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Členovia VV:  

Prítomní: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, 

Neprítomní: Miloš Štefek - ospravedlnený, 

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Marketingový poradca: Peter Madlenga 

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček     Zapisovateľka: Andrea Štellerová 

Program: 

1. Zmluva s MŠVVaŠ SR (SPV) na rok 2021. 

2. Filozofia rozpočtu 2021, návrhy na financovanie. 

3. Aktualizovaný prehľad rozpočtu 2020.  

4. Info štábu LD 2021. 

5. Ostatné. 

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  

Ku bodu č. 1  

- diskusiu otvoril p. Krist, ktorý považuje v zmluve s ministerstvom za najzásadnejšiu 

zmenu Účel príspevku – článok 4. bod 2 kde sú spomenuté oblasti, ktoré sa považujú za 

neoprávnene náklady. Ide hlavne o náklady na propagáciu a marketingovú činnosť a kon-

kretizoval konkrétne prípady, 

- p. Dědeček dodal, že v takýchto prípadoch budeme môcť použiť len vlastné (iné) zdroje 

a spomenul, že financie by sme na takéto aktivity mali získať od sponzorov. V tejto súvis-

losti požiadal p. Madlengu o oslovenie potencionálnych sponzorov, 

- p. Dědeček ďalej spomenul rozpočet účasti na 24. letnú Deaflympiádu, ktorý zahrňuje 

propagáciu, ale tento ešte nie je schválený,  

- p. Maťovčík sa pýtal na príjem z 2%, na čo p. Dědeček reagoval, že v roku 2020 sme získali 

cca 350€, 

- p. Fabšičová sa ďalej informovala, či do neoprávnených nákladov nepatria aj právne 

služby na reagoval p. Krist, že právne služby patria do nákladov oprávnených,  

- p. Madlenga dodal, že na základe uvedeného nebude môcť fakturovať svoje služby ani 

generálny sekretár a odborná asistentka sekretariátu DVS,   

- v ďalšom prítomní diskutovali o povinnosti ustanoviť verejné obstarávanie v niektorý po-

ložkách s celkovou plánovanou sumou nad 5 tis. € ročne,  

Ku bodu č. 2. 

- p. Dědeček navrhol filozofiu rozpočtu nadväzujúcu na rok 2020,  

- P. Birka zdôraznil, že filozofia by mala smerovať k hľadaniu nových, mladých a talentova-

ných športovcov,  

- prítomní sa zhodli, že priorita by mala byť zameraná na podporu športu v súvislosti s nad-

chádzajúcou 24. Letnou Deaflympiádou. Navrhol stretnutie s potenciálnymi účastníkmi 

podľa ustanovených kritérií. V súvislosti s tým, by sa mala vytvoriť rezerva pre tých, ktorí 

sa rozhodnú prijať podmienky účasti,  

- v ďalšom prítomní diskutovali o možnosti spojenia Deaflympijských dní a Celoslovenských 

športových hier nepočujúcich detí a poverili úlohou p. Birku prediskutovať možnú spolu-

prácu s riaditeľkou ZŠ Hrdličkova, 

- p. Fabšičová nesúhlasila s návrhom spomenutého spojenia, 
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- p. Krist pripomienkoval nové úlohy vyplývajúce za prijatej smernice č. 20, 

Ku bodu č. 3  

- p. Dědeček spomenul niekoľko hlavných bodov, v ktorých nastala zmena v aktualizovanom 

rozpočte a informoval o zostatku pričom pripomenul, že v zostatku sú aj odmeny za Zimnú 

deaflympiádu 2019, 

- p. Birka požiadal p. Dědečka o zaslanie aktualizovaného rozpočtu prostredníctvom mailu, 

- p. Krist v ďalšom komentoval pokračovanie spolupráce v oblasti marketingu na čo reagoval p. 

Dědeček, že možnosti v tejto oblasti ďalej prediskutuje s odbornými spolupracovníkmi a navr-

hol prizvať na zasadnutie p. Pintovú, 

 

Ku bodu č. 4  

- p. Birka informoval o schválených kritériách a očakávanej širšej nominácií športovcov na 24. 

Letnú Deaflympiádu a uvažoval o prípadných sponzoroch pre športovcov v skupine B,C,D,  

- v ďalšom pripomenul lehoty podania prihlášok a sankčné poplatky,  

- p. Fabšičová sa informovala ohľadom reprezentačného oblečenia na 24. letnú Deaflympiádu 

a navrhla niektoré doplnky, 

 

Ku bodu č. 5  

- p. Maťovčík sa informoval ohľadom prihlášky na MSR 2021 v cyklistike, ktoré sa majú konať 

v Tureckej Alanyi na čo pripomenul p. Dědeček, že termín podania je 28. 2. 2021, 

- v ďalšom sa obrátil o informácie ohľadom účasti sl. Birošovej, tvrdil, že jej účasť je stále ne-

istá,  

- na základe okamžitej telefonickej komunikácie s p. O. Birošom bola účasť slečny Birošovej po-

tvrdená, 

- p. Fabšičová sa pýtala, či nám nepatrí povinnosť robiť výberové konanie na tlmočníkov PJ, 

keďže na vysokých školách tak robia, p. Dědeček prijal úlohu preveriť u odborníčky na verejné 

obstarávanie, 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 18/21 predloženú aktualizáciu rozpočtu na rok 2020. 

VV berie na vedomie 

č. 19/21 zmeny v aktualizovanej zmluve s ministerstvom. 

VV ukladá úlohu 

č. 20/21 Osloviť potencionálnych sponzorov na rok 2021.  

Zodpovedný: p. Madlenga      Termín: priebežne 

č. 21/21 Dohodnúť pracovné stretnutie s riaditeľkou ZŠ Hrdličkova s účelom dohodnúť spolu-

prácu s Celoštátnymi športovými hrami špeciálnych škôl. 

Zodpovedný: p. Birka       Termín: priebežne 
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č. 22/21 Pripraviť rozpočet na rok 2021. 

Zodpovedný: p. Birka       Termín: priebežne 

č. 23/21 Preveriť otázky vo veci verejných obstarávaní napr. služieb v PJ 

Zodpovedný: p. Dědeček      Termín: priebežne 

 

 

Prílohy:  

1. Aktualizovaný Rozpočet roku 2020, prístupnosť – sekretariát DVS 

 

 

 

 

 

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka ........................................... 

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár ........................................... 

 

V Bratislave, 10. marca 2021 


