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Prítomní:  

Dušan Dědeček, Rastislav Hrdlík, Peter Birka, Milena Krajčírová, Július Maťovčík – tlmočníčka, Marcela 

Čierna - zapisovateľka 

Ospravedlnení:  

Oliver Krist, Lukáš Dědeček, Miloš Štefek 

PROGRAM: 

1. Kontrola uznesení z minulého zasadnutia. 
2. Výkaz činnosti generálneho sekretára. 
3. Informácia o stretnutí s členkami curling tímu. 
4. Financovanie LD2017 – rozhodnutie ministerstva. 
5. Rozpočet marketingu DVS. 
6. BEC2017 – informácie riaditeľa. 
7. Ostatné a záver.  

Prítomných uvítal generálny sekretár D. Dědeček. 

K bodu 1  

- p. Dědeček povedal, že k bodu č. 1 nie je čo dodať, pretože úlohy na poslednom zasadnutí 

neboli uložené, bolo schválených len niekoľko informácií. od posledného zasadnutia bola 

odoslaná prihláška zástupcov DVS na kongres ICSD v počte tri osoby, ďalej bola ukončená 

a zaslaná kandidatúra na člena výkonného výboru ICSD. Nový marketingový riaditeľ  p. Mal-

chárek detailne predstaví rozpočet marketingu DVS. Odmena p. Birkovi bola uhradená, infor-

movaný bol p. Jurko v súvislosti s úhradou za ubytovanie Evy Jurkovej, p. Čierna dostala 

úlohu ujať sa práce na web stránke DVS a taktiež na Facebook-u. 

K bodu 2 

- p. Dědeček predložil členom VV výkaz činností generálneho sekretára za administratívnu a úč-

tovnú činnosť v mesiaci január na základe žiadosti prezidenta Miloša Štefeka, ktorý mailom po-

žiadal vysvetlenie niektorých uhradených položiek z účtu DVS a okrem iných žiadal aj predlože-

nie výkazu činností generálneho sekretára,   

- p. Hrdlík poznamenal, že nesúhlasí s tým, aby p. Štefek takto kontroloval p. Dědečka a položka 

za fotografa – p. Kováča bola odsúhlasená, tak sa k nej netreba vracať,  

- p. Dědeček vysvetlil, že len príprava uvedeného výkazu za január mu trvala viac ako šesť hodín 

pričom hodnota vykonaných činností konečnou sumou vysoko prekračuje hodnotu odmeňova-

nia za bežnú administratívnu činnosť, najmä ak vezmeme do úvahy pravidlá na vyhodnotenie 

činnosti člena VV, ktoré sme používali niekoľko rokov späť. Preto požiadal členov VV o porozu-

menie, že v jeho prípade nie je možné plytvať časom na vypisovanie formulárov, ktorého má 

málo na riešenie existenčných otázok združenia a aby súhlasili s paušálnou náhradou pre neho 

za vedenie administratívy a účtovníctva, ktorá je podstatne nižšia, ako skutočná hodnota. Čle-

nov VV požiadal o súhlas s uznesením o paušálnej náhrade za administratívnu činnosť mini-

málne vo výške 400 € mesačne a maximálne do vyčerpania sumy vyčlenenej na túto činnosť 

v roku 2017. Poznamenal, že v celkovej sume rozpočtu na administratívu pritom počíta aj s od-

menami pre ostatných pracovníkov pri vedení administratívy,  

- p. Birka povedal, že podľa jeho názoru je písanie výkazov naozaj strata času, pretože to vidí aj 

pri svojej práci, ktorej sa venuje minimálne tri hodiny denne, pri všetkej tej práci v písanej 
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forme – odpovedaní na emaily, pri kreatívnom písaní. Pri bežnej administratíve a v neposled-

nom rade aj pri účtovníctve, sú pravidelné výkazy zaťažujúcou formou kontroly, 

- p. Dědeček pripomenul, že nie je v jeho záujme zarábať na združení, ale samozrejme nie je 

možné, aby robil všetko zadarmo. Preto poprosil členov VV, aby nežiadali predkladanie pravi-

delných výkazov činnosti. Ak bude nutné a potrebné predložiť výkaz z nejakého vážneho dô-

vodu, tak ho predloží VV DVS a nielen p. Štefekovi,  

- členovia VV DVS jednohlasne odsúhlasili paušálnu náhradu p. Dědečkovi v roku 2017 v časti 

administratíva a účtovnícke služby,  

- p. Dědeček ďalej povedal, že má záujem, aby DVS raz bolo na úrovni Slovenského paralympij-

ského výboru a aby deaflympionici boli odmeňovaní za športové výkony rovnako na deaflym-

piádach, ako paralympionici na paralympiádach. Našim cieľom nie je ostať na podpore 80 tis. 

€/rok, ale reálnych 180-250 tis. € a tomu je treba podriadiť aj naše investície v tomto roku, 

- P. Birka podotkol, že p. Dědeček ťahá celý DVS a členovia mu dôverujú. pp. Hrdlík a Maťovčík 

s ním súhlasili. P. Dědeček poďakoval za prejavenú dôveru,  

- ďalej p. Dědeček na vysvetlil použitie ďalších požadovaných položiek - čo sa týka úhrady od-

meny pre tlmočníčku p. Fabšičovú za január 2017 vo výške 591,- Eur, zohľadnená je v nej aj jej 

prístup a odmena za predchádzajúce služby. Informoval prítomných, že výkazy činnosti pravi-

delne kontroluje u p. Fabšičovej a momentálne už aj u p. Čiernej. Každý člen DVS má právo pý-

tať sa a nie je problém preukázať výkazmi, čo kto konkrétne robil. Nie je však potrebné pred-

kladať ich každý mesiac. Je predovšetkým v jeho záujme, aby pracovníci pracovali efektívne, 

ale aj boli motivovaní pracovať, či pokračovať v spolupráci, 

K bodu 3. 

- p. Dědeček informoval o stretnutí s členkami ženského curlingu a ich trénerom p. Pitoňákom, 

kde bolo všetko vyjasnené a dohodnuté. Členky si budú hľadať nového trénera a curlingový 

zväz im poskytne na približne šesť mesiacov halu na trénovanie bezplatne. Pokutu za neúčasť 

na majstrovstvách sveta zaplatia sami spolu s trénerom. Ďalej poznamenal, že úlohou delegá-

tov DVS na kongrese ICSD bude požiadať o zmenu podmienok, v určovaní výšok pokút. Aby sa 

začala rozlišovať výška pokuty pre malé a väčšie tímy,  

- p. Hrdlík sa opýtal, čo je pravdou na tom, že vzniká družstvo mužského curlingu? 

- p. Dědeček povedal, že zatiaľ nebol dodaný žiadny menný zoznam a ani žiadne audiogramy prí-

padných členov mužského curlingového družstva, preto sa momentálne nemôže hovoriť o 

jeho vzniknutí. Ženský curlingový tím budeme aj naďalej sledovať, členky musia trénovať, aby 

sa mohli plnohodnotne zúčastniť na ME v curlingu na budúci rok. Bohužiaľ, curlingový tím na 

tento rok nedostal dotáciu a tým pádom je všetko v ich réžii,  

K bodu 4.  

- p. Dědeček povedal, že ho potešilo schválenie projektu „ Zabezpečenie účasti  na LD 2017“ Mi-

nisterstvom školstva SR a to v plnej výške, čo činí cca 79 tis.€. DVS bude musieť čo najpresnej-

šie vychádzať z položiek, ktoré sú uvedené v projekte. Dodatok k zmluve s Ministerstvom škol-

stva SR obsahuje aj výšku odmien pre športovcov za výsledky v roku 2016. Skonštatoval, že 

tento rok sú odmeny o niečo nižšie, ako minulý rok,  

K bodu 5. 
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- p. Dědeček povedal, že prvý raz v histórii DVS vyčlenilo na marketing a propagáciu toľko finanč-

ných prostriedkov. V prípade DVS cítime, že pri komunikácii s Ministerstvom školstva SR a aj 

inými partnermi nemáme tú istú pozíciu, ako paralympionici. Toto súvisí práve s tým, ako 

deaflympionikov vníma spoločnosť a či sa o nich a aj o DVS v spoločnosti vie. V tomto smere je 

potrebné urobiť zmenu. Verí, že investícia práve do marketingu a propagácie, je práve tá cesta, 

ktorá nás posunie dopredu nielen v tom, aby sme získali viac finančných prostriedkov na čin-

nosť, ale nás to dostane aj do povedomia širokej verejnosti,  

- p. Malchárek sa vyjadril, že p. Dědeček dobre zhodnotil situáciu v akej sa nachádza nielen DVS, 

ale šport na Slovensku celkovo. Aj napriek tomu, že vyšiel nový zákon o športe, stále je priestor 

na vylepšenie tohto zákona. Máme šancu to využiť v prospech DVS a nepočujúcich športovcov. 

Čo sa týka rozpočtu marketingu, p. Malchárek  v minulosti nepracoval s nepočujúcimi a preto 

DVS a nepočujúci športovci boli pre neho veľkou neznámou. Širšej verejnosti je potrebné priblí-

žiť nielen výsledky, ale aj mentalitu, filozofiu a vôbec potreby nepočujúcich športovcov. Olym-

pijský a Paralympijský výbor podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Tieto dva subjekty chcú 

spoločne komunikovať smerom k vláde a parlamentu. Snahou p. Malchárka a vlastne našou 

snahou bude, byť tretím subjektom, ktorý je rovnocenný Olympijskému a Paralympijskému vý-

boru. Preto už v tomto roku je potrebné podniknúť a zintenzívniť kroky a aktivity na zviditeľne-

nie výsledkov a informácií o nepočujúcich športovcoch. Ideálna prvá možnosť je LD 2017 a naša 

menšia akcia Výstup na Rysy 2017. Plánujeme veľkú podpornú kampaň práve na zviditeľnenie 

športovcov bez ohľadu na výsledky LD 2017. Jeho úlohou z pozície manažéra marketingu a pro-

pagácie je okrem návrhu kampaní, rozširovanie a iniciovanie spolupráce so všetkými mienko-

tvornými médiami na Slovensku. Patrí medzi ne RTVS, TV Markíza, 213-internetová TV a tla-

čové médiá – konkrétne denník Šport. V neposlednom rade sú to aj rôzne internetové portály. 

Momentálne sme v rokovaní s viacerými médiami o tom, aby sme mali v časovom horizonte 

jedného až dvoch mesiacov oficiálnych mediálnych partnerov, ktorí nám budú pomáhať zvidi-

teľniť sa teraz, ale aj v nasledujúcich rokoch. Bude dôležité, aby sme dokázali pozitívne predať 

širokej verejnosti účasť na LD 2017. Ďalšou jeho úlohou bude príprava, návrh a výroba propa-

gačných materiálov, ako sú: brožúry a letáky o DVS a jeho akciách. Táto činnosť bude vyžado-

vať dennodennú aktivitu p. Malchárka, 

- p. Dědeček prerušil P. Malchárka s aktuálnou správou, že projekt „Príspevok na prípravu LD 

2017“ podaný v januári toho roka na BSK vo výške 9 tis. €, bol schválený sumou 1 500 €,  

- p. Malchárek ďalej pokračoval, že pri vytvorení orientačného rozpočtu pre marketing a propa-

gáciu vychádzal len z reálnych finančných prostriedkov, ktoré DVS vyčleňuje zo svojho roz-

počtu. Bude sa snažiť získať ďalšie finančné prostriedky na vytváranie a doplnenie projektov 

DVS. Prvým dôležitým projektom z pohľadu marketingu bude LD 2017, 

- činnosti, ktoré je nutné urobiť, rozdelil p. Malchárek na jednotlivé skupiny a to: PR aktivity 

(styk s verejnosťou), kde sú zaradené tlačové konferencie, články u našich mediálnych partne-

rov, online reporty priamo z LD 2017. Následne po skončení LD 2017 je to opätovne tlačová 

beseda a články na tému, ako prebiehala LD 2017 a aké výsledky dosiahli nepočujúci športovci. 

Momentálne rokujeme s RTVS  a máme prisľúbenú výrobu medailónov našich športovcov a ich 

trénerov. Termín je predbežne určený na 9. mája 2017, miesto a termín ešte upresníme. P. 

Malchárek vyrobí ponukové listy o spolupráci pre potenciálnych nových partnerov. Momen-

tálne taktiež rokujeme s TV Markíza o spolupráci,  ktorá TV bude našim oficiálnym mediálnym 

partnerom. Zatiaľ nám RTVS nedala príliš výhodné podmienky, uvidíme ako zareaguje TV Mar-

kíza. Ideálne by bolo, keby šli s nami do Turecka dvaja zamestnanci TV, ktorá bude našim ofi-

ciálnym partnerom, pretože by jednak robili reporty priamo z priebehu LD 2017 a bola by to 
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jediná naša investícia v rámci TV. Druhou skupinou aktivít je plánovanie autogramiád, výstavy 

fotografií a rozšírenie aktivít na internete.  Do skupiny reklamné aktivity patrí výroba vklada-

ného letáku do denníka Šport. Zatiaľ máme predrokované podmienky a čas, kedy sa leták ob-

javí v denníku Šport. Našou úlohou však bude naplnenie obsahu tohto letáku fotkami a textom.  

Ďalej máme prisľúbené prijatie u p. prezidenta a za rozumných podmienok sme vybavili oble-

čenie pre deaflympionikov.  P. Malchárek ďalej povedal, že vytvorí univerzálne propagačné 

a ponukové materiály, aby sa zjednotila vizuálna stránka týchto materiálov DVS,  

- členom VV boli predložené kompletné materiály o rozpočte a o podmienkach marketingu 

a propagácie (Príloha),  

- p. Malchárek povedal, že pred akciou Výstup na Rysy DVS zorganizuje tlačovú besedu, výstavu 

obrazov a má želanie odkomunikovať prítomnosť redaktora TV Jozefa Kubániho na spropago-

vanie akcie Výstup na Rysy.  Následne nás čaká výroba podpisových kariet nepočujúcich špor-

tovcov, ktorí idú na LD 2017. Termín vyhotovenia je naplánovaný na polovicu mája 2017,  

- p. Birka poznamenal, že p. Malchárek má pravdu v tom, že je potrebné dať do povedomia šir-

šej verejnosti problémy nepočujúcich športovcov, pretože hluchota je špecifický postih, vzhľa-

dom k tomu, že s nepočujúcimi je veľmi sťažená komunikácia, 

K bodu 6. 

- p. Birka informoval, že vzhľadom k stretu záujmov p. Lukáš Dědeček nebude môcť pracovať 

v OV BEC 2018 v oblasti „Stravovanie a ubytovanie“. Navrhol, aby uvedenú oblasť prevzala p. 

Čierna, ktorá s tým súhlasila. Ďalej p. Birka spomenul, že počas nasledujúceho víkendu ide do 

Trenčína kde s p. Vašíčkom natočia motivačné video k BEC 2017, aby sme prilákali čo najviac 

záujemcov. Toto video bude umiestnené na web stránke podujatia. Spomenul, že v máji, alebo 

v júni, 2017 prebehnú stretnutia s rôznymi partnermi ohľadom prípravy BEC 2018,  

- p. Malchárek dodal, že každému partnerovi bude zaslaný list ohľadom budúcich stretnutí a on 

musí byť prítomný na každom takomto stretnutí, 

- následne p. Birka pripomenul, že sa blíži inšpekcia EDSO (24.6.2017) a je potrebné už teraz sa 

zaoberať zoznamom osôb prítomných na tejto inšpekcii, 

- p. Dědeček prerušil  p. Birku a požiadal členov VV na odhlasovanie uznesení (z dôvodu skor-

šieho odchodu dvoch členov zo zasadnutia). Prvé hlasovanie sa týkalo žiadosti nepočujúcich 

šachistov o príspevok na účasť šachistov na ME. Vzhľadom ku neplánovanej položke rozpočtu 

predložil návrh odložiť rozhodnutie o poskytnutí príspevku na október 2017. Prítomní členovia 

súhlasili. Ďalší návrh na hlasovanie bola úhrada nákladov lyžiarskeho tímu na MS v lyžovaní ne-

počujúcich, na základe požiadavky p. Legutkeho, vo výške cca 3tis. €. P. Dědeček navrhol uhra-

diť časť nákladov a to úhradu cestovného a diét čo je čiastka cca 1300 €. Suma bude hradená 

z rezervných fondov DVS. Prítomní členovia súhlasili,  

- p. Hrdlík povedal, že p. Legutky ho ešte poprosil o zváženie usporiadania ME v alpskom lyžo-

vaní na Slovensku, vzhľadom k tomu, že EDSO mu predložilo tento návrh. P. Dědeček odpove-

dal, že je to nemožné urobiť dostatočne kvalitne, kvôli krátkosti času na prípravu takéhoto veľ-

kého podujatia. Ďalej členovia súhlasili, aby sa rozhodnutie o usporiadaní preteku Európskeho 

pohára v zjazdovom lyžovaní na Slovensku odložilo na budúce zasadnutie členov VV DVS. Záro-

veň požiadame p. Legutkeho, aby predložil podrobný rozpočet a prípravu preteku, 

- p. Dědeček pripomenul, že je potrebné pripraviť Smernicu – disciplinárny poriadok pre futbal 

a futsal nepočujúcich. Požiadal o jej prípravu p. Birku, ktorý by mal spolupracovať na jej prí-

prave spolu s p. Kristom. Taktiež ho požiadal o prípravu návrh rozpočtu pre futbal a futsal na 
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rok 2017, keďže nejaké finančné prostriedky sa už vyčerpali. Jednou z položiek rozpočtu má 

byť aj odmena pre p. Birku za vykonanú činnosť,  

- p. Birka sa vrátil k organizácii BEC 2018. Spomenul, že p. Vašíček sa rozprával s pracovníkom TV 

Markíza, ktorého požiadal, aby TV Markíza prišla na inšpekciu s EDSO a natočila o tom repor-

táž, 

- p. Malchárek do toho vstúpil a zdôraznil, že nikto z členov DVS nesmie s médiami komunikovať 

o spolupráci bez jeho vedomia. Členovia sa zhodli na tom, že všetci sú uzrozumení s tým, že 

všetky nápady je potrebné prejednať s p. Malchárkom,  

- následne si členovia VV DVS ešte raz podrobnejšie vysvetlili, čo má obsahovať každý rozpis čin-

ností na prípravu BEC 2018. Zároveň p. Birka spomenul, že pán Matejka nedoplnil do svojho 

rozpisu položku „pomoc hlavnému rozhodcovi“ a povedal, že mu to pripomenie,  

- komunikačná skupina na sociálnej sieti Whatsapp bola ponechaná a funguje ďalej ako infor-

mačný kanál pre členov VV, 

- členovia VV sa dohodli, že riaditeľ BEC 2018 p. Birka má na starosti všetky úlohy týkajúce sa 

prípravy BEC 2018 a zároveň má voľnú ruku v zadávaní splnenia úloh ďalším členom (pozvánky, 

akreditačné karty, plagáty atď...) 

- ďalej bolo spomenuté, ako sa bude riešiť kontrola dopingu na BEC 2018. P. Dědeček povedal, 

že sa znova treba mailom opýtať p. Bogarda, či EDSO pošle svojho kontrolóra, alebo ho má za-

bezpečiť DVS. Ďalšou úlohou je zabezpečenie foniatra v Trenčíne počas trvania BEC 2018, v prí-

pade, že by bolo nutné skontrolovať audiogram športovcov. Na starosť toto zabezpečenie do-

stal p. Vašíček.  

K bodu 7. 

- sl. Babalová pripraví leták s pozvaním na Majstrovstvá Slovenska nepočujúcej mládeže 

v badmintone -  turnaj, ktorý sa bude konať 19.11.2017. Pre slovenských účastníkov je po-

trebné pripraviť rozpočet zahŕňajúci cestovné, ubytovanie a stravovanie. Ďalším krokom ohľa-

dom tohto turnaja je schválenie organizačného výboru turnaja,  

- poslednou témou diskusie bola potreba sumarizovať otázky pre zástupcov Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja a to napríklad: akým spôsobom by vedeli finančne podporiť BEC 2018, 

akým spôsobom sa TSK dokáže podieľať na príprave BEC 2018 a akou formou nám dokážu po-

môcť pri propagácii podujatia. 

 

Uznesenia prijaté členmi VV DVS. 

VV berie na vedomie  
č. 33/17 informácie g.s. D. Dědečka o vlastnej podrobnej pracovnej náplni počas mesiaca január 

v administratívnej pozícii,  
č. 34/17 informácie p. Dědečka o činnosti vo funkcii pracovníka zodpovedného za vedenie úč-

tovníctva a príprave vyúčtovaní pre účel aktualizácie mesačných reportov vyžadovaných podľa 
zmluvy s MŠVVaŠ SR, 

č. 35/17 informácie o stretnutí členov ženského curling tímu s trénerom a ukončení vzájomnej 
spolupráce a úhrade pokuty za zrušenie účasti tímu na MS nepočujúcich v curlingu,  

č. 36/17 informácie p. Malchárka o zámeroch propagácie a marketingu DVS a predloženom ná-
vrhu rozpočtu na tieto aktivity, 

č. 37/17 informácie o schválení projektu podaného na MŠVVaŠ SR s cieľom zabezpečenia účast 
deaflympionikov na LD2017,  
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č. 38/17 tému tohtoročného horského výstupu  Deaf Rysy 2017 pod názvom „Mountain 
Watch“, 

č. 39/17 prípravu rozpočtu M-SR v bedmintone mládeže a potrebu vytvoriť OV majstrovstiev, 
č. 40/17 informácie o pripravovanom stretnutí na TSK v súvislosti s prípravou BEC 2018, 

 
VV schvaľuje  

č. 41/17 žiadosť p. Dědečka, aby mu počas roku 2017 bola poskytovaná paušálna náhrada za 
administratívne činnosti vo výške 400€/mesiac, maximálne však do dňa vyčerpania celkovej 
sumy určenej na vedenie administratívy (4 800€/rok),   

č. 42/17 žiadosť p. Dědečka, aby mu počas roku 2017 bola poskytovaná paušálna náhrada za 
účtovnícke činnosti vo výške 400€/mesiac, maximálne však do dňa vyčerpania celkovej sumy 
určenej na vedenie účtovníctva DVS (8 400€/rok), 

č. 43/17 náhradu výdavkov reprezentačného družstva lyžiarov na MS nepočujúcich v alpskom 
lyžovaní v rakúskom Innerkremsi vo výške Cestovného príkazu (PHM, amortizácie vozidla 
a diéty), po termíne doručenia druhej platby MŠVVaŠ SR na činnosť DVS, 

č. 44/17 odloženie rozhodnutia o podpore tímu šachu na ME vo švédskom Lunde na október 
2017, 

č. 45/17 zodpovednosť p. Birku za všetky otázky a úlohy pri príprave BEC 2018, 
 

VV zamieta  
č. 46/17 našu kandidatúru na usporiadanie EDSO ME 2018 v lyžovaní, 

  
VV ukladá úlohu 

č. 47/17 Pripraviť návrh rozpočtu futbalu a futsalu pre rok 2017 
Termín:  máj 2017     Zodpovedá: P. Birka 

č. 48/17 Pripraviť Smernicu disciplinárny poriadok pre futbal a futsal 
Termín: jún 2017     Zodpovedajú: P. Birka, O. Krist 

č. 49/17 požiadať trénera M. Legutkého o predloženie rozpočtu a propozícií na usporiadanie 
kola Európskej Ligy v alpskom lyžovaní 
Termín: jún 2017     Zodpovedá: D. Dědeček 

 
 

Termín najbližšieho VV DVS nebol určený. 

 

Zapísala: Marcela Čierna    ................................................................ 

Overil: Dušan Dědeček, gen. sekretár   ................................................................ 

V Bratislave, 13. apríla 2017 
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Príloha: 

Finančný návrh marketingovej komunikačnej stratégie DVS - účasť na Deaflympijských hrách 2017 

Cieľ:  

Posilniť a zobjektivizovať vnímanie nepočujúcich športovcov (ďalej NŠ), vrátane zmeny vnímania ich 

zdravotného hendikepu  širokou verejnosťou s využitím ich účasti na Deaflympiáde 2017 so zámerom 

zrovnoprávniť NŠ najmä v oblasti podmienok ich financovania zo strany štátu a zefektívnenia podpory 

zo strany neštátnych partnerov pri zlepšení  ich konkurencieschopnosti a  dôstojnom plnení reprezen-

tačných povinností.    

Cieľová skupina: 

Široká športová a laická verejnosť.  

Trvanie marketingovej kampane: 

máj - september 2017 

Miesto kampane: 

Slovensko (s dôrazom na BA) 

Swat analýza (klady a zápory): 

 klady:    - posilnenie sociálnych väzieb a medziľudských vzťahov medzi účastníkmi 
                               - podpora pozitívneho vnímania DVS širokou verejnosťou 
                               - zvýšenie šance na dofinancovanie NŠ z externých a neštátnych zdrojov 
                              - porovnanie fyzickej pripravenosti deaflympionikov so svetovou konkurenciou 
                               - zlepšenie spolupráce na úrovni MŠ SR, VÚC...         
 zápory:   - v prípade slabších výsledkov na DL 2017 možný nižší efekt kampane  
    
Komunikačný slogan: 

"Rovnosť prostredníctvom športu - Per Ludos Aequalitas " 

Maskot: názov a vizualizácia návrhov do polovice mája 2017 

Úlohy marketingovej komunikácie DVS: 
 

-  dať verejnosti informáciu o existencii nepočujúcich športovcov (NŠ) 
-  eliminovať základné neznalosti o postihu NŠ 
-  vybudovať pozitívny vzťah medzi laickou verejnosťou a NŠ 
-  posilniť značku a imidž DVS 
-  motivovať možných partnerov k podpore DVS 
-  informovať verejnosť o existencii DL v Turecku (18. - 30. 7. 2017)  
-  informovať verejnosť o účasti a výsledkoch NŠ na DL 
-  predstaviť partnerov DVS najmä v súvislosti s DL 
 
Výber médií:  

RTVS (prípadne TV Markíza), TV 213, TASR, SRo, Šport, Život, Slovenka, FB, webstránka DVS,...   
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P.R. aktivity: 

Tlačové konferencie (pred DL 1x, po DL 1x)............................................................................400,- 
P.R. články (viď mediálni partneri)............................................................................................ 0,-  
Autogramiády (pred DL 1x, po DL 1x).....................................................................................200,- Výstava 
fotografií A1x20ks (pred DL 1x - Polus, po 1x - Digit. park), stojany, tlač, podlep. 1 000,-   
RTVS - vysielanie pre nepočujúcich - rozhovory s našimi NŠ (profily?)...................................... 0,- 
Printové ponuky pre potenciálnych partnerov (15ks)............................................................ 500,- 
Web - platené info P.R. na fb................................................................................................. 300,- 
 

Reklamné, promo a informačné aktivity: 

Vizuál - vypracovanie univerzálneho vizuálu (grafik)............................................................. 200,-  
Spoty - audio a TV spot (výroba a vysielanie)....................................................................... 2000,-  
Media - tzv. platená inzercia (vizuál)...................................................................................... 500,-  
Suplement do denníka Šport 1x (vkladané info)................................................................. 2 000,- 
Outdoor - bilboardy (tlač, výlep/1mes., 40 ks/50eur/1ks).................................................. 2 000,-    
Indoor - reklamné stojany, banner - rollup (napr. na tlačovky)............................................. 200,- 
Merkantil - samolepky, odznaky, perá, kľúčenky (spolu cca 200 ks)..................................... 700,- 
Podpiskarty pre každého športovca....................................................................................... 200,- 
Bulletin (tlač, zalomenie)........................................................................................................ 600,-   
Reklamná taška...................................................................................................................... 250,- 
Reklamné tričko, šiltovka (darček pre partnerov, novinárov a podobne).............................. 600,- 
Iný propagačný materiál: vlajky a zástavy.............................................................................. 200,- 
Účasť štábu RTVS v Turecku, vrátane všetkých výstupov.................................................... 3 000,-  
Maskot (návrh, výroba prototypu)......................................................................................... 400,- 
Grafické práce............................................................................................................................ 0,- 
Fotograf...................................................................................................................................150,-  
   

Predpokladaný rozpočet celkom:................................................................................ 15 400,-  

 

Navrhovaný finančné plnenie uvedených aktivít: 
Kampaň "Deaflympiáda 2017"......................................................  15 400,- 
Kampaň "RYSY 2017".....................................................................   2 100,- 
Ohodnotenie manažéra pre marketing a komunikáciu (833,-/mes.,  
zmluvné obdobie apríl - december 2017, fakturácia/viď.zmluva....  7.500,- 

Navrhovaný rozpočet spolu...........................................................  25 000,-  
 
 
Predložil: Jaroslav Malchárek 
 

 


