ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 23. a 25. februára 2021 formou online

Členovia VV:
Prítomní: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, Miloš Štefek
Tlmočník: Milena Fabšičová
Právny zástupca: Oliver Krist
Marketingový poradca: Peter Madlenga
Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček
Zapisovateľka: Andrea Štellerová
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh a filozofia marketingu DVS na rok 2021.
Rozpočet 2020 a Rozpočet 2021.
Príspevok športovým klubom za rok 2020.
Smernica č. 20 – Obsah zápisníc DVS.
Odmeny za ZD 2019 – spôsob úhrady.
Ema Štetková – odborné a materiálne zabezpečenie.
Futsal – rozpočet, filozofia spolufinancovania účasti na ME.
Realizácia a uzatvorenie projektu materiálne zabezpečenie ZŠ Hrdličková.
Nová funkcia DVS – archivár DVS.
10. Ostatné.
Prítomných uvítal prezident Peter Birka.
Ku bodu č. 1
- p. Madlenga prostredníctvom ms-teams prezentoval jeho hodnotenie súčasného stavu
a predstavu ako rozvíjať marketing DVS,
- do diskusie vstúpil právny zástupca s návrhom, aby boli športovci zmluvne viazaní informovať o svojich aktuálnych aktivitách,
- p. Maťovčík pripomenul, že by sme také informácie mali mať v Plánoch športovej prípravy,
- v ďalšom prítomní diskutovali o rôznych možnostiach, okrem iného aj o spoluúčasti športovcov,
- na záver p. Dědeček pripomenul zmenu v možnostiach financovania marketingu zo štátnych prostriedkov a s p. Madlengom prebrali možnosti ako mu za služby v takejto oblasti
zaplatiť, pričom gen. sekretár zamietol predstavu p. Madlengu a navrhol iné, aktuálne
potrebné činnosti, ako je archivácia dokumentov DVS,
- p. Štefek reagoval s návrhom spolupráce v tejto oblasti, keďže už nejaký materiál na archiváciu má,
- p. Dědeček pripomenul, že spracovanie materiálov do formy knihy je pre DVS aj silný
marketingový materiál a predstavil svoju predbežnú predstavu aké fázy by mala príprava
knihy mať,
- p. Birka pripomenul, že podobný pokus o knihu sme už mali a nevyšiel a vyslovil niekoľko
mien, na ktoré sa treba obrátiť,
- p. Dědeček na záver tohto bodu pripomenul, že prezentácia p. Madlengu neobsahuje
plán ponuky, delenie partnerov na rôzne úrovne,
- na záver p. Dědeček skonštatoval, že momentálne nevieme špecifikovať z akých prostriedkov by sme za služby p. Madlengu odmeňovali a preto ponechal túto otázku otvorenú na ďalšiu diskusiu medzi právneho zástupcu, p. Madlengu a generálneho sekretára,
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Ku bodu č. 2.
- pre problém zdieľať účtovný software prostredníctvom obrazovky p. Dědeček nepredstavil aktualizovaný prehľad k aktuálnemu dátumu a zmeny, ktoré nastali od poslednej prezentácie rozpočtu označil za nevýznamné. Zároveň navrhol rozpočet 2020 a čerpanie zostávajúcich prostriedkov doriešiť na ďalšom zasadnutí VV,
- p. Dědeček požiadal prítomných o vyjadrenie k zaslanému návrhu prerozdelenia príspevku na činnosť členov DVS,
- na požiadanie p. Fabšičovej informoval prítomných o nezaplatených členských príspevkoch,
- p. Fabšičová navrhla zrušiť príspevok tým klubom, ktoré si nesplnili túto povinnosť,
- p. Birka navrhol zostávajúce prostriedky prerozdeliť medzi ostatné organizácie, s čím nesúhlasila p. Fabšičová,
- p. Dědeček navrhol uznesenie, aby sa prostriedky tých, ktorí si túto povinnosť nesplnili,
použili v rozpočte 2020 na iné účely a zároveň bol klubom oznámený príspevok vo výške
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: 5 hlasov
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Návrh bol schválený
-

-

p. Dědeček predstavil návrh rozpočtu na rok 2021, komentoval niektoré položky a požiadal o schválenie rozpočtu ako celku,
p. Fabšičová pripomenula svoju žiadosť o predkladanie výkazu činností p. Birku,
v ďalšom prítomní diskutovali o funkcii organizačného pracovníka a jeho spojení s aktivizáciou futsalistov s cieľom zúčastniť sa kvalifikácie na ME,
právny zástupca pripomenul, že nebudeme môcť túto funkciu riešiť fakturáciou a preto
prítomní ponechali toto riešenie na ďalšie a rozpočet 2021 ostal ďalej otvorený,
v ďalšom p. Birka zvažoval podporu športovcov podporovaných z rozpočtu DVS
p. Fabšičová pripomenula, že nemáme vyjadrenie niektorých športovcov ku kritériám nominácie na 24. Letnú deaflympiádu,
v ďalšom prítomní krátko diskutovali o niektorých podmienkach v Národných deaflympijských kritériách, p. Birka navrhol zmeniť B. kritérium z 5. na 6. miesto
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti: 2 hlasy
Zdržali sa: 0
návrh bol schválený.
ďalej prítomní diskutovali o ďalšom návrhu zmien kritérií, ktorý prezentoval p. Maťovčík,
avšak tento ho po diskusii s prítomnými nakoniec stiahol,

Ku bodu č. 3
- tento bol prerokovaný v priebehu predchádzajúceho bodu a bolo dohodnuté uznesením,
aby sa prostriedky tých, ktorí si túto povinnosť nesplnili, použili v rozpočte 2020 na iné
účely a zároveň bol klubom oznámený príspevok vo výške podľa predloženého návrhu,
Ku bodu č. 4
- p. Dědeček prezentoval smernicu č. 20, a p. Birka požiadal o vyjadrenie súhlasu s jej znením.
Hlasovanie:
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Za: 5 hlasov
návrh bol schválený.

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0

Ku bodu č. 5
- P. Krist pripomenul, že ocenenie a odmeny športovej reprezentácie, sú oprávneným výdavkom podľa čl. 2, ods. 1, písmeno xi) zmluvy o podpore národného športového projektu v roku
2020 a preto my nemusíme tieto zdaňovať ani robiť žiadne odvody a teda ich môžeme poskytnúť priamo športovcom, na strane ktorých je povinnosť takéto príjmy zahrnúť medzi
svoje ostatné príjmy,
- právny zástupca zároveň pripomenul, že výhody nezdaňovania odmien sa týkajú len paralympionikov a deaflympionikov,
- generálny sekretár navrhol odoslať takéto odmeny v súlade so spomínaným tvrdením, bez
zdaňovania a odvodov na našej strane.
-

Hlasovanie:
Za: 5 hlasov
návrh bol schválený.

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0

Ku bodu č. 6
- VV berie na vedomie rozhodnutie Materiálovej komisie a zamieta náklady na zakúpenie bicyklu a veslárskeho trenažéru pre Emu Štetkovú,
- ďalej diskutovali o špecifickej situácii v jej príprave, kde stále nepôsobí odborný káder,
- generálny sekretár navrhol, aby sa na spôsob prípravy E. Štetkovej pozrel A. Dzelinskij,
- v priamom online rozhovore potvrdil p. Dzelinskij súhlas a záujem o poskytnutie odbornej pomoci, za určitých podmienok,
- prítomní sa krátko vrátili diskusiou k rozpočtu 2021 a prizvali v diskusii M. Vaca, otca Mareka
Vaca,
- o 13:30 bolo zasadnutie preložené a odložené na prerokovanie o dva dni na štvrtok 25. februára 2021
Druhá časť – pokračovanie 25. februára 2021
Prítomných uvítal prezident Peter Birka.
Ku bodu č. 7
- prítomní diskutovali o rozpočte na futsal ma rok 2021 príspevku vrátane spoluúčasti na nákladoch na štart na kvalifikácii na ME vo futsale, pričom sa zhodli na názore, že športovci by
vopred mali hradiť aspoň 50% na náklady, ktoré sa im pri úspešnej reprezentácii (postup) na
ME vrátia,
- p. Birka dostal úlohu informovať športovcov o povinnosti hradiť 50% z celkovej sumy teda cca
300€. Na návrh gen. sekretára bola táto suma upravená na polovicu poplatku vopred, teda
zálohu vo výške 150€ do konca marca,
- p. Birka navrhol o sume 150€ hlasovať a ktorú treba splatiť do konca marca.
Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
návrh bol schválený.

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0

Neprítomní: 2
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-

-

-

-

v ďalšom diskutovali o zostatku rozpočtu na futsal, p. Birka sprostredkoval informácie napr.
o plate trénera, ktorý sa ho pýtal ako sa bude v roku 2021 pokračovať, načo p. Birka reagoval,
že v tomto roku bude iný postup ako v minulom,
gen. sekretár pripomenul, že musí ako tréner počítať s hodinovou sadzbou ako s cenou práce,
vrátane odvodov, ak nechce ísť cestou fakturácie služieb športového odborníka,
p. Birka pripomenul, že v rozpočte počítal so sumou 27€/hod. v čistom na tréningovú hodinu,
50€ v hrubom,
gen. sekretár pripomenul, že podľa našej internej dohody môže ako tréner predkladajúci faktúru za služby športového odborníka kolektívnych športov dostať 34€/hod., inak (dohoda
o vykonaní práce) to je 21€, keďže zostatok musí odísť na odvody a dane. Zároveň trval na
tom, aby futsal nedostával výhody bez žiadnych výsledkov. Futsal (a ani futbal) v našich podmienkach nie je žiadnym spôsobom výnimočný šport a preto musíme k nemu pristupovať
rovnako ako v prípade ostatných športov,
úhrada na faktúru za služby môže ísť len z prostriedkov poskytnutých SFZ na futsal,
nakoniec gen. sekretár navrhol ponúknuť trénerovi tri možnosti odmeny a to fakturovaním
ako sú ostatní športoví odborníci, alebo dohodou o pracovnej činnosti, pričom hodinová
sadzba je cenou jeho práce, alebo nakoniec cieľovou odmenou za výsledky, taktiež nakoniec
riadne zdanenou spolu s odvodmi,
p. Birka sa podujal iniciovať trojstranné stretnutie v zložení pp. Birka, Mikita a Dědeček,
p. Fabšičová požiadala, aby sa všetky kroky spojené s futsalom konali ešte pre podaním prihlášky na kvalifikáciu,
p. Birka zároveň prisľúbil priebežne informovať aj p. Mikitu,

Ku bodu č. 8
- p. Dědeček informoval prítomných o predpokladanom termíne presunu materiálu na ŽŠ Hrdličkova,
- p. Birka prijal úlohu zistiť vhodný termín s riaditeľkou ZŠ,
- p. Birka pripomenul, že v rozpočte sme nerátali s kongresom ICSD. Avšak doteraz nemáme
žiadne bližšie informácie,
Ku bodu č. 9
- p. Dědeček predniesol svoju predstavu o funkcii archivára DVS a jeho pôsobení,
- p. Štefek upozornil na existujúce materiály, ktoré má vo svojej zbierke,
- prítomní diskutovali o možnostiach v tejto oblasti, gen. sekretár navrhol, aby sme sa osobitne
venovali tejto otázke a vzájomnému postupu pri vytváraní knihy o histórii,
Ku bodu č. 10
- gen. sekretár prítomných odporučil na preštudovanie webových stránok ministerstva a informoval o príklade – postupe v prípade návratu p. Maťovčíka zo sústredenia na Malorke,
- požiadal o predloženie požiadaviek reprezentantov na vycestovanie a návrat zo sústredení,
- v ďalšom informoval o zmenách v rozpočte 2021 v prípade výberových konaní,
- v ďalšom diskutovali prítomní filozofiu spoločného konania a Deaflympijských dní a Celoštátnych športových hier,
- p. Dědeček požiadal o refundáciu výdavkov na cestovné náklady v Covid-19 období v súvislosti so zabezpečením izolácie a ochrany pracovníkov sekretariátu (v období kulminujúcej
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pandémie) pri cestovaní na sekretariát DVS a požiadal prítomných o hlasovanie v tejto
otázke.
Hlasovanie:
Za: 2 hlasy
Proti: 1 hlasov
Zdržali sa: 2
Návrh bol schválený hlasom prezidenta.
-

-

-

-

-

p. Maťovčík na to reagoval požiadavkou o refundácie cestovných nákladov na zasadnutia VV
DVS, na čo reagovala p. Fabšičová s upozornením, že je to možné uznesením VV DVS z predchádzajúceho obdobia, p. Dědeček potvrdil, že je to možné už od 24. januára 2020,
p. Štefek sa pýtal, ako to bude pri účasti na deaflympiáde pre zamestnaných refundovať
mzdu, stanovisko ostalo po diskusii pp. Dědečka, Krista a Madlengu bez konkrétneho rozhodnutia,
prítomní sa vrátili k čerpaniu prostriedkov z roku 2020, gen. sekretár predstavil zostávajúce
prostriedky za rok 2020,
v ďalšom diskutovali o rozpočte a p. Birka požiadal o poskytnutie predloženého materiálu
emailom,
p. Krist pripomenul, že v rozpočte chýba spôsob dofinancovania služieb marketingového poradcu,
p. Birka rekapituloval svoj pohľad na financovanie marketingového poradcu, nebolo mu
jasné, prečo ďalej hradíme náklady aj v roku 2021,
p. Krist vysvetlil, že zostatok prostriedkov (určitá časť) za rok 2020 je možné čerpať aj v roku
2021,
ďalej p. Dědeček vysvetlil, že časť prostriedkov aj na platy tzv. organizačných pracovníkov
a marketingového poradcu pokračujú z poskytnutých prostriedkov na rok 2020,
v ďalšom sa p. Fabšičová pýtala na spôsob financovania služieb p. Madlengu v ďalšom období,
reagoval gen. sekretár, že takéto služby už nemôžeme hradiť zo štátnych prostriedkov a pokračovanie ďalšej spolupráce je vecou ďalšej dohody, resp. vidí možnosti v zatiaľ ministerstvom neschválenom rozpočte účasti na LD 2021,
p. Dědeček požiadal o hlasovanie, nakoniec prítomní požiadali o odloženie hlasovania formou
Per Rollam a termín v piatok 26. februára 2021 do polnoci,
gen. sekretár obratom odoslal členom VV súbor s návrhom na spoločný email,
p. Dědeček informoval prítomných na potrebu formálnych zmien v smerniciach napr. zámena
uvádzaného prezidenta p. Štefeka za nového prezidenta p. Birku. Zoznam smerníc aj s farebne označenými zmenami pošle odb. pracovníčka A. Štellerová na email,
p. Fabšičová informovala o nadchádzajúcej a pripravovanej kontrole u lyžiarov v Kežmarku
spolu s kontrolórom a následnej komunikácii s lyžiarmi.
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Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje
č. 18/21
V rozpočte 2020 použiť na iné účely prostriedky tých, ktorí si povinnosť platby členských príspevkoch nesplnili. Zároveň bude klubom oznámený príspevok vo výške podľa predloženého návrhu.
č. 19/21
Zmenu v Národných deaflympijských kritériách v definícii „B. Kritérium“ v umiestnení
do 5. miesta na Majstrovstvách SR (seniorov) v príslušnom športe osôb bez zdravotného postihnutia na 6. miesto.
č. 20/21

Smernicu č. 20 - Obsah zápisníc DVS.

č. 21/21
ocenenie a odmeny športovej reprezentácie, ktoré sú oprávneným výdavkom podľa
čl. 2, ods. 1, písmeno xi) zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2020 bez
akýchkoľvek zásahov (zdaňovanie. odvody) poskytnúť priamo športovcom.
č. 22/21
refundáciu cestovných nákladov pracovníkov sekretariátu v období december 2020 –
február 2021 z dôvodov zvýšenia ochrany zdravia a zamedzenia prípadnej nákazy pri cestovaní
prostriedkami hromadnej dopravy.
VV berie na vedomie
č. 23/21

Správu a prezentáciu marketingového poradcu na rok 2021.

č. 24/21

Aktuálny stav rozpočtu na rok 2020 a prípravu rozpočtu na rok 2021.
VV ukladá úlohu

č. 25/21

Pripraviť rozpočet na rok 2021.

Zodpovedný: p. Dědeček
č. 26/21

Rozoslať aktualizáciu rozpočtu za rok 2020 členom VV.

Zodpovedný: p. Dědeček
č. 27/21

Termín: priebežne

Termín: ihneď

Získať vyjadrenie futsalistov do 10. marca 2021 k účasti na kvalifikácii a platbu spoluú-

časti do 20. marca 2021.
Zodpovedný: p. Birka
č. 28/21

Termín: 10. marca 2021

Zabezpečiť prvú platbu (spoluúčasť hráčov) na náklady spojené s kvalifikáciou.

Zodpovedný: p. Birka

zapísal: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 21. marca 2021

Termín: 20. marca 2021

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

