
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 3. novembra 2021  

 

 

 

Členovia VV:  

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

Neprítomný: Miloš Štefek (ospravedlnený), 

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček (neprítomný)   Zapisovateľka: Andrea Štellerová  

Program: 

1. Rozpočet, aktualizácia podľa nových podmienok. 

a. aktualizácia rozpočtov DVS reprezentantov, 

b. forma oznámenia – zmluva – rozhodnutie VV, 

c. dodatok k zmluve s L. Mikitom. 

d. ostatné položky. 

2. Deaflympijské dni 2021. 

3. Ostatné 

a. Opravy rozhodnutí VV (čestné členstvo R. Hrdlíka, smernica č. 21) 

b. Futsal – aktuálny prehľad rozpočtom. 

c. Iné. 

 

p. Dědeček na začiatku zasadnutia požiadal všetkých členov VV, aby  jednotlivé rozhodnutia definovali jasne a 

bez prípadných úvah, či zamyslení, aby sa predišlo zbytočnému plytvaniu času.  

 

Ku bodu č. 1  

− p. Dědeček oznámil, že podľa novej zmluvy s SPV (ministerstvom) došlo k zníženiu celkovej sumy roz-

počtu o 9402 € a postupne komentoval úpravy jednotlivých položiek,   

− v ďalšom predložil návrh v položke DVS reprezentant (podpora športovcov), na zníženie príspevkov 

o cca 200 €, podľa prílohy a zároveň informoval, že konečnú sumu oznámi športovcom emailom a nie 

zmluvne,  

− p. Birka informoval o rozpočte futsalu a hráčoch pp. Čechovský a Kuchta, ktorí sa nezúčastnia kvalifiká-

cie v Izraeli na základe čoho vzniká povinnosť DVS vrátiť depozit daným hráčom,   

− p. Birka sa informoval o položke technické zabezpečenie sekretariátu, prečo došlo k navýšeniu z pô-

vodných 3 000€ na cca 5 000€, čo p. Dědeček zdôvodnil predovšetkým neplánovaným zakúpením Da-

taprojektoru do majetku DVS. So zapožičiavanými zariadeniami boli vždy technické problémy. O tomto 

nákupe rozhodol v období, keď nebolo známe zníženie rozpočtu a v rezerve rozpočtu DVS bolo pro-

striedkov dosť, 

− p. Dědeček ďalej navrhol zrušiť položku Podpora športovým klubom, 

− p. Birka s tým nesúhlasil a navrhol, aby sa klubom, ktoré v roku 2021 organizovali športové podujatie 

nechala aspoň polovica s čím ostatní členovia nesúhlasili,  

− prebehlo hlasovanie za zrušenie položky podpora Športovým klubom,  

Hlasovanie:  

Za: 4 hlasy   Proti: 0 hlasov   Zdržali sa: 0 hlasov   

Návrh zrušiť položku Podpora športovým klubom bol schválený.  

− p. Krist požiadal p. Dědečka, aby jednotlivé rozhodnutia VV DVS p. Dědeček oznámil tým, ktorých sa 

týkajú,  
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− p. Dědeček v ďalšom spomenul položku ICSD kongres a informoval o vysokých nákladoch s tým spoje-

nými,  

− ďalej informoval o položke Podpora týždňa nepočujúcich organizovaného Novými Zámkami, ktorá bola 

znížená o cca 116 € za ceny a poháre, 

− p. Birka navrhol, aby táto položka bola presunutá v prospech účtu Futsal,  

− p. Dědeček ďalej informoval o dotácii z BSK 4000€ na prípravu športovcov na LD 2021, z ktorej už 

ostáva čerpať cca 3500€, 

Hlasovanie za rozpočet v zmysle predošlej diskusie:  

Za: 4 hlasy    Proti: 0 hlasov    Zdržali sa: 0 hlasov  

návrh bol schválený.  

− p. Dědeček predložil návrh Dodatku k zmluve č. 13/2020 s p. Mikitom a prešiel dôležité body z do-

datku, konkrétne výšku odmeny za kvalifikáciu v hodnote 3 000€ a výkonnostnú odmenu v prípade po-

stupu (po oficiálnom potvrdení) v hodnote 1 000€ a hradenie nákladov na účasť na kvalifikácii,  

− upozornil, že objednávateľ sa v dodatku zaväzuje z výšky dohodnutých odmien odpočítať všetky po-

vinné odvody do Sociálnej, Zdravotnej poisťovne a na Daňový úrad a tiež na bod zmluvy, kde sa píše, že 

v prípade neúčasti poskytovateľa sa odmena kráti o 50% z celkovej odmeny.   

Hlasovanie za Dodatok k zmluve č. 13/2020:  

Za: 4 hlasy    Proti: 0 hlasov    Zdržali sa: 0 hlasov  

návrh bol schválený.  

  

Ku bodu č. 2  

− p. Fabšičová pripomenula zaslanie programu a propozícií DD 2021 jednotlivým školám a p.  

Surgáčovi a informovala o testovaní, ktoré bude zabezpečené na stredu 10.11.2021,  

Ku bodu č. 3 

− p. Krist upresnil situáciu ohľadom diskusie o čestnom členstve p. Hrdlíka, z predošlého zasadnutia VV, 

− členovia VV na základe diskusie dospeli k záveru pozvať p. Hrdlíka na najbližšie zasadnutie VV výboru, 

26.11.2021 s témou ďalšia spolupráca s DVS,  

− v ďalšom p. Fabšičová v rámci šetrenia prostriedkov súhlasila s možnosťou, že na kongrese ICSD bude 

pôsobiť bez nároku na odmenu. 

 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 79/21 Aktualizáciu (zníženie) podpory športovcom zaradeným v systéme DVS reprezentant (príloha), 

č. 80/21 Zrušenie položky podpora Športovým klubom v plnom rozsahu,  

č. 81/21 Aktualizáciu rozpočtu 2021,  

č. 82/21 návrh Dodatku k zmluve č. 13/2020 s p. Mikitom v zmysle horeuvedenej diskusie. 
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VV berie na vedomie 

č. 83/21 informácie o neúčasti pp. Čechovský a Kuchta na kvalifikácii na ME vo futsale, 

VV ukladá úlohu 

č. 84/21 Bližšie špecifikovať s organizátorom 48. Kongresu ICSD zabezpečenie stravovania počas kon-

gresu v súvislosti s upresnením výšky diét. 

Zodpovedný: Peter Birka    Termín: čo najskôr 

č. 85/21 Informovať sekretariát o účasti v kvalifikácii na ME vo futsale kvôli navráteniu zloženého po-

platku spoluúčasti. 

Zodpovedný: Peter Birka    Termín: do 17.11.2021 

č. 86/21 Oznámiť DVS reprezentantom krátenie ich rozpočtu. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: čo najskôr 

č. 87/21 Pripraviť finálnu verziu dodatku k zmluve č. 13/2020. 

Zodpovedný: Oliver Krist    Termín: čo najskôr 

č. 88/21 Pozvať p. Hrdlíka na najbližšie zasadnutie dňa 26.11.2021. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: čo najskôr 

č. 89/21 Poslať program + propozície DD 2021 školám, ktoré sa akcie zúčastnia.  

Zodpovedný: Dušan Dědeček    Termín: čo najskôr 

č. 90/21 Upraviť smernicu č. 21 do finálnej podoby. 

Zodpovedný: Dušan Dědeček, Oliver Krist  Termín: do 26.11.2021 

 

 

Zapísala: Andrea Štellerová ........................................... 

Korigoval: Dušan Dědeček ........................................... 

V Bratislave, 24. novembra 2021 

 

Príloha 1 

Položka 
Pôvodná 

suma 
Schválená 

suma 

LD 2022 - podpora Jana Jánošíková 4 000 € 3 800 € 

LD 2022 - podpora Miroslav Kanaba 4 000 € 3 800 € 

LD 2022 - podpora Milan Merčiak 800 € 800 € 

LD 2022 - podpora Marek Vaco 4 000 € 3 800 € 

LD 2022 - podpora Peter Petrovič 3 000 € 2 800 € 

LD 2022 - podpora Peter Vašíček 2 000 € 1 800 € 

LD 2022 - Terézia Birošová 4 000 € 3 800 € 

LD 2022 - Šimon Debnár 1 200 € 1 403 € 

 


