
ZÁPISNICA  
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného Výboru  

konaného 6. júna 2019 Blumentálska 24, Bratislava. 

 

 

Členovia VV: Miloš Štefek, , Rastislav Hrdlík, Dušan Dědeček, Július Maťovčík,  

Peter Birka- ospravedlnený  

Tlmočník: Milena Fabšičová    Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček   Zapisovateľka: Barbora Štellerová   

PROGRAM: 

1. Informácie o prihláškach členov DVS a návrhoch. 

2. Informácie o plnení registračných povinností členmi DVS. 

3. Ostatné. 

Prítomných uvítal p. Štefek a otvoril diskusiu k programu.  

- p. Dědeček informoval, že ide o mimoriadne zasadnutie, ktorého cieľom je informovať o val-

nom zhromaždený o program a systéme fungovania, 

- p. Dědeček oznámil, že každému členovi sa poslal návrh na nový volebný poriadok, ktorý sa 

ale ešte bude meniť, pretože je ho potrebné doplniť ho o niektoré zmeny,  

- p. Dědeček pokračoval a vysvetlil, že voľby budú prebiehať verejným, alebo písomným hlaso-

vaním. Všetkým zástupcom klubov, budú vydané hlasovacie lístky, na ktorých budú mať vše-

tci pridelený svoj počet hlasov, predložil ukážku hlasovacieho lístka, 

- P. Hrdlík sa spýtal, kto bude počítať hlasy, 

- p. Dědeček informoval, že bude na to určená volebná komisia a kontrolór, 

- P. Dědeček informoval, že do funkcie prezidenta sú navrhnutí traja kandidáti - p. Štefek, p. 

Maťovčík a p. Birka. Do funkcie generálneho sekretára je navrhnutý jeden kandidát a to p. 

Dědeček,  

- p. Dědeček podotkol, že pôvodne sa mal voliť aj viceprezident, ale p. Krist informoval, že 

podľa predpisov sa nevolí na valnom zhromaždení, ale VV si ho zvolí iba medzi sebou na zá-

klade návrhu prezidenta, 

- p. Dědeček ďalej pokračoval a zdôraznil, že je potrebné dohodnúť sa na novom počte členov 

VV a zároveň vyjadril názor, že by bol za sedemčlenný VV,  

- P. Krist sa prikláňa k 5 člennému VV, ale zhodnotil, že podľa stanov musí byť  minimálne 5-

členný VV a valné zhromaždenie, by malo najskôr hlasovať o počte členov vo VV a potom 

o samotných členoch VV, 

- p. Hrdlík sa zaujímal, že ak je navrhnutý za člena VV, či musí kandidovať, 

- p. Dědeček povedal, že nemusí a že navrhne za čestného člena, ktorý bude mať právo zúčas-

tňovať sa VV a mať poradný hlas,  

- p. Maťovčík navrhol, aby bolo povinnosťou každého kandidáta, ktorý je navrhnutý za člena 

VV, byť prítomný na valnom zhromaždení, 

- VV s návrhom súhlasil  

- p. Dědeček ďalej informoval, že na VZ bol pozvaný ako hosť p. Juraj Droba, ktorého požiada 

o odovzdanie členských listov členským združeniam. Vydanie tohto listu zároveň potvrdzuje, 

že člen splnil všetky podmienky v zmysle stanov a nadväzujúcich dokumentov,  

- p. Dědeček informoval, že návrh do diskusie dal p. Hlavatý a p. Legutký, 

- p. Hrdlíka zaujímalo, či je možné odovzdať delegačný list aj na mieste, tesne pred VZ, 

- p. Dědeček odpovedal, že zatiaľ to možné je, ale v novom rokovacom poriadku to bude tak, 

že najneskôr 24 hodín pred začatím valného zhromaždenia, bude potrebné odovzdať všetky 

požadované dokumenty, 
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- p. Krist pripomenul, že v programe VZ je potrebné venovať sa aj schváleniu odmeny pre Kon-

trolóra DVS, 

- p. Dědeček prítomných informoval, že každý člen DVS dostal emailom Výročnú správu, 

- v bode Informácie o plnení registračných povinností členov DVS p. Dědeček v informoval, že 

ŠKN Prešov neuhradilo členský príspevok a podal návrh ich vylúčiť z DVS, členovia VV súhla-

sili, 

- p. Dědeček ďalej podal návrh, že ŠKN Prešov dáme možnosť sa zúčastniť napríklad Majstrov-

stiev Slovenska, ale s tým, že budú mať vyššie štartovné a budú si musieť platiť ubytovanie 

a aj stravu, či ďalšie poplatky spojené s účasťou, 

- v bode Ostatné p. Dědeček informoval prítomných o aktualizovanej situácii, keď talentovaný 

bedmintonista Peter Petrovič (spolu s Milanom Merčiakom) bol zmluvou s MŠVVaŠ SR zara-

dený na úroveň športovcov TOP tímu. Dostane tak účelovo poskytnutý príspevok na svoju 

športovú prípravu z MŠVVaŠ SR. V súvislosti so skôr prijatou filozofiou DVS podal návrh, aby 

mu s ohľadom na tieto okolnosti bola pôvodná výška podpory (plánovaná v rozpočte DVS) 

znížená z 2 000 na 1 000€ s čím členovia VV súhlasili, 

- p. Maťovčíka zaujímalo, či p. Dědeček vystavil faktúru p. Vašíčkovi na polovicu jeho účastníc-

kych nákladov na MS v bedmintone do TaiPei na ŠKN Trenčín,  

- p. Dědeček potvrdil, že faktúru vystavil tak, ako p. Vašíček požiadal,  

- p. Maťovčík informoval, že ŠKN Trenčín nemá o tom žiadnu informáciu, 

- v ďalšom p. Dědeček navrhol, aby DVS poskytlo talentovanej cyklistke sl. Birošovej z Popradu 

v prípade jej prihlášky na ICSD Majstrovstvá sveta v cyklistike aj príspevok na športovú prí-

pravu, 

- p. Maťovčík informoval, že na uvedených Majstrovstvách je veková hranica 19 rokov a keďže 

Birošová ona má len 14 rokov, súťaží sa nebude môcť zúčastniť, 

- p. Dědeček poprosil členov VV, aby informovali ostatných členov DVS o prebiehajúcom „Ge-

nerálnom góle“, kedy môže ktorýkoľvek člen prestúpiť do iného klubu bez akýchkoľvek pre-

stupových podmienok, 

- p. Maťovčík navrhol, aby DVS zakúpil riadny kávovar na účely občerstvenia účastníkov zasad-

nutí. 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 31/19 povinnosť kandidátov byť osobne prítomný na Valnom zhromaždení, 

č. 32/19 zníženie podpory z rozpočtu DVS na činnosť pre p. Petroviča z 2 000 eur na 1000 eur,  

č. 33/19 vylúčenie ŠKN Prešov z DVS z dôvodu neplnenia si základných členských povinností. 

VV berie na vedomie 

č. 34/19 Informácie k valnému zhromaždeniu (uvedené v zápisnici).  

 

Zapísala: Barbora Štellerová    ........................................... 

23. apríla 2019 

 

Upravil a overil: Dušan Dědeček, gen. sekretár  ........................................... 

11. mája 2019 


