
ZÁPISNICA  

z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného výboru  
konaného 27. decembra 2021  

 

 

Členovia VV:  

Prítomní: Peter Birka, Milena Fabšičová, Dušan Dědeček, Miloš Štefek,  
Neprítomný: Július Maťovčík (ospravedlnený), Miloš Štefek (ospravedlnený) 
Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Kontrolór: Lukáš Dědeček     Zapisovateľ: D. Dědeček  

Program: 

1. Vyhodnotenie činnosti členov VV v roku 2021. 
2. Systém odmien a výpočet odmien, aktualizácia Smernice č. 3. 
3. Správa Kontrolného orgánu MŠVVAŠ SR. 
4. Úprava rozpočtu 2021. 
5. Informácie Štábu LD 2021. 

6. Ostatné. 
 

p. Birka všetkých prítomných privítal na zasadnutí VV a vyzval prítomných k návrhom a zmenám programu. 
Pani Fabšičová požiadala o uprednostnenie bodu 5, s čím prítomní súhlasili. 
Ku bodu č. 5   

- p. Birka informoval, že v Brazílii sa koná v januári 2022 Chef de mission ku LD2021, 
- p. Fabšičová informovala o meškaní ponuky firmy Atak a ukončení spolupráce a komunikácie s firmou 

F4, 
- p. Dědeček informoval prítomných o žiadosti predloženej na MŠVVaŠ SR o úpravu rozpočtu na LD2021 

a to presunutie prostriedkov poskytnutých na ubytovanie a oblečenie na úhradu účastníckeho po-

platku, 
 

Ku bodu č. 1 a 2  

- p. Dědeček navrhol zlúčiť body 1 a 2, spomenul Smernicu č. 3 z roku 2014 a požiadal prítomných o jej 

rešpektovanie, keďže sa v nej zohľadňuje osobná zainteresovanosť na získaní prostriedkov pre členov 
VV mimo ministerských prostriedkov. Táto nebola vzhľadom na nedostatok prostriedkov v združení 
uplatňovaná z osobných etických dôvodov,  

- ďalej informoval o požiadavke, ktorú adresoval v priebehu sviatkov členom VV o návrh na vzájomné 
hodnotenie aktivity členov VV vo Výkonnom výbore, 

- g. s. predložil návrh systému hodnotenia členov VV prítomným členom (k dispozícii na sekretariáte 
DVS), o ktorom chvíľu diskutovali. Z diskusie vyplynula potreba členov VV aby počas roku mapovali 
svoje aktivity a činnosť, aby tieto mohli na konci roku súhrnným spôsobom prezentovať, 

- g. s. požiadal o uloženie úlohy pre členov VV, aby zhromažďovali svoje aktivity v priebehu roku, 
Hlasovanie o návrhu odmien za rok 2021: 

Za: 3 hlasy   Proti: 0 hlas  Zdržali sa: 0 hlasov(2 členovia VV neprítomní) 
Návrh bol schválený.  

- p. Birka dodatočne vyhodnotil svoje pôsobenie a snahu v zabezpečení prípravy futsalového tímu, zdô-
raznil takto zviditeľňovanie DVS, 

- p. Dědeček skonštatoval, že žiaľ, MŠVVaŠ SR nedokáže nijako ohodnotiť takýto výsledok (postup futsa-
listov na ME) a z pohľadu spoločnosti sme nezaujímaví, pokiaľ nejde o medailové umiestnenia na súťa-
žiach od úrovne Majstrovstiev Európy vyššie,  
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  Ku bodu č. 3 

- prítomní krátko prediskutovali správu kontroly, p. Dědeček vysvetlil, že ide o technickú chybu a súhlas 
s rozhodnutím orgánu, 

 

Ku bodu č. 4 

- na návrh právneho zástupcu boli ďalšie zmeny rozpočtu odložené na ďalší rok,  
 

Ku bodu č. 6 

- p. Birka navrhol vrátiť zvyšok vlastného príspevku futsalistom vo výške 150€, p. Dědeček navrhol o ná-

vrhu hlasovať.  

Hlasovanie:  

Za: 2 hlasy   Proti: 1 hlas  Zdržali sa: 0 hlasov(2 členovia VV neprítomní) 
Návrh bol schválený hlasom prezidenta.  
 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV berie na vedomie 

č. 102/21 žiadosť predloženej g. s. na MŠVVaŠ SR o použitie celej dotácie na LD2021 na úhradu 
pobytových nákladov deaflympijského družstva (ubytovanie a stravovanie),  

č. 103/21 informácie p. Fabšičovej o meškaní ponuky a spolupráce s firmou Atak, 

č. 104/21 správu kontrolného orgánu MŠVVaŠ SR a súhlas so stanoviskom a vrátením požadova-
ných prostriedkov. 

VV schvaľuje 

č. 105/21  vrátenie poplatku, ktorý futsalisti zaplatili ako príspevok na svoju účasť na kvalifikácii 
na ME vo futsale.  

VV ukladá úlohu 

č. 106/21  priebežne zhromažďovať informácie o vlastných aktivitách a činnostiach počas roku  

Zodpovední: členovia VV     Termín: do konca nasledujúceho roku 

 

 

Predsedajúci: Peter Birka .......................................... 

Zapísal: Dušan Dědeček  ........................................... 

V Bratislave, 30. január 2022 

 

Podklady k zasadnutiu: 

1. Návrh systému hodnotenia a odmien členov VV za rok 2021 (GDPR - dostupné na sekretariáte) 
2. Správa kontrolného orgánu MŠVVaŠ SR (GDPR - dostupné na sekretariáte). 

 


