ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 17. novembra 2020 v zasadačke na Blumentálskej 24 v Bratislave.
Pozvaní:
Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek, Dušan Dědeček, Július Maťovčík ospravedlnený
Kontrolór DVS: Lukáš Dědeček
Tlmočník: Milena Fabšičová Právny zástupca: Oliver Krist
Program:
1. Refundácia výdavkov – strešný box a pod.
2. Odmena trénera futsalu
3. Ostatné
a. aktualizácia smernice 6.
b. iné.
Prítomných uvítal prezident p. Birka.
Ku bodu 1. Plány športovej prípravy.
− p. Birka predstavil problematiku ohľadom p. Pristača a kúpe strešného boxu Thule a
p. Dědeček zúčastnených oboznámil o spôsobe, akým postupoval p. Pristač, pri kúpe
strešného boxu Thule,
− p. Krist vstúpil do debaty a neodporučil, aby bol strešný box preplatený. Ako dôvod
udal samotný fakt, že v zmluve je jasne dané, čo si športovec môže a nemôže zakúpiť. Strešný box by v tomto prípade predstavoval sporný výdavok,
− p. Dědeček upozornil aj na to, že p. Pristač nemal v pláne športovej prípravy naplánovaný takýto výdavok a v prípade, že tak chcel urobiť, mal o tom informovať DVS,
− p. Dědeček navrhol počkať s refundáciou, kým nedostaneme vyjadrenie hlavnej kontrolórky športu, p. Fisterovej, na základe, ktorého budeme postupovať ďalej,
− v ďalšom informoval o smernici č 6. - Zabezpečenie nákupov materiálov neinvestičného charakteru, ktorá prešla aktualizáciou. Spomenul článok IV. bod 1. kde sa píše,
že zúčtovateľ je povinný vopred konzultovať s členmi komisie svoj zámer o takomto
výdavku a žiada ich o predbežné rozhodnutie a taktiež bod 2. - výdavok musí byť
v súlade s jeho plánom športovej prípravy, alebo obdobného dokumentu o plánovaní
športovej prípravy,
− p. Dědeček ďalej informoval o zmluve s TOP Deaflympionikom, kde konkrétne spomenul článok III. bod 12., v ktorom športovec na seba preberá plnú zodpovednosť za
akékoľvek materiálne plnenie (športový a iný technický materiál), ktoré na účely
športovej prípravy zakúpil TOP deaflympionik z pridelených prostriedkov,
− p. Krist dodal, že ide o štátne prostriedky a v konečnom dôsledku štát rozhoduje na
čo sa financie môžu a naopak nemôžu použiť. Opakovane spomenul zmluvu, v ktorej
je všetko jasne napísané,
− p. Krist navrhol, aby aj v prípade neurčitého stanoviska hlavnej kontrolórky športu p.
Fisterovej, VV postupoval schválením kúpy strešného boxu s podmienkou, že sa p.
Pristač podpisom, zaviaže ku konkrétnej veci,
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− p. Dědeček navrhol, aby v prípade pozitívnej reakcie hlavnej kontrolórky športu p.
Fisterovej a taktiež súhlasu VV DVS, bola refundovaná suma, ktorá zodpovedá priemernej cene daného strešného boxu (cenový web Heureka), keďže cena boxu je
podľa neho predražená,
Ku bodu 2. Odmena trénera futsalu
− p. Birka sa informoval o finančnej odmene pre p. Mikitu, za trénovanie futsalového družstva. Zdôraznil problematiku odmeňovania športových odborníkov pri
kolektívnom športe s porovnaním individuálnych športoch,
− p. Dědeček informoval p. Birku, že aj v prípade, ak športový odborník trénuje súčasne viac ako jedného TOP Deaflympionika naraz, podľa výkazu nedostáva násobne toľko, koľkých trénuje, ale iba 1,3 násobok,
− p. Dědeček navrhol zmenu vo výkaze, ktorý je aktualizovaný o špecifikáciu kolektívneho športu. Zmena by sa týkala koeficientu (násobiteľ za kolektívny šport),
a to konkrétne 1,85,
− p. Dědeček v ďalšom hovoril o probléme s vystavením faktúry pánom Mikitom,
lebo nemôže mať založené IČO (obmedzenie zamestávateľom),
− prítomní sa dohodli, že do konca roka 2020 sa jeho odmena bude riešiť jednorázovou formou,
− p. Štefek sa informoval, či daná zmena súvisí s futsalovým družstvom, aj napriek
tomu, že sa nepovažujú za TOP Deaflympionikov,
− p. Dědeček upozorňuje na to, že sa to týka aj tých, ktorí majú zadefinovaný iný
vlastný rozpočet,

Ku bodu 2. Ostatné
− p. Dědeček ďalej predstavil aktualizáciu smernice č. 6, ktorú všetci mali vopred k
dispozícii a následne požiadal o schválenie:
Hlasovanie:
Za: 4 hlasy

Proti: 0

Zdržali sa: 0

− p. Štefek sa v ostatnom informoval ohľadom Vianočnej atletiky, ktorá sa mala konať v decembri tohoto roku. p. Dědeček potvrdil, že z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie, sa nebudú organizovať žiadne športové podujatia a teda ani Vianočná atletika.

Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje
č. 83/20
teru.

aktualizáciu smernice č. 6 - Zabezpečenie nákupov materiálov neinvestičného charak-

č. 84/20

postup, akými sa môže refundovať strešný box Thule, p. Pristačovi
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VV berie na vedomie
č. 85/20

zrušenie akýchkoľvek športových aktivít s ohľadom na súčasnú pandemickú situáciu.
VV ukladá úlohu

VV neukladá žiadnu úlohu.

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka

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

korekcie: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 12. 12. 2020

...........................................
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Príloha 1 Smernica č. 6

Názov smernice:
teru.

Zabezpečenie nákupov materiálov neinvestičného charak-

Poradové číslo smernice:

6

Vypracoval:

Dušan Dědeček, generálny sekretár

Schválil:

VV DVS

Dátum vyhotovenia internej smernice: 03. 03. 2016
Za správnosť smernice zodpovedá:

Dátum aktualizácie: 17. 11. 2020

VV DVS

Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Peter Birka, prezident
Platnosť internej smernice od:

05. 03. 2016

Článok I.
Všeobecné ustanovenia.
1. Táto smernica je určená pre osoby účtujúce náklady na športovú prípravu vybraných športovcov z prostriedkov MŠVVaŠ SR.
2. Smernica je interným predpisom, reprezentovaným štatutárnym zástupcom DVS.
Článok II.
Prehľad zodpovedných a oprávnených osôb.
1. Peter Birka - prezident, Nobelova 1A, 831 02 Bratislava.
2. Dušan Dědeček - generálny sekretár, Jána Stanislava 39, 841 05 Bratislava.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Článok III.
Materiál neinvestičného charakteru.
Materiál neinvestičného charakteru sa rozumie ako športový a iný technický materiál potrebný na realizáciu športovej prípravy a úloh spojených s jej zabezpečením.
Hodnota materiálu je určená nadobúdacou cenou minimálne 500€ a maximálne 1700€ za kusovú jednotku.
Článok IV.
Predkladané dokumenty.
Zúčtovateľ je povinný vopred konzultovať s členmi Komisie svoj zámer o takomto výdavku
a žiada ich o predbežné rozhodnutie.
Výdavok musí byť v súlade s jeho Plánom športovej prípravy, alebo obdobného dokumentu
o plánovaní športovej prípravy.
Po predbežnom súhlase je zúčtovateľ povinný predložiť originálny účtovný doklad o nadobudnutí materiálu.
Zdôvodnenie použitia a potreby predkladaného materiálu v rozsahu max. jedna stránka A4,
ktorý predkladá zúčtovateľ prostriedkov, resp. tréner zodpovedný za športovú prípravu.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Článok V.
Materiálová komisia.
Je dvojčlenná komisia určená VV s účelom posúdenia oprávnenosti a potrebnosti účtovaného
materiálu.
Schôdzková činnosť nie je určená miestom, ani časom. K výkonu činnosti sú členovia vyzvaní
účtovníkom, alebo zúčtovateľom prostriedkov.
Úlohou členov je posúdenie oprávnenosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov.
Členovia komisie svojím podpisom a dátumom posúdenia na doklade účtovníckeho softwaru
Money S3 potvrdzujú súhlas so zaradením dokladu do zúčtovania nákladov na športovú prípravu vybraných športovcov z prostriedkov MŠVVaŠ SR.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia.
Členovia komisie sú povinní pri zvažovaní oprávnenosti výdavku pristupovať k rozhodnutiu po
overení súladu s aktuálne platnou zmluvou s MŠVVaŠ SR.
Športovec, z ktorého prostriedky budú čerpané, zodpovedá naďalej podľa článku III., odsek
12, platnej Zmluvy so športovcom.
Táto smernica podlieha aktualizácii podľa potrieb VV DVS.
Otázky, ktoré nie sú riešené touto smernicou, riešia platné predpisy SR.

Smernica odsúhlasená členmi VV na zasadnutí v Bratislave, 17. novembra 2020

Peter Birka, prezident

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

Július Maťovčík, viceprezident

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

Dušan Dědeček, generálny sekretár

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

Miloš Štefek, člen

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

Milena Fabšičová, člen

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

