
ZÁPISNICA  
z mimoriadneho zasadnutia členov Výkonného výboru  

konaného 6. októbra 2022, v zasadačke DVS 

Členovia VV: Peter Birka, Milena Fabšičová, Miloš Štefek, Július Maťovčík, 
Tlmočník: Milena Fabšičová     Právny zástupca: Oliver Krist   

Odborný spolupracovník: Veronika Tirpáková   Zapisovateľka: Andrea Štellerová  

     

Program: 

1. Oboznámenie členov DVS so situáciou ohľadne dopravnej nehody p. Dušana 
Dědečka, mediálnou situáciou a komunikácie s médiami v tejto veci, 

2. Informácia o doručení listu o abdikácii p. Dušana Dědečka z postu generálneho sekre-
tára 

3. Návrh na ďalší postup vo veci komunikácie s médiami i v nadväznosti na nenávistnú 
komunikáciu doručovanú do pošty DVS, vrátane prípravy spoločného vyhlásenia 
v mene DVS. 

4. Informácia o stave sekretariátu DVS, o aktuálnych a nevyhnutných krokoch týkajúcich 
sa zastúpenia činnosti generálne sekretára, návrhy na ďalší postup v tejto veci 

5. Ostatné – podľa návrhov jednotlivých členov VV DVS   
 

Prítomných uvítal prezident Peter Birka.  
Ku bodu č. 1  

− právny zástupca p. Krist, prítomných oboznámil o skutočnostiach tykajúcich sa do-

pravnej nehody p. Dědečka, ktoré mu boli sprostredkované od jeho právneho zá-
stupcu a vyšetrovateľov PZ, ktorí navštívili sídlo DVS. Taktiež ich informoval, že boli zo 
stránky DVS odstránené profily a kontakty generálneho sekretára a kontrolóra a to na 

základe požiadavky p. Lukáša Dědečka, ktorému začali chodiť výhražné sms-ky. 

− prítomní krátko diskutovali o celej záležitosti. 
 

Ku bodu č. 2  
− všetci prítomní dostali k nahliadnutiu abdikačný list p.Dědečka, ktorý bol doručený  

na mail DVS v oskenovanej forme zo strany jeho právneho zástupcu.  

− p. Dědeček v liste  informoval o abdikácií z postu generálneho sekretára DVS a vyjad-

ril ľútosť nad celou tragédiou, ktorú spôsobil svojim nezodpovedným konaním.   

− v tejto veci právny zástupca p. Krist informoval prítomných členov, že napriek abdiká-
cii, pracovný pomer p. Dědečka stále trvá s tým, že na ukončenie pracovného pomeru 
by sa mala pripraviť dohoda o skončení pracovného pomeru. Súčasne tiež navrhol, že 
v prípade ak by súd nevzal p. Dědečka do väzby, tak by sa takáto dohoda zatiaľ neuza-
tvorila a p. Dědeček by mohol povereným osobám odovzdať svoju agendu, prístupy 
a vysvetliť im všetky pracovné postupy a činnosti vyplývajúce z jeho funkcie a výkonu 
práce. Toto bude ale zrejmé až dnes podvečer a na základe toho by sa potom prijal 
ďalší postup v tejto veci.  
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Ku bodu č. 3  

− p. Krist na základe medializovaných informácií a opakovaného dopytu zo strany viace-
rých denníkov navrhol, aby sa jednotliví členovia DVS v súčasnej situácii zdržali indivi-
duálnej komunikácie s médiami s tým, že akúkoľvek komunikáciu v tejto veci budú 
riešiť výlučne spoločne a to oficiálnou formou, 

− taktiež navrhol, že vzhľadom na opakovane doručovanie nenávistných správ na mail 

DVS aj voči členom DVS, ako aj opakované výzvy na informovanie médií, by bolo 

možno vhodné reagovať na takéto správy mediálnym vyhlásením a uviesť veci na 

pravú mieru, oboznámiť verejnosť s činnosťou DVS a v rámci toho zodpovedať i na 

niektoré otázky kladené médiami.  
− Členovia DVS s takýmto postupom súhlasili. 

  

Ku bodu č. 4  

− p. Krist mal návrh na spísanie kalendára s dôležitými bodmi/udalosťami, ktoré nás ča-
kajú najbližšie dni, mesiace, 

− p. Fabšičová hovorila o povinnosti zaslania rozpočtu na Ministerstvo školstva vedy vý-
skumu a športu SR pre rok 2023/2024,  

− v diskusii bolo zdôraznené, že prácu p. Dědečka treba rozdeliť medzi jednotlivých čle-
nov VV ako aj odborných spolupracovníkov,  

− p. Birka sa spýtal kto bude vykonávať platby, kontrolovať faktúry a ostatné vyúčtova-
nia, 

− p. Krist zdôraznil, aby sa navrhol mechanizmus kontroly a pridelenia jednotlivých úko-
nov nevyhnutných pre riadny chod DVS, s tým, že dočasné prevzatie úloh ako aj 
z toho vyplývajúcich povinností generálneho sekretára v zmysle jeho pracovnej 

zmluvy, by sa rozdelil medzi tých členov, ktorí budú odborne a časovo schopní zvlád-
nuť takúto agendu, a aby sa jednotlivý členovia k tomu sami vyjadrili,   

− p. Krist v ďalšom navrhol, aby bola p. Fabšičová dočasne poverená dohliadať na čin-
nosť a riadenie sekretariátu ako vedúca sekretariátu, s tým že by sa s ňou následne 
spísala pracovná zmluva, či zmluva o pracovnej činnosti, kde by sa špecifikoval rozsah 

pracovných činností, ktoré by dočasne prevzala po generálnom sekretárovi. 
− P. Krist zdôraznil, že najdôležitejšie bude práve okamžité vykonávanie neodkladných 

činností ako to poznamenal p. Birka t.j. uskutočňovanie platieb, kontrola faktúr, ko-

munikácia s MŠVVaŠ SR a pod. čo je nevyhnutné uskutočňovať okamžite a v tejto sú-
vislosti by ju p. Birka ako prezident DVS potom splnomocnil na konanie v mene DVS 

a zabezpečil i oprávnenia k prístupu k účtu v banke.  

− p. Birka vyzval p. Fabšičovú, aby sa vyjadrila k danému návrhu, 

− p. Fabšičová súhlasila s prevzatím takejto úlohy, avšak zdôraznila, že bude potrebovať 
pomoc od všetkých, keďže s vedením takejto agendy má iba nepatrené skúsenosti 
a bez pomoci p. Dědečka bude ďalšie riadne vedenie takejto agendy mimoriadne ná-
ročné, 

− prebehlo hlasovanie za daný návrh: 

Hlasovanie:  
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Za: 3 hlasy    Proti:    Zdržal sa: 
− p. Birka navrhol, aby p. Tirpáková bola taktiež pracovne zainteresovaná v tejto veci 

a teda mimo jej pracovnej náplne a poprosil ju, aby sa k celej veci vyjadrila,  

− p. Tirpáková sa krátko vyjadrila a súhlasila, s tým, že by po dôkladnom oboznámení sa 
s agendou by si s p. Fabšičovou dohodli, kto bude zodpovedať za ktorú agendu. 

− p. Krist dodal, že sa bude musieť spísať aj dodatok k aktuálnej zmluve p. Tirpákovej, 
aby aj jej poverenie ako aj zodpovednosť za takúto agendu boli oficiálne a samo-

zrejme sa bude musieť určiť aj odmena/mzda za výkon takejto pracovnej činnosti. 
− p. Štefek sa ospravedlnil z ďalšej účasti na zasadnutí a odišiel cca o 9:30, 

− p. Krist zdôraznil, že VV by mal formálne rozhodnúť aj o prijatí či neprijatí abdikácie p. 

Dědečka, na post generálneho sekretára, 
− v ďalšom sa hlasovalo o prijatí abdikácie p. Dědečka z postu generálneho sekretára 

DVS, 

Hlasovanie:  

Za: 3 hlasy    Proti:    Zdržal sa: 
− p. Krist taktiež uviedol, že v súvislosti s abdikáciu p. Dědečka by mu mali byť zrejme 

odobraté všetky prístupy týkajúce sa prístupu do kancelárie, počítača, či prístup 
k účtu a v prípade ak by p. Dědeček nešiel do väzby a bol by ochotný a hlavne 

schopný prísť do kancelárie a postupne odovzdať svoju pracovnú agendu a zaučiť 
v tejto veci p. Fabšičovú a p. Tirpákovú, tak by sa zviedol osobitný režim evidovania 

jeho prítomnosti na pracovisku, 

− p. Krist vyzval sl. Krištofičovú, aby sa vyjadrila ohľadom jej ďalšieho pôsobenia v   

športovej kariére, vzhľadom na to že p. Dědeček bol jej tréner, 
− sl. Krištofičová sa k danej veci krátko vyjadrila a informovala ich o jej súčasnej športo-

vej príprave a dodala, že na ďalšie rozhodnutie potrebuje čas. 
− p. Birka uviedol, že je povinnosťou DVS zabezpečiť sl. Krištofičovej trénera na jej 

ďalšiu športovú prípravu a že DVS bude rešpektovať jej názor, skúsenosti  a požia-
davky v tejto veci,   
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Uznesenia prijaté členmi VV DVS 

VV schvaľuje 

č. 42/22 Dočasné poverenie riadenia sekretariátu p. Fabšičovou. 

č. 43/22 Prijatie abdikácie p. Dědečka z postu generálneho sekretára. 

 

VV ukladá úlohu 

č. 44/22 Zavolať na Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR, ohľadom všetkých  

termínov dodania formulárov a nominačných tabuliek pre ďalšie roky. 

Zodpovedný: p. Fabšičová      Termín: čím skôr  

č. 45/22 Vytvoriť kalendár s najbližšími podujatiami a dôležitými bodmi aby mali všetci  

členovia prehľad 

Zodpovedný: členovia VV, odborní spolupracovníci, právny zástupca  

Termín: čím skôr  

č. 46/22 Postupne hľadať kontakty pre riadne fungovanie sekretariátu, ekonóm, IT  

Zodpovedný: členovia VV, odborní spolupracovníci, právny zástupca  

Termín: čím skôr 

 

 

zapísala: Andrea Štellerová, odb. asistentka  ........................................... 

korigoval: Milena Fabšičová, vedúca sekretariátu    ............................................ 
 

V Bratislave, 8.10.2022 

 

 

 

 

 

 


