ZÁPISNICA
zo zasadnutia členov Výkonného výboru
konaného 2. marca 2021 formou online

Členovia VV:
Prítomní: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, Miloš Štefek (pripojený neskôr)
Tlmočník: Milena Fabšičová
Právny zástupca: Oliver Krist
Kontrolór: Lukáš Dědeček
Zapisovateľka: Andrea Štellerová
Program:

1. Rozpočet 2021.
2. Predbežné výsledky fyzickej kontroly materiálov.
3. Ostatné.
Prítomných uvítal prezident Peter Birka a informoval o spoločnej príprave jeho a g.s. deň vopred.
Ku bodu č. 1
- gen. sekretár požiadal právneho zástupcu, aby bližšie informoval o zmenách, ktoré si vyžaduje nová zmluva s ministerstvom,
- p. Krist konštatoval, že zmluva zásadne zmenila niektoré spôsoby financovania a to najmä
v článku 4. bod e, kde sú uvedené položky, ktoré nemôžeme hradiť. Upozornil najmä na
spôsoby odmeňovania spolupracujúcich osôb. Teda odmena na zasadnutiach VV bude
môcť byť podľa písmena y), teda za účasť na zasadnutiach orgánov,
- p. Štefek sa pýtal, či teda jeho trénerské aktivity môžu byť odmeňované ďalej ako služby
na faktúru, p. Krist odpovedal, že by to malo byť na zmluvu o pracovnej činnosti,
- ďalej g. s. spomenul, položku 2 – údržba PC dát, ktoré budú ďalej riešené podľa reálnych
zásahov a výkazu o činnosti,
- vzhľadom ku včerajšiemu výjazdu kontrolóra DVS pripomenul nárok kontrolóra na
úhradu za stratu času a po diskusii doplnil položku 35 v rozpočte – náhrady za stratu času
(všeobecne),
- p. Fabšičová pripomenula potrebu pripraviť zmluvy o pracovných činnostiach, p. Krist ich
rozdelil na zmluvy o verejnom obstarávaní a o pracovnej činnosti, kde je potrebné pripraviť aj náplň pracovnej činnosti,
- p. Dědeček spomenul položku 8. ktorá najviac zaťaží rozpočet a stručne informoval o pracovnej náplni jednotlivých pracovníkov,
- p. Fabšičová požiadala o bližšiu špecifikáciu odbornej asistentky. Podrobne jej odpovedal
a o činnostiach sl. Štellerovej informoval p. Dědeček,
- p. Krist pripomenul, že výdavky za pracovné činnosti je možné hradiť len do 31.12.2021,
- p. Dědeček položil p. Kristovi otázku o zaradení tlmočníckych služieb, kam patrí podľa novej zmluvy, čo by bolo zrejme potrebné konzultovať s ministerstvom, najmä prípady,
ktoré sa týkajú činnosti DVS, napr. tlmočenie na ministerstve,
- p. Krist navrhol požiadať ministerstvo o prípadný dodatok ku zmluve, kde by bolo niečo
takéto špecifikované a jasne povolené,
- prítomní v ďalšom diskutovali o podpore jednotlivých športovcov, ktorí nemajú podporu
v rozpočte podpory ako TOP športovci,
- na návrh p. Birku boli príspevky rozdelené na dve časti – prvá do prípadného termínu nominácie, druhá po prípadnej nominácii,
- ďalej navrhol, aby bolo do úvahy brané len umiestnenie v prvej polovici štartového poľa,
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prítomní aj prediskutovali čo v prípade, ak sa nakoniec niekto nerozhodne štartovať na
deaflympiáde. p. Dědeček navrhol, že druhú časť príspevku dostane športovec len po vyjadrení záujmu štartovať na LD. Inak budeme zrejme meniť výšku príspevku na jeho prípravu a zrejme nebude v rovnakej výške,
- v prípade príspevku DVS na futsal upozornil gen. sekretár, že navrhovaná suma nemusí
byť len spoločné reprezentačné oblečenie, ale aj iné náklady,
- p. Birka informoval o predbežnom záujme futsalistov podieľať sa na svojej účasti na kvalifikácii na ME vo futsale,
- v ďalšom p. Birka predniesol požiadavku p. Vašíčka o refundáciu – úhradu účtovníckych
služieb, na to reagoval právny zástupca, že úhrada účtovných služieb poskytnuté inému
právnemu subjektu (aj keď člen DVS) je v rozpore s platnou zmluvou s ministerstvom,
- p. Dědeček požiadal o hlasovanie o rozpočte.
Hlasovanie:
Za: 5 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržali sa: 0
návrh bol schválený.
Ku bodu 2.
- o vykonanej kontrole informoval p. L. Dědeček, ktorý skonštatoval, že samotný výsledok kontrolovaného materiálu bol síce bez závad, ale vzhľadom na postup zo strany p. Pristača, ktorý
si prizval na svoje zastupovanie p. Madlengu sa kontrola takmer neuskutočnila, pretože ju p.
Pristač vyše hodinu vytrvalo odmietal, s tým, že on ako kontrolór nemá oprávnenie ho kontrolovať. Nepomohlo žiadne dohováranie, ani presviedčanie p. Pristača a až telefonát s právnym zástupcom DVS p. Kristom, ktorý uviedol, aby sa urobil zápis, že p. Pristač odmieta kontrolu a DVS sa tým potom bude zaoberať primälo p. Pristača k spolupráci s kontrolórom,
ktorú dovtedy odmietal. Z pohľadu kontrolóra išlo o nerešpektovanie jeho postavenia
a osoby a domnieva sa, že mohlo ísť aj o zneužitie športovca so záujmom v prospech inej
osoby. Samotná kontrola nakoniec prebehla v poriadku, len dva materiály neboli fyzicky
sprístupnené – stôl na úpravu lyží a jeden pár lyžiarok. Okrem tohto neboli zistené žiadne závažné nedostatky, materiál podľa zoznamov bol riadne preukázaný,
- p. Fabšičová informovala o jej prekvapení, keď sa na mieste kontroly zrazu ocitol p. Madlenga, ktorý deň predtým ukončil spoluprácu s DVS. Na mieste kontroly od začiatku dominoval ako zástupca p. Pristača a svojimi otázkami vytrvalo spochybňoval výkon samotnej kontrola, ktorú odmietal v mene p. Pristača pripustiť, označoval ju za nezákonnú a odmietal aj
prítomnosť a úlohu p. Fabšičovej, členky Výkonného výboru DVS. Celú činnosť kontrolóra a p.
Fabšičovej si pán Pristač od ich príchodu natáčal na Gopro kameru a to bez toho, aby mu k takémuto natáčaniu dali obaja súhlas. Až po telefonickej komunikácii právneho zástupcu s p.
Madlengom bolo pristúpené ku kontrole,
- prítomní zástupcovia DVS vysvetlili aj kroky, ktoré predchádzali výkonu kontroly, ako p. Fabšičová poverená kontrolórom telefonicky kontaktovala p. Legutkého ako aj p. Pristača o výkone kontroly a následnú korešpondenciu, aj to, ako p. Pristač začal požadovať zoznam kontrolovaného materiálu, ktorý údajne nemôže predložiť, keďže sa údajne nachádza na iných
miestach,
- vyjadril sa aj právny zástupca, ktorý musel tam prítomným telefonicky vysvetliť, že zo strany
DVS nejde o nejaké šikanovanie, či prenasledovanie športovca. Pán Krist vyjadril názor, že to
vyzeralo akoby išlo o zámernú snahu znemožniť kontrolu, prečo aj on prestal cez telefón
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presviedčať o oprávnenosti a zákonnosti kontroly a navrhol nech sa kontrola ukončí a urobí
sa zápis o odmietnutí kontroly a DVS sa následne takýmto postupom p. Pristača bude zaoberať,
p. Dědeček sa pozastavil nad neskôr doručeným zdôvodnením prítomnosti p. Madlengu, ktorého David Pristač označil za svojho sprievodcu, keďže on sám je sluchovo postihnutá osoba.
Spochybnil tak zámer a možnosti osoby, ktorá neovláda posunkový jazyk a skutočné potreby
osoby so zdravotným postihnutím,
p. Fabšičová doplnila, že p. Madlenga mal počas komunikácie na ústach rúško, takže nemohol
komunikovať žiadnym známym spôsobom s nepočujúcimi ako sprievodca nepočujúcej osoby,
prítomní sa zhodli, že prekážky, ktoré boli výkonu kontroly kladené, boli umelo vykonštruované a považujú za neprípustné nerešpektovanie kontrolóra DVS a členky VV DVS,
právny zástupca doplnil, že budeme musieť reagovať na list p. Pristača, ktorý zaslal hlavnej
kontrolórke A. Fisterovej a v kópii aj štátnemu tajomníkovi I. Husárovi, pretože tento list svojim obsahom výslovne poškodzuje dobré meno DVS a stavia ho do pozície porušovateľa Zákona o športe, čo by mohlo mať pre DVS i fatálne následky v podobe nepriznania štátnych
finančných prostriedkov. Najmä zaslanie listu štátnemu tajomníkovi považuje právny zástupca za úplne nepochopiteľné a vyslovene účelovo namierené proti DVS. V tomto liste pritom pán Pristač vyslovene účelovo klame, pretože to, že je p. Lukáš Dědeček kontrolórom vie
už takmer 5 rokov, sám bol prítomný pri jeho zvolení v roku 2016 ako i na jednotlivých VZ
DVS, kde kontrolór DVS vystupoval a nikdy v minulosti nevzniesol voči jeho osobe žiadne námietky. Preto aj jeho súčasný postoj odmietania kontroly a spochybňovania osoby p. Lukáša
Dědečka ako kontrolóra a následný list aj na štátneho tajomníka p. I. Husára, považuje právny
zástupca za úmyselný a účelový útok na DVS,
p. Birka sa opýtal právneho zástupcu, či natáčaním videa nešlo o porušenie Zákonu o športe
ako pokus o zabránenie výkonu kontroly, na čo reagoval p. Krist, že toto nepatrí do Zákona
o športe, ale do občianskeho zákonníka, čo nie je podstatné, pretože ide o porušenie zákona,
p. Krist ďalej uviedol, že uvedený postup p. Pristača považuje za hrubé porušenie Stanov DVS,
ako i zákona, keďže p. Pristač konal výslovne proti dobrému menu DVS a odmietal rešpektovať pokyny kontrolóra pri výkone kontroly. Takéto konanie považuje za neprípustné a neakceptovateľné, pretože každý člen je povinný dodržiavať Stanovy i zákony a takéto konanie
by v extrémnom prípade mohlo viesť až k vylúčeniu člena DVS,
v súvislosti s uvedenými skutočnosťami bolo členmi VV navrhnuté, aby mimoriadne odmeny,
ktoré VV DVS na jeseň schválil pre športovcov, boli vyplatené podľa pôvodného rozhodnutia
až na výnimku v prípade p. Dávida Pristača, ktorý svojim postupom hrubo porušil stanovy DVS
ako i Zákon o športe, keď poškodil dobré meno DVS a odmietol rešpektovať pokyny kontrolóra
a členky VV DVS,
generálny sekretár D. Dědeček uzatvoril diskusiu a navrhol hlasovať o stiahnutí návrhu pôvodného rozhodnutia VV na vyplatenie odmien za športové výsledky v roku 2019 v prípade
Dávida Pristača.
Hlasovanie:
Za: 5 hlasov
návrh bol schválený.

Proti: 0 hlasov

Zdržali sa: 0
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kontrolór DVS p. L. Dědeček skonštatoval, že zo strany T. Pristačovej a jej trénera p. M. Legutkého staršieho nezaznamenal žiadne prekážky a obštrukcie a kontrola prebehla úplne bezproblémovo,
Ku bodu 3.
- p. Fabšičová sa informovala na termín Deaf Rysy na čo p. Dědeček reagoval, že nič zatiaľ nie
je isté aj kvôli tomu, že nie je jasné, či nebude potrebné vzhľadom ku objednávke na ubytovanie a stravovanie v sume nad 5 000€ potrebné riešiť verejným obstarávaním,

Uznesenia prijaté členmi VV DVS
VV schvaľuje
č. 33/21

návrh rozpočtu DVS na rok 2021.

č. 34/21
zmenu v rozhodnutí VV DVS 78/20 a stiahnutie návrhu pôvodného rozhodnutia VV na
vyplatenie odmien za športové výsledky v roku 2019 v prípade Dávida Pristača.
VV berie na vedomie
č. 35/21
Dědečka.

Predbežnú správu a informácie o priebehu výkonu kontroly kontrolóra DVS p. Lukáša

zapísal: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 24. marca 2021
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