ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného Výboru DVS,
konaného 13. januára 2017, Blumentálska 24, Bratislava.
Prítomní:
Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Oliver Krist
Ospravedlnení:
Július Maťovčík, Milena Krajčírová – tlmočníčka, Lukáš Dědeček - kontrolór

PROGRAM:
1. Aktuálna situácia vo financovaní DVS a Vybraných športovcov
a. Zákon o športe a jeho uplatnenie vo finančnej politike DVS
b. dopady a konkrétne opatrenia,
c. nájomné kancelária DVS,
d. úhrada za používanie telefónov a internetového pripojenia,
e. iné výdavky (audit, spracovanie DP za rok 2016),
f. Návrh na spolupodieľanie členov VV na výdavkoch.
2. Príprava podania na Európsky súdny dvor
3. Ostatné
a. webové stránky, propagácia, billboardová kampaň, bulletin,
b. projekty, podporovatelia,
c. pracovné stretnutie 26. a 31. januára 2017
4. Záver.
Prítomných uvítal prezident DVS M. Štefek, prečítal program, ktorý bol následne schválený.
Ku bodu 1
-

-

p. Dědeček informoval prítomných o aktuálne zverejnených tabuľkách so zoznamom Top športovcov v ktorom chýbajú Martin Legutky a Curling. Ministerstvo zmenilo pravidlá na zaradenie
medzi Top športovcov – max. do 6. miesta. Nárast zaznamenali Keinath (na 40 tis.), Tutura (30
tis.), Antušeková (10 tis.),
p. Dědeček predložil tabuľku s nevyhnutnými výdavkami na chod sekretariátu a navrhol, aby
každý člen VV hradil zo svojich prostriedkov náklady za telefóny navyše,

Ku bodu 2
-

p. Krist – informoval prítomných o potrebných krokoch

Ku bodu 3
-

p. Dědeček oznámil, že sa nezúčastní bowlingovej ligy. Taktiež informoval o neúčasti p. Krajčírovej, ktorá je t.č. PN,
na zasadnutie pôjde sám Peter Birka,

Ku bodu 4 – Záver.

Uznesenia prijaté členmi VV DVS.
VV berie na vedomie
č. 1/17
zmenu v príspevku na zabezpečenie prípravy – zrušenie príspevku - dotýka sa curlingárov a lyžovania,
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č. 2/17
č. 3/17

konanie inventarizácie DVS dňa 3. januára 2017,
neúčasť D. Dědečka a M. Krajčírovej na bowlingovej lige.

č. 4/17

VV schvaľuje
úhradu telefónov členmi VV (zo vlastných zdrojov).

Termín najbližšieho VV DVS je 10. február 2017 o 14.00 hodine.

Zapísal: Dušan Dědeček

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

Overili:
Miloš Štefek, prezident

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

V Bratislave, 13. január 2017
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