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Kapitola I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Touto smernicou sa v zmysle Článku 5, Stanov Deaflympijského výboru Slovenska (ďalej len „DVS“)
upravujú podrobnosti a podmienky prijatia fyzickej osoby za individuálneho člena.
1.
2.
3.
4.
5.

Žiadosť o prijatie sa podáva prostredníctvom riadneho člena, ku ktorému musí mať takáto fyzická
osoba príslušnosť.
O prijatie za individuálneho člena môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá nebola pozbavená
spôsobilosti na právne úkony a ktorá je bezúhonná.
Bezúhonnosť sa preukazuje podpísaným čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prihlášky.
O prijatie za individuálneho člena v prípade maloletej osoby požiada jej zákonný, alebo ustano‐
vený zástupca.
Výkonný výbor DVS rozhoduje o prijatí za individuálneho člena na zasadaní výkonného výboru DVS
po doručení aktualizovaného zoznamu členov riadneho člena.

Kapitola II.
ČLENSKÉ KATEGÓRIE
Deaflympijský výbor Slovenska rozlišuje tieto členské kategórie:
1.
2.
3.
4.

Športovci reprezentanti,
Športoví odborníci,
Športoví členovia,
Ostatní členovia.

Kapitola III.
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
Žiadateľ v každej členskej kategórii musí splniť tieto povinnosti:
1. odovzdať požadované údaje vo formuláre prináležiacom jeho kategórii,
2. uviesť svoju príslušnosť k riadnemu členovi,
3. platiť každoročne členské príspevky riadnemu členovi,
4. súhlasiť s použitím osobných údajov v rozsahu požadovanom DVS a s ohľadom na Zákon o ochrane
osobných údajov.

Kapitola IV.
ROZŠÍRENÉ POVINNOSTI

1.
2.
3.
4.

1.

2.

Článok 1.
ŠPORTOVCI REPREZENTANTI
Sú to žiadatelia, ktorí chcú reprezentovať Slovenskú republiku v oblasti športu nepočujúcich na
medzinárodnej úrovni.
Každý žiadateľ musí mať handicap definovaný úrovňou straty sluchu na úrovni 55dB a vyššie na
lepšie počujúcom uchu.
K overeniu tejto skutočnosti je povinný predložiť na sekretariát DVS vyplnený audiogram ICSD ve‐
rifikovaný odborným lekárom.
každoročne absolvovať lekársku prehliadku s účelom potvrdiť zdravotnú spôsobilosť pre šport,
Článok 2
ŠPORTOVÍ ODBORNÍCI
Žiadateľ o členstvo v pozícii športový odborník je povinný pri podaní prihlášky uviesť údaje o svojej
odbornosti nevyhnutné na registráciu športového odborníka a predložiť fotokópie dokumentov
osvedčujúcich odbornosti.
Športový odborník v športe mládeže je povinný doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 me‐
siace.
Článok 3
ŠPORTOVÍ ČLENOVIA
Žiadatelia, ktorí sa chcú zúčastňovať na majstrovských športových organizovaných DVS sú povinní
preukázať mieru postihnutia lekárskym dokumentom preukazujúcim druh a mieru zdravotného po‐
stihnutia.
Článok 4
OSTATNÍ ČLENOVIA
Ostatní žiadatelia, ktorí sa podieľajú na aktivitách DVS iným spôsobom (napr. tlmočníci posunko‐
vého jazyku, asistenti, dobrovoľníci) sú povinní splniť najmä požiadavky stanovené v Kapitole III.
Kapitola V
VZNIK ČLENSTVA

1.
2.
3.

Členstvo v DVS vzniká na základe rozhodnutia VV o prijatí za individuálneho člena.
Sekretariát DVS následne vykoná registráciu v zdrojovej evidencii DVS.
Každému individuálnemu členovi DVS na základe vzniku členstva priradí registračné číslo, pod kto‐
rým bude evidovaný v zdrojovej evidencii.
Kapitola VI
ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členstvo individuálneho člena zaniká:
a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) smrťou.

2. Zánik individuálneho členstva nastáva:

a) na základe žiadosti individuálneho člena o vystúpenie z DVS, alebo
b) na základe vystúpenia individuálneho člena zo športovej organizácie, ktorá je riadnym
členom DVS a ku ktorej mal individuálny člen príslušnosť.
3. Zánik individuálneho členstva vylúčením nastáva rozhodnutím Výkonného výboru DVS, ktorý je
oprávnený vylúčiť individuálneho člena ak:
a) bol individuálny člen právoplatne odsúdený za trestný čin,
b) bol individuálny člen uznaný vinným za disciplinárne previnenie,
c) si ani po predchádzajúcom upozornení neplní povinnosti člena DVS .
4. Po zániku členstva individuálneho člena sa uskutoční výmaz osobných údajov zo zdrojovej eviden‐
cie.

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 12. apríl 2018

