
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 24. augusta 2022, v zasadačke DVS 

 

Prítomní členovia VV:  Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek, Dušan Dědeček,  
Ospravedlnený:  Július Maťovčík,    Odborný spolupracovník: Veronika Tirpáková 

Tlmočník:   Milena Fabšičová  Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór:   Lukáš Dědeček   Zapisovateľka: Andrea Štellerová 

    

Program: 

1. Prehľad čerpaním prostriedkov (DVS, LD21). 
2. Smernica 22 – Archivačný poriadok. 
3. Ostatné 

a. Prijatie u štátneho tajomníka. 
b. Členské poplatky – bedminton ME, kluby 2022. 

c. Futsal ME – príprava a zmluvy, výkaz trénera. 
d. Vyúčtovanie štátnych prostriedkov niektorými zúčtovateľmi – návrh na opat-

renie.  

e. Deaf Ďumbier, informácie. 
f. Kongres ICSD – účasť, informácie. 
g. Informácie o pripravovanom projekte. 

h. Používanie zverených prostriedkov – notebook a pod.  

i. Mobilné telefóny 

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka. Navrhol do programu doplniť bod Iné. Po krátkej diskusii zo-
stal pôvodný program nezmenený a bol doplnený bod i. 
Zároveň kvôli očakávanému skoršiemu odchodu niektorých členov navrhol, aby sme začali bodom 
Prijatie u štátneho tajomníka. 
 

K bodu č. 3  
Prijatie u štátneho tajomníka 

- P. Birka informoval o návšteve u štátneho tajomníka v zložení Birka, Dědeček a Fabšičová, 
ktorý nás informoval o krátení odmien pre deaflympionikov, 

- komentoval to aj právny zástupca, ktorý konštatoval, že tento postoj sa dlhodobo opakuje 
a budeme musieť zaujať stanovisko, 

- prítomní ešte krátko diskutovali o nespravodlivosti a diskriminácii, ktorú naďalej živia štátni 
úradníci, 

Informácie o novom športovom klube 

- v ďalšom diskutovali o prijatí športového klubu, ktorý však doteraz nesplnil podmienky pre 
vstup a rozhodnutie odložili na ďalší termín zasadnutia, dokedy by mali požadované pod-
mienky splniť, 

Futsal ME – príprava a zmluva, výkaz trénera 

- p. Birka krátko informoval o činnosti družstva futsalu, niektorí hráči sú zranení,  
- p. Dědeček navrhol, aby sa do činnosti družstva zapojila aj fyzioterapeutka, 
- požiadal p. Birku, aby upozornil p. Mikitu na pravidelné predkladanie výkazov, 
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Vyúčtovanie štátnych prostriedkov niektorými zúčtovateľmi – návrh na opatrenie, 

- v ďalšom p. Dědeček spomenul absurdné pokusy niektorých zúčtovateľov, aby im boli refun-
dované náklady, ktoré sa spájajú s módnym a nie športovým oblečením, 

- spomenul, že my máme vnútorné usmernenie, uvedená problematika je známa a napriek 

tomu sa stretávame s absurdnými situáciami, 
- p. Krist spomenul, že takéto momenty jednoducho máme odmietať, 

Informácie o Deaf Ďumbieri 
- prítomní sa oboznámili so štruktúrou zloženia pozvaných, p. Dědeček spomenul atraktívnych 

hostí – prezidenta francúzskej asociácie nepočujúcich Oliviera, p. Juraja Drobu a p. Ivana Hu-

sára, 
Používanie zverených prostriedkov 

- gen. sekretár apeloval na prítomných, aby riadne využívali zverený majetok najmä mobily 
a notebook v súvislosti s logikou doručených správ, keďže niektorí otvoria notebook len raz 
za 10 dní,  

- v súvislosti s uvedeným spomenul, že sekretariát DVS pripravuje pre členov VV a sekretariátu 
školenie PC zručností, nakoľko tieto sú na dosť nízkej úrovni, 

- p. Birka informoval o tzv. verejnej kontrole zo strany nepočujúcich, ktorí si všímajú a s nepo-

rozumením potrieb DVS komentujú zakúpenie mobilných telefónov, či úhradu kávy za 1,5 €. 
 

Ku bodu č. 1 

− p. Dědeček informoval o aktualizáciách v rozpočte, ktoré nie sú zásadného charakteru, skôr 
ide o interný presun prostriedkov medzi položkami, 

− najviac diskutovali o podpore jednotlivcov, ktorí nie sú priamo zaradení v podpore minister-

stva, 

prítomní osobitne hlasovali o podpore športovej prípravy stolnej tenistky Nataše Bačenkovej 
vo výške 2 000€. 

Hlasovanie: 

za: 2    proti: 1    nezúčastnili sa: 2 

návrh bol odsúhlasený 

- p. Dědeček si zobral za úlohu kontaktovať rodičov a zistiť, ako prebieha jej športová príprava, 
- v ďalšom diskutovali o problematickej spolupráci s firmou Atak, ktorá sa žiaľ javí ako nespo-

ľahlivý partner, 
- v ďalšom spomínal predstavu o tom, že by chcel pripraviť projekt, ktorý integruje počujúcich 

medzi nepočujúcich s cieľom pomôcť im na regionálnej úrovni, 
Ku bodu č. 2  

− p. Birka vyjadril pozitívny postoj a potrebu takejto smernice, 

− p. Dědeček pochválil p. Štefeka za prípravu podkladov na vytvorenie smernice, čo sl. Tirpá-
ková odhadla na 70% : 30% v jeho prospech, 

− p. Dědeček vyslovil víziu, ako by taký archív mal vyzerať, jednak v rovine elektronickej (dáta, 
úložné miesto, server), jednak v rovine fyzickej (zbierka reálnych predmetov), 

− zároveň doplnil, že je to úloha a práca pre všetkých členov VV, 
− p. Birka navrhol hlasovať o schválení smernice 22 

Hlasovanie: 

za: 3    proti: 0    nezúčastnili sa: 2 

návrh bol odsúhlasený 
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− p. Dědeček navrhol hlasovať o schválení odmeny pre p. Štefeka za dobre pripravené pod-
klady na vypracovanie smernice 22 

Hlasovanie: 

za: 3    proti: 0    nezúčastnili sa: 2 

návrh bol odsúhlasený 

 

Následne bol program zasadnutia ukončený. 
 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 35/22 Podporu športovej prípravy Nataše Bačenkovej vo výške 2 000€ 

č. 36/22 Znenie smernice č. 12 Archivačný poriadok. 

č. 37/22 Odmenu pre Miloša Štefeka vo výške 200€ za vypracovanie podkladov smernice č. 12 

Archivačný poriadok. 

VV berie na vedomie 

č. 38/22 Informácie o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR 24. augusta 2022. 

č. 39/22 Prehľad, informácie o rozpočte DVS. 

č. 40/22 Informácie, predbežný zoznam účastníkov na Deaf Ďumbier 2022. 

VV ukladá úlohu 

č. 41/22 Zistiť aktivity v oblasti športovej prípravy sl. Bačenkovej v oblasti športu – stolného 

tenisu a vyzvať jej rodičov na predloženie nákladov k zúčtovaniu. 

Zodpovedný: D. Dědeček   Termín: do ďalšieho zasadnutia. 

 

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

 

V Bratislave, 18. septembra 2022 

 


