsenosť s jeho prácou,
- v ďalšom diskutoval o lekárskom zdravotnom zabezpečení. Očakáva sa účasť dvoch lekárov
a jedného fyzioterapeuta,
- p. Dědeček navrhol doplnenie nominácie o sl. Jánošíkovú, vzhľadom k jej výsledkom na poslednej LD,
- následne prebehlo hlasovanie za širšiu nomináciu a zloženie slovenskej výpravy
Hlasovanie:
Za: 4 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
ku bodu 5. Ostatné
- p. Dědeček informoval o projekte BSK. Dodal, že všetko bolo vyúčtované a materiál je pripravený k odovzdaniu na Spojenú školu Hrdličkovu,
- p. Madlenga informoval ohľadom Deaflympijských dní, na ktoré sme získali dotáciu 7 500€,
ešte v minulom roku,
- v ďalšom informoval o projektoch na BSK, kde je lehota na podanie nového projektu predĺžená na 15. február 2021 a navrhol predbežný termín konania Deaflympijských dní na jún
2021,
- p. Birka podotkol, že v júni sa taktiež organizujú Športové dni 2021. V ďalšom zdôraznil, že je
potrebné nájsť vhodný termín,
- p. Dědeček navrhol spojiť Športové dni s Deaflympijskými Dňami, ako aj s oslavou 10. výročia
založenia DVS,
- v ďalšom p. Dědeček požiadal p. Krista, aby vysvetlil problematiku ohľadom uznania odbornej
kvalifikácie pp. Miháľ a Huszteho,
- p. Krist zdôraznil, že každý športový odborník musí podľa zákona o športe, absolvovať školenie a tiež splniť ďalšie podmienky, na základe ktorých mu je pridelená odborná kvalifikácia
a že DVS nemôže podmienečne udeľovať odbornú kvalifikáciu bez splnenia zákonných podmienok,
- p. Dědeček z uvedených dôvodov požiadal o zrušenie skôr vydanej internej odbornej kvalifikácie stanovenej DVS pre pp. Miháľa a Huszteho,
- Hlasovanie:
Za: 4 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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v ďalšej diskusii p. Birka navrhol, aby tlmočené zápisnice, obsahovali len dôležité body a p.
Fabšičová navrhla, aby sa tlmočené zápisnice zverejňovali na stránke Facebook skôr, ako na
webovej stránke DVS,
p. Madlenga doplnil možnosť zverejnenia videa na YouTube,
p. Birka ďalej prisľúbil aktualizovaný rozpočet futsalu na rok 2021 poslať členom VV e-mailom,
p. Dědeček navrhol aktualizovať odmenu členov VV za pracovné stretnutie formou online,
v hodnote 20€,
Hlasovanie:
Za: 1 hlas
Proti: 3 hlasy
Zdržali sa: 0
p. Birka navrhol aktualizovať odmenu členov VV za pracovné stretnutie formou online, v hodnote 25€,
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 0
Zdržali sa: 1
p. Dědeček ďalej informoval o návrhu zmluvy s TOP deaflympionikmi na rok 2021,
ďalej p. Dědeček požiadal prítomných o pozornosť prípravy Národných deaflympijských kritérií,
p. Fabšičová sa informovala ohľadom reprezentačného oblečenia na Letnú Deaflympiádu.
Nadviazala a prezentovala prácu návrhárky p. Kleinert, ktorá navrhovala reprezentačné oblečenie pre olympionikov v roku 2010. Podujala sa osloviť ju s ponukou na prípadnú spoluprácu,
p. Birka informoval o akcii s názvom 1. Medzinárodný športový kongres mládeže, ktorý sa ma
konať tento rok v Berlíne.
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje

č. 1/21 formou zasadnutí Výkonného výbor formou online – cez internet,
č. 2/21 širšiu nomináciu športového tímu na 24. Letnú Deaflympiádu,
č. 3/21 zrušenie vydanej odbornej kvalifikácie p. Miháľa a p. Huszteho,
č. 4/21 odmenu za účasť na pracovnom stretnutí vo výške 25€ za zasadnutie formou online.
VV berie na vedomie
č. 5/21 Návrh na systém finančného rozdelenia na rok 2022, predoslaný na MŠVVaŠ,
č. 6/21 možnú účasť sl. Birošovej a sl. Dzelinskej na 24. letnej Deaflympiáde,
č. 7/21 predĺženie lehoty na podanie nového projektu BSK do 15.2.2021,
VV ukladá úlohu
č. 8/21 Kontaktovať p. Štetku, ohľadom účasti na 24. Letnej Deaflympiáde.
Zodpovedný: p. Birka.
č. 9/21 Aktualizovať a prerobiť rozpočet za rok 2020.

Termín: priebežne
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Zodpovedný: p. Dědeček

Termín: priebežne

Kontaktovať riaditeľku ZŠ Hrdličkova, s cieľom nadviazania spolupráce a dohodnúť súhlas so inštaláciou banneru.
Zodpovední: p. Birka, p. Štefek
č. 10/21

Termín: priebežne

Pripraviť zmluvu medzi DVS a ZŠ Hrdličkova, pri preberaní materiálu.
Zodpovedný: p. Dědeček

č. 11/21

Termín: priebežne

Pripraviť rozpočet na Deaflympijské dni 2021.
Zodpovedný: p. Madlenga

č. 12/21

Termín: priebežne

Dohodnúť spoluprácu spojenia Deaflympijských dní a športových dní 2021.
Zodpovedný: p. Birka

č. 13/21

Termín: priebežne

Technické riešenie a textové úpravy zverejnenia pretlmočených zápisníc.
Zodpovedný: p. Madlenga

č. 14/21

Termín: priebežne

Zaslanie nových zmlúv pre TOP deaflympionikov na rok 2021.
Zodpovedný: p. Dědeček

č. 15/21

Termín: priebežne

Kontaktovať p. Kleinert a požiadať ju o cenovú ponuku na reprezentačné oblečenie
Zodpovedný: p. Fabšičová

č. 16/21

Termín: priebežne

Kontaktovať organizátorov 1. Medzinárodného športového kongresu mládeže,
kvôli prípadnej účasti.
Zodpovedný: p. Birka

č. 17/21

Termín: priebežne

Pretlmočenie zápisníc v danom poradí.
Zodpovední: p. Fabšičová, p. Maťovčík, p. Štefek, p. Birka.
Termín: priebežne

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka

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

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár

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

V Bratislave, 2. 2. 2021

