
ZÁPISNICA  
zo zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 3. septembra 2021  

 

 
Členovia VV:  

Prítomní: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Július Maťovčík, Miloš Štefek - ospravedlnený  

Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček     Zapisovateľka: Andrea Štellerová 

Program: 

1. Príprava Mimoriadneho valného zhromaždenia 

a. návrh pracovného predsedníctva, 

b. návrh zapisovateľa, 

c. návrh mandátovej komisie, 

d. návrh volebnej komisie,  

e. neprihlásení, nezaplatené poplatky, 

f. návrhy na uznesenia, 

g. volebný lístok. 

2. Ostatné 

 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  

Ku bodu č. 1 Príprava Mimoriadneho valného zhromaždenia 

− p. Krist na začiatok uviedol informácie, ktoré vyplývajú z rokovacie poriadku - traja členovia, pričom  

predseda a gen. sekretár sa automaticky stávajú členmi pracovného predsedníctva. Tretieho člena volí 

plénum na základe návrhu,  

− členovia VV súhlasili  s návrhom na ďalšieho člena pracovného predsedníctva v osobe p. Maťovčíka, 

− v ďalšom diskutovali o právach a povinnostiach členov pracovného predsedníctva podľa rokovacieho 

poriadku, 

− p. Krist navrhol, aby Valné zhromaždenie a diskusiu viedol generálny sekretár p. Dědeček, 

− p. Birka uviedol, že sa nazdáva, že by bolo lepšie, ak bude Valné zhromaždenie viesť predsa len on sám, 

− p. Dědeček spomenul nekorektné správanie čestného člena DVS - neospravedlnenú neúčasť na pred-

chádzajúcom Valnom zhromaždení 2021 a predloženie návrhu stanov v rozpore s legislatívou,  

− na návrh právneho zástupcu členovia VV vyjadrenie k jeho aktivitám a ich hodnotenie odložili,  

− p. Dědeček spomenul TJ Vysoké Tatry, ktoré neposlali delegačný hlas a podal predbežný návrh na zlo-

ženie členov mandátovej a volebnej komisie, 

Hlasovanie za návrh p. Dědečka:  

Za: 4 hlasy    Proti: 0 hlasov    Zdržali sa: 0 hlasov 

návrh bol schválený.  

− právny zástupca navrhol doplniť program MVZ:  

1. predstavenie kandidátov na funkciu kontrolóra, 

2. vystúpenie právneho zástupcu k návrhu na zmeny stanov, predložený ŠKN Nové 

Zámky, 

− prítomní v ďalšom diskutovali o priebehu volieb, kandidátoch na miesto kontrolóra DVS a ich prítom-

nosti v sále a prijali rozhodnutie, že počas diskusie títo nebudú v sále prítomní, 

− diskusiu zakončili rozpravou o hlasovaní a hlasovacích právach. 

Ku bodu 2. Ostatné 

− p. Dědeček spomenul jedného z kandidátov, ktorého prístup k DVS a postupy v minulosti spochybnili 

jeho odbornosť a naštrbili morálny kredit,  
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− členovia VV sa zhodli v názore neodporúčať tohto kandidáta, 

− prítomní v ďalšom diskutovali o postupe VV voči požiadavke ICSD usporiadať Majstrovstvá sveta v zim-

ných športoch na Slovensku v roku 2022 a predložené požiadavky o doplnenie niektorých informácií z 

ministerstva. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 77/21 Návrhy na zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií. 

 

VV ukladá úlohu 

č. 78/21 Zaslať preložené požiadavky (z MŠVVaŠ) na ICSD. 

Zodpovedný: Peter Birka     Termín: čím skôr 

 

 

 

 

Zapísala: Andrea Štellerová ........................................... 

Korigoval: Dušan Dědeček ........................................... 

V Bratislave, 15. septembra 2021 


