
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 25. júna 2022, v zasadačke DVS 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Július Maťovčík,  

Odborný spolupracovník: Veronika Tirpáková 

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček     Zapisovateľka: Andrea Štellerová
     

Program: 

1. Valné zhromaždenia, návrh na zmenu stanov, Výročná správa, správa audítora, Plán činnosti 
2022-2023 a iné. 

2. Prezentácia Veroniky Tirpákovej, odbornej spolupracovníčky (cca o 9:30). 

3. Stručné informácie o chystanej zmene Zákona o športe (právny zástupca). 
4. Rozpočet 2022. 
5. Ostatné 

a. informácie z posledného zasadnutia LD 2021 

b. plán a návrh na pracovné začlenenie členov VV. 
c. školenie členov VV a sekretariátu. 
d. iné.   

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  
 

Ku bodu č. 1 

− p. Dědeček poprosil právneho zástupcu p. Krista, aby predniesol navrhované zmeny stanov, 

− právny zástupca prezentoval dané zmeny (farebne rozlíšené – v prílohe),   
− p. Birka sa spýtal na systém prideľovania hlasov jednotlivým klubom na Valnom zhromaždení, 
− p. Krist mu vysvetlil na základe čoho sa hlasy prideľujú. Zdôraznil, že prideľovanie hlasov vy-

chádza zo stanov DVS, ktoré sú v súlade so zákonom o športe, 
− p. Dědeček v ďalšom informoval ohľadom audítorskej správy, ktorá bola k danému dňu 

25.6.2022 v rukách audítora. Potvrdil, že správa bude dokončená a prednesená na Valnom 
zhromaždení DVS, 26.6.2022,  

− taktiež informoval o výročnej správe, ktorú mali všetci členovia k nahliadnutiu a zaslanú vo-

pred emailom, 

− v ďalšom hovoril že výročnú správu nie je potrebné schvaľovať na VZ, stačí prerokovať, 
− p. Dědeček ďalej pokračoval a hovoril, že účtovnú závierku, ktorá sa nachádza v samotnej au-

dítorskej správe overuje audítor,  
− v ďalšom upozornil, že účtovná závierka spolu s návrhom na vysporiadanie výsledku hospo-

dárenia za rok 2021 sa schvaľuje na Valnom zhromaždení,  
− p. Dědeček predstavil plán činnosti za rok 2021 a nový na rok 2022-2023, ktorý mali všetci 

k nahliadnutiu (viď príloha), 
− p. Fabšičová mala pripomienku k plánu činnosti na rok 2022 – 2023. Zdôraznila, že v roku 

2022 sa konajú Majstrovstvá Európy v atletike a preto je nutné zabezpečiť podporu a prí-
pravu deaflympionikov na tejto akcii,  

− p. Fabšičová predložia návrh nahlásiť p. Maťovčíka na kandidatúru do štruktúr ICSD a EDSO,  

− p. Birka predstavil plán činnosti za rok 2021. V krátkosti prešiel jednotlivé body a ku každému 
sa vyjadril, 
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− p. Fabšičová sa informovala, dokedy je termín prihlásenia a zaslania menného zoznamu na 
kandidatúru členov Výkonnej rady ICSD, na čo reagoval p. Birka uvedením termínu 9. máj 
2022. 

 

Ku bodu č. 2  

− p. Dědeček v krátkosti predstavil p. Veroniku Tirpákovú,  

− p. Tirpáková opísala svoje pôsobenie na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komen-
ského, Slovenskej zdravotníckej univerzite ako aj projekty, na ktorých doteraz pracovala, 

− p. Tirpáková predstavila projekt s názvom „Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených 
skupín“, na ktorom už aktuálne pracuje v spolupráci s DVS. V krátkosti informovala o podrob-

nostiach projektu,  

− p. Birka požiadal p. Tirpákovú o kontakt na maséra, ktorý by vedel vycestovať s hráčmi futsalu 
na Majstrovstvá Európy,  

Ku bodu č. 3 

− p. Krist stručne informoval o chystaných zmenách Zákona o športe, ktoré sú podľa jeho slov 
veľmi komplikované,  

− skonštatoval, že napíše stanovisko s pripomienkami k daným zmenám.  

Ku bodu č. 4 

− p. Dědeček predstavil aktualizovaný rozpočet na rok 2022 (viď príloha). V krátkosti sa vyjadril 
ku každému bodu, 

− p. Dědeček podal návrh na úpravu smernice č. 16 Tlmočník posunkového jazyku. Predstavil 

zmenu v hodinovej sadzbe vo výške 28€/ hod. za simultánne tlmočenie, vo výške 15€/hod.  
za dodatočné tlmočenie, za prestoje medzi hodinami tlmočenia 8 €/ hod. 

Hlasovanie: 

Za: 4 hlasy    Proti: 0     Zdržali sa: 1 hlas 

− p. Dědeček požiadal p. Fabšičovú o súčinnosť pri zabezpečení reprezentačného oblečenia pre 
futsalistov,  

− p. Dědeček v ďalšom požiadal p. Birku o aktualizáciu rozpočtu na futsal, 

− p. Dědeček predstavil položku rozpočtu č. 37 Grantový projekt podpory aktivít klubov. Ako 

povedal,  ide o projekt, ktorého úlohou je pomoc členským klubom, dostať viac počujúcich 
medzi nepočujúcich. Zdôraznil, že tento projekt bude mať na starosti hlavne p. Tirpáková,  

− p. Krist sa informoval či výdavky na tento projekt sú v súlade s oprávnenými výdavkami ktoré 
vyplývajú zo zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

− p. Dědeček zdôraznil potrebu bližšieho preskúmania takýchto výdavkov,  
− v ďalšom prítomných požiadal o pripomienky a otázky, či doplnenia k rozpočtu 2022, 
− p. Dědeček poprosil o hlasovanie za rozpočet 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

 

Ku bodu č. 5  
− p. Krist pripomenul úlohu z minulého zasadnutia: spísanie hodnotiacej správy z 24. Letnej 

Deaflympiády, 
− p. Dědeček potvrdil, že správa spísaná ešte nebola a preto túto úlohu preniesol na úlohu do 

ďalšieho zasadnutia,   
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− v ďalšom p. Dědeček poprosil p. Tirpákovú, aby spolu s p. Štefekom začali pracovať na archi-
vácii DVS, 

− v ďalšom diskutoval o začlenení p. Maťovčíka do štruktúr ICSD,  

− p. Maťovčík potvrdil, že má záujem kandidovať na funkciu technického riaditeľa pre horskú 
cyklistiku,  

− p. Birka pripomenul diskusiu z minulého zasadnutia ohľadom mimoriadneho ročného člen-
ského príspevku veteránov. Zdôraznil potrebu hlasovania, 

− p. Dědeček navrhol mimoriadny ročný členský príspevok 30€ pre futsal - veteránov, 

− p. Dědeček poprosil o hlasovanie za mimoriadny ročný členský príspevok vo výške 30€, 

Hlasovanie: 

Za: 5 hlasov    Proti: 0    Zdržali sa: 0 

− p. Dědeček navrhol, aby sa zamestnanci DVS a členovia VV zúčastnili na školení základných 
zručností PC. 

 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 23/21 Úpravu smernice č. 16 Tlmočník posunkového jazyku a zvýšenie základne hodinovej 
sadzby na 28€/hod. 

č. 24/21 Rozpočet na rok 2022. 

č. 25/21 Mimoriadny ročný členský príspevok 30€ pre futsal – veteráni 40+. 

VV berie na vedomie 

č. 26/21 Návrh na zmeny stanov. 

č. 27/21 Výročnú správu za rok 2021. 

č. 28/21 Plán činnosti za rok 2021 a na rok 2022-2023. 

č. 29/21 Zmeškanie termínu prihlásenia a zaslania menného zoznamu na kandidatúru členov 

výkonnej rady ICSD.  

č. 30/21 Súhlas p. Matovčíka so svojou kandidatúrou do štruktúr ICSD a EDSO. 

VV ukladá úlohu 

č. 31/21 Zistiť termín pripomienkovania chystaných zmien Zákona o športe. 

Zodpovedný: p. Krist    Termín: ihneď. 

č. 32/21 Spísať hodnotiacu správu z 24. Letnej Deaflympiády. 

Zodpovedný: p. Dědeček, p. Birka  Termín: do ďalšieho zasadnutia. 

č. 33/21 Práca na archivácii dokumentov DVS a začlenenie p. Štefeka do procesu s tým súvisia-

ceho. 

Zodpovedný: p. Tirpáková   Termín: priebežne. 



ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 25. júna 2022, v zasadačke DVS 

č. 34/21 Zistiť možnosti školenia zamestnancov a členov VV DVS v oblasti počítačových zruč-

ností.  

Zodpovedný: sl. Štellerová   Termín: priebežne. 

 

 

 

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

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

 

V Bratislave, 15. júla 2022 

 


