ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 24. január 2020 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave.

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, Miloš Štefek,
Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist Prizvaný: Rastislav Hrdlík, čestný člen VV
Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček - neprítomný, Zapisovateľ: Andrea Štellerová.
Program:

1. Zmena vo financovaní MŠVVaŠ SR TOP športovcov.
a. deklarovaná podpora a dopad na rozpočet DVS 2020,
b. návrh na podporu ďalších športovcov.
2. Príprava ME-J
a. predpokladaný rozpočet,
b. možnosti finančného zabezpečenia v tejto oblasti.
3. Členské poplatky na rok 2020.
4. Ostatné.
a. Marketingové aktivity (P. Madlenga).
b. Projekty predložené na ministerstvo, BSK, ďalšie plány..
c. Najúspešnejší športovci pre rok 2019 (prehľad).
d. Konečný rozpočet za rok 2019, odmeny.
e. Milošov „projekt“.
f. Pozvánka na gala SPV, stanovisko.
g. Elektronická schránka DVS.
h. Iné.
Prítomných uvítal prezident p. Birka. Požiadal prítomných o návrhy na doplnenie programu a otvoril
rokovanie.
Ku bodu 1. Zmena vo financovaní MŠVVaŠ SR (ďalej len ministerstva) TOP športovcov.
-

p. Dědeček informoval o zmene postoja ministerstva, spomenul krátke pracovné stretnutie, potešil sa „novému“ a prekvapujúcemu postoju vo financovaní,
p. Krist vyjadril názor, že nový postoj je v rozpore s kritériami zverejnenými na webe,
p. Dědeček zároveň skonštatoval, že v poskytnutom zozname už nie sú bedmintonisti, ktorí mali
v roku 2019 podporu 7.500€,

-

Ku bodu 2 Príprava ME-J
-

p. Dědeček informoval o prvom pozitívnom prínose – odpoveď z SPP, zároveň je potrebné osloviť
spoločnosť GIGA sport, kde aj podľa slov p. Fabšičovej nebude problém s podporou,
prítomní prešli predbežný rozpočet ME s príjmovou a aj výdajovou časťou,

Ku bodu 3 Členské poplatky na rok 2020.
- p. Dědeček spomenul informáciu o výške členských poplatkov a otvoril k tomu diskusiu,
- p. Maťovčík informoval o svojom hlasovaní v Trenčíne, ktorým bol proti zvyšovaniu,
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p. Birka predpokladal, že tie členské poplatky používajú na hradenie výdavkov na aktivity
členov,
- p. Dědeček predložil návrh, aby Športové kluby platili členský príspevok DVS podľa výšky
členského v kluboch - napr. 30% zo svojich,
- na otázku p. Birku čo je motiváciou k takému postupu, odpovedal p. Dědeček, že chceme
podporiť prosociálne správanie členských klubov,
- p. Krist navrhol úlohu pre kontrolóra, zistiť ako sú platené členské poplatky v jednotlivých
členských organizáciách a naše opatrenie treba brať ako reguláciu,
- v ďalšom diskutovali o podmienkach v ŠKN Trenčín p. Birka a p. Maťovčík, kvôli vzájomnej
informovanosti,
Ku bodu 4 Ostatné.
- p. Madlenga informoval o svojich aktivitách: - príprava 2% video – s p. Birkom, rieši prijatie u župana v Trnave, podporu zabezpečením tlmočníkov, pripravil list pre Trnavu, Šamorín, venoval čas pre TOP športovcov, komunikáciu s SPP (otázka exkluzivity),
- p. Maťovčík sa informoval o príprave listu na účasť na majstrovstvá sveta v cyklistike,
lebo koniec februára je termín na prihlásenie sa o usporiadanie,
- p. Birka uvažoval o rozšírení aktivít – majstrovstiev v basketbale a futsale,
- pridal sa p. Štefek s návrhom na konanie M-SR v plávaní,
- sekretár reagoval, že je potrebné vychádzať z našich finančných podmienok a že je potrebné najprv predložiť finančný rozpočet, aby sme mohli o tom vo VV uvažovať,
- v ďalšom prítomnom diskutovali o vyhodnotení úspešnosti športovcov v roku 2019, informáciu v prezentovanej tabuľkovej forme predbežne nebudeme zverejňovať,
- p. Dědeček po bodoch prešiel sumárnu tabuľku s rozpočtom po položkách a požiadal
o schválenie tohto rozpočtu,
- p. Dědeček sa vzdal svojej odmeny za minulý rok v prospech p. Štefeka, ktorý sa stará ako
otec sám o dvoch synov,
- v ďalšom sa prítomní venovali zmene rozpočtu predloženého gen. sekretárom, vzhľadom
ku ustúpení od „katastrofického“ scenáru od posledného zasadnutia,
- medzi inými položkami boli na podporu pred LD vybraní J. Jánošíková, P. Petrovič, M.
Merčiak, M. Kanaba a M. Vaco, ktorí budú zmluvne viazaní za určitých podmienok,
- p. Birka chvíľu uvažoval o možnosti štartu na LD družstva bowlingárov, avšak je potrebné
najprv mať výrazných jednotlivcov, ktorí môžu také družstvo vytvoriť,
- v ďalšom p. Birka diskutoval o kombinovaných hrách v stolnom tenise, keď na ďalšom
podujatí (ME) nebudú štartovať vo štvorhre spolu Jurková a Štetková, ale Jurková
a hráčka z inej krajiny. Ako možný dôvod rozhodnutia tímu okolo Jurkovej sú nezhody
členov tímu s rodičmi E. Štetkovej,
- p. Maťovčík požiadal o preplácanie cestovných nákladov na zasadnutia VV, prítomní po
diskusii odsúhlasili preplácanie cestovných nákladov,
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p. Birka uvažoval o zahrnutí nákladov na organizáciu futsalovej ligy do paušálu vo výške
400€, ktorý dostáva. Zhodne ho usmernili pp. Maťovčík a Štefek, že náklady na futsal sa
do toho rátať nemajú,
p. Dědeček vyjadril očakávanie, že paušál je poskytovaný p. Birkovi na organizačnú činnosť súvisiacu s činnosťou sekretariátu DVS a nie futsalu. Zároveň pripomenul, že futsal
nemá riadneho trénera vo futsale a je potrebné v tomto smere urobiť rozhodné kroky,
v ďalšom p. Štefek krátko prezentoval žiadosť o obnovu športového náradia a náčinia na
ZŠ Hrdličkova formou projektu DVS podaného cez Iuventu (termín 17.2.2020),
p. Dědeček upozornil p. Štefeka na určité podmienky, ktoré by boli spojené s takouto
podporou,
p. Birka našiel aj formu vzájomnej reciprocity poskytnutím športových priestorov,
v ďalšej diskusii sa prítomní zaoberali účasťou na Gala koncerte SPV. P. Dědeček síce potvrdil účasť, avšak kvôli osobným dôvodom rozhodne o svojej účasti na poslednú chvíľu,
Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje

č. 10/20
č. 11/20
č. 12/20

predložený návrh na najúspešnejších športovcov roku 2019,
preplácanie cestovných nákladov na dochádzku členov VV na pracovné zasadnutia
VV.
rozpočet predložený v 2. verzii zohľadňujúci nové podmienky vo financovaní.
VV berie na vedomie

č. 13/20
č. 14/20
č. 15/20

prípravu zmluvy pre tzv. vybraných športovcov s prioritami odborného, športového
materiálneho zabezpečenia, prenájmy a náklady na účasť na podujatiach,
žiadosť p. Štefeka o prípravu a spracovanie projektu na renováciu športového vybavenia pre ZŠI Hrdličkova prostredníctvom org. Iuventa,
osobný postoj p. Dědečka ku jeho účasti na gala koncerte SPV.
VV ukladá úlohu

č. 16/20
č. 17/20

pripraviť rozpočet a bulletin M-SR v plávaní.
Zodpovedný: p. Štefek
Termín: nebol určený
rozoslať vyhodnotenie najúspešnejších športovcov roku členom VV.
Zodpovedný: p. Dědeček
Termín: nebol určený

zapísal Dušan Dědeček, gen. sekretár
18. februára 2020

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

