
ZÁPISNICA  

Zo zasadnutia členov Výkonného výboru  
konaného 25. novembra 2022, v zasadačke DVS 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek - ospravedlnený, Július Maťovčík, 
Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Odborný spolupracovník: Veronika Tirpáková   Zapisovateľka: Andrea Štellerová  

     

Program: 

1. Informácie o stave kontroly vykonávanej hlavnou kontrolórkou športu.   
2. Informácia o stretnutí na MŠVVaŠ SR k financovaniu ZP na rok 2023. 
3. Schválenie zmeny smernice č. 9 – Per rollam 

4. Výkazy činnosti členov VV DVS za rok 2022. 

5. Informácie ohľadne skončenia pracovného pomeru a uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti 
s D. Dědečkom.  

6. Organizácia Deaf Ski Europacup, účasť a podpora DVS.  
7. Predloženie správy z ME vo futsale. 
8. Komunikácia členských krajín ICSD vo veci zmeny Ústavy ICSD a predkladaných návrhov v tejto 

veci. 
9. Informácia o stave agendy sekretariátu DVS, pracovných zmlúv a činností vyplývajúcich zo Sta-

nov DVS. 
10. Záverečné pokyny vo veci prípravy Deaflympijských dní a rozdelenie úloh.  
11. Ostatné – podľa návrhov jednotlivých členov VV DVS   

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  
 

K bodu č. 1 

− p. Fabšičová informovala o priebehu odovzdania všetkých materiálov na plánovanú kontrolu  
na MŠVVaŠ SR, 

− dodala, že odovzdanie dokumentov prebehlo v poriadku k čomu sa podpísal preberací proto-
kol, ktorý bol už predpripravený, 

− v ďalšom hovorila že kontrola bude prebiehať celý december 2022 a ukončená bude zrejme 
až začiatkom roku 2023, 

− taktiež informovala o vratkách, za jednotlivé položky, ktoré boli v predchádzajúcom období 
nesprávne zaúčtované, na základe čoho sa vykonávala dodatočná oprava 

 

K bodu č. 2 

− p. Fabšičová informovala o stretnutí, ktoré sa konalo dňa 24.11.2022 na MŠVVaŠ, 
− p. Krist informoval, že MŠVVaŠ im oznámilo, že pripravuje vzorec na základe ktorého bude 

financovať šport zdravotne postihnutých. Dodal, že finančné prostriedky by následne mali byť 
prerozdeľované na základe tohto vzorca a preto je možné že jednotlivé športové organizácie 
môžu dostať každý rok inú výšku finančných prostriedkov oproti predchádzajúcemu roku, čo 
môže byť vážnym problémom pri plánovaní výdavkov na dlhšie obdobie a to najmä pri rozpra-
covaných projektoch. Takto sa môže stať, že napríklad DVS dostane budúci rok menej finanč-
ných prostriedkov oproti tomuto roku. V krátkosti vysvetlil predbežne navrhovaný kľúč na zá-
klade ktorého by sa mali financovať jednotlivé združenia zdravotne postihnutých, ktorý ale 
ešte nemá definitívnu podobu, 

− p. Krist v tejto súvislosti navrhol v rámci členskej základne, začať evidovať športujúce deti 
a mládež pre ktorú DVS organizuje súťaže a preteky, keďže doteraz týchto športovcov v člen-
skej základni DVS neeviduje, 
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− p. Tirpáková súhlasila a navrhla, že by sme v tejto veci celoplošne oslovili školy a zapojili ich do 
tohto procesu, 

− p. Krist v ďalšom taktiež informoval ohľadom financovania, že medzinárodný olympijsky výbor 
sa dohodol s medzinárodným paralympijskym výborom, že jednotlivé štáty začnú začleňovať 
zdravotne postihnutých športovcov do svojich národných zväzov zdravých, na základe čoho 
budú aj finančné prostriedky určené pre zdravotne postihnutých prerozdelené pre takéto 
zväzy. 

 

Ku bodu č. 3 

− p. Krist vysvetlil dôvody úpravy tejto smernice, a zdôraznil že sa budú musieť aktualizovať aj 
viaceré ďalšie smernice a to najmä pokiaľ obsahujú niektoré osobné údaje, ktoré sú už v sú-
časnosti neaktuálne,  

− prebehlo hlasovanie za prijatie zmeny smernice č. 9 - Per rollam 

Hlasovanie 

Za: 4    Zdržal sa: 0    Proti: 0 

 

Ku bodu č. 4 

− p. Fabšičová informovala o úlohe zaslania pracovných výkazov všetkých členov VV do 
20.11.2022 s tým, že dostala výkaz len od p. Dušana Dědečka, 

− na základe uvedeného sa členovia VV dohodli , že najneskôr do 27.11.2022 pošlú všetci čle-
novia VV 

− p. Krist k tomu uviedol, že ohľadne týchto výkazov je v súčasnosti problém s vyplatením za čin-
nosť, pokiaľ člen VV nemá uzatvorenú zmluvu  podľa Zákonníka práce. V praxi znamená, že 
takáto činnosť musí byť vykonávaná na základe pracovnej, alebo obdobnej zmluvy a musia byť 
taktiež odvádzané všetky zákonné odvody. Taktiež v tejto súvislosti sa nemôže opomenúť, že 
je nevyhnutné vopred prihlásiť takéhoto zamestnanca do sociálnej poisťovne t.j. pred uzatvo-
rením takejto zmluvy a vykonaním takejto činnosti. V nadväznosti na túto skutočnosť uviedol, 
že je to iné pokiaľ je takáto činnosť poskytovaná na faktúru v zmysle oprávnených výdavkov, 
ako sú napr. výdavky na trénera, či pri organizovaní športových podujatí. 

− p. Birka navrhol zrušenie odmien za zasadnutia VV, s tým, že by sa odmena prináležala iba za 
konkrétny výkon činnosti ako napríklad organizáciu Deaflympijskych dní, 

− sl. Štellerová sa ospravedlnila z ďalšej účasti, odišla 15:25 

− p. Fabšičová uviedla, že oprávnené môžu byť napr. účasti na medzinárodných kongresoch 
ICSD a že na základe doručených výkazov pripraví podklady k takýmto výkazom, t.j. čo bude 
môcť byť uznané a čo nie. 

 

Ku bodu č. 5 

− P. Krist informoval členov VV o tom, že s p. Dědečkom stále nebola ukončená pracovná 
zmluva, pretože jeho abdikáciou pracovná zmluva nezaniká, a napriek tomu, že bola ústne 
dohodnuté ukončenie pracovnej zmluvy vo forme dohody k tomuto stále neprišlo. 

− taktiež uviedol, že z jeho strany bolo v tejto veci komplikované komunikovať s p. Dědečkom 
nakoľko on môže telefonicky komunikovať iba na vybrané telefónne čísla resp. na sekretariát 
DVS a nevie presne určiť kedy to bude možné a preto v tejto záležitosti s ním komunikoval iba 
sprostredkovane cez odkazy prostredníctvom sekretariátu. 

− Práve z toho dôvodu došlo zrejme k nepochopeniu niektorých skutočností a p. Dědeček opa-
kovane odmietol podpísať dohodu o skončení pracovnej zmluvy a návrh dohody o pracovnej 
činnosti, na základe ktorej by mohol naďalej poskytovať poradenstvo a pomoc vo veci agendy 
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týkajúcej sa sekretariátu DVS, ktorej sa venoval niekoľko rokov a ktorú preto veľmi dobre po-
zná. Navyše p. Dědeček má výhrady k ponúkanej výške odmeny, týkajúcej sa dohody o pra-
covnej činnosti a preto túto taktiež odmietol podpísať, 

− p. Birka k tomu uviedol, že si myslel, že pracovná zmluva s p. Dědečkom bola ukončená jeho 
abdikáciou. Taktiež uviedol, že by takáto zmluva mala byť ukončená čo najskôr, keďže činnosť 
generálneho sekretára vykonáva na základe poverenia VV DVS v súčasnosti p. Fabšičová a po-

kiaľ je takýto stav, tak by sa nemala uzatvárať ani dohoda o pracovnej činnosti 
− k tomuto názoru sa priklonili i p. Štefek a Matovčík, 

−  p. Birka preto navrhol hlasovať o okamžitom skončení pracovného pomeru p. Dědečka a ne-
uzatvorení Dohody o pracovnej činnosti 

− prebehlo hlasovanie za okamžité skončenie pracovného pomeru s p. Dědečkom a neuzatvo-
rení Dohody o pracovnej činnosti 

− Hlasovanie 

Za: 3    Zdržal sa: 1                   Proti: 0 

 

Ku bodu č. 6 

- p. Birka uviedol, že v zmysle mailovej komunikácie je organizácia Deaf Ski Europacup, usku-
točňovaná veľmi na rýchlo a bez dostatočných informácií a že podpora takéhoto podujatia je 
preto veľmi sporná, 

- p. Fabšičová v tejto veci uviedla, že na základe jej požiadavky jej bol zaslaný podrobnejší roz-
počet, ako ten ktorý jej bol prvotnej poskytnutý a s ktorým sa oboznámili i členovia VV, 

- p. Krist navrhol, že hoci jeho názor bol spočiatku nepodporiť takto narýchlo organizované 
podujatie, v zmysle ďalších informácií sa prikláňa k tomu, že nejakú šancu a podporu zo 
strany DVS by mohol organizátor v tejto veci dostať, keďže predsa by takéto športové poduja-
tie  bolo prínosom pre nepočujúcich športovcov, 

- p. Matovčík uviedol, keďže sa ako športovec v minulosti zúčastnil lyžiarskych pretekov tak ne-
považuje za dôvodné, aby na takomto podujatí museli byť dvaja tlmočníci a teda, že by mal 
postačovať jeden tlmočník, 

- po krátkej diskusii sa členovia VV dohodli, že by mohli podporiť toto podujatie zabezpečením 
tlmočníka, t.j. vrátane všetkých jeho nákladov a finančne sumou 2 tisíc eur, ktorú by v rámci 
oprávnených nákladov vyúčtoval sekretariát DVS, 

- prebehlo hlasovanie o podpore Deaf Ski Europacup, sumou 2.000 EUR a zabezpečením jed-
ného tlmočníka  

- Hlasovanie 

- Za: 4    Zdržal sa: 0                   Proti: 0 

 

      Zasadnutie Výkonného výboru bolo ukončené o 16:30 hod. nakoľko tlmočníčka a členka VV DVS 
Milena Fabšičová z dôvodu ďalších pracovných povinností ospravedlnila svoju účasť na zasadnutí. Čle-
novia VV sa dohodli, že neprerokované body 7. 8. 9. a 10. budú predmetom najbližšieho VV DVS, ktorý 
bude zvolaný najneskôr do polovice decembra 2022, čo zabezpečí p. Fabšičová.  

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 56/22             Prijatie zmeny smernice č. 9. 

č. 57/22             Rozhodnutie o okamžitom skončení pracovného pomeru s p. Dědečkom a neuzatvo-
renie dohody o pracovnej činnosti. 
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Č. 58/22             Podpora Deaf Ski Europacup, sumou 2.000 EUR a zabezpečením tlmočníka 

 

 

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

 

korigoval: Milena Fabšičová, poverená výkonom funkcie GS ............................................ 

 

V Bratislave,  9.12.2022                                                                                                          


