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Kapitola I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Touto smernicou sa v zmysle Článku 4, odsek 6, Stanov Deaflympijského výboru Slovenska (ďalej len
„DVS“) upravujú podrobnosti a podmienky platenia členských poplatkov, ale aj príspevkov na účasť
na športových podujatiach na ktoré prihlasuje DVS.
Kapitola II.
RIADNE ČLENSKÉ POPLATKY
Článok 1.
Deaflympijský výbor Slovenska určuje výšku riadnych členských poplatkov na obdobie jedného kalen‐
dárneho roku nasledovne:
1. Individuálny člen registrovaný (prostredníctvom riadneho člena) – 0,10 €,
2. Individuálny člen neregistrovaný (prostredníctvom riadneho člena) – 5 €,
3. Riadny člen (športové organizácie a kluby) – 12 €.
Článok 2.
1. Poplatky za individuálnych členov registrovaných platí riadny člen podľa zoznamu členov registro‐
vaných v evidencii DVS ako násobok počtu členov a stanoveného poplatku.
2. Poplatok za individuálneho člena neregistrovaného, platí člen samostatne.
Článok 3.
1. Splatnosť členských poplatkov je vždy ku 28. februáru daného kalendárneho roku (vopred).
2. Poplatok sa vkladá na bežný účet SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením mena, alebo názvu
riadneho člena v poznámke.
Kapitola III.
MIMORIADNE VKLADY
Článok 1
Deaflympijský výbor Slovenska v záujme rozvoja športu nepočujúcich umožňuje individuálnym a riad‐
nym členom účasť na medzinárodných majstrovských súťažiach aj bez vopred jasného predpokladu

úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky a to za podmienky finančnej spoluúčasti formou povin‐
ného príspevku takého člena. Príspevok je poskytovaný nepočujúcemu reprezentantovi, ktorý sa sú‐
ťaží zúčastňuje aktívne.
Článok 2
Každý individuálny člen, ktorý nedosiahol v predchádzajúcom období (4 roky pred konaním podujatia)
športovú výkonnosť požadovanej úrovne (uvedené nižšie) je povinný prispieť na svoju účasť predpo‐
kladanou čiastkou výdavkov nasledovne:
a. deaflympijské športy ‐ cca 50% účastníckych výdavkov
b. nedeaflympijské športy – cca 70% účastníckych výdavkov.
Článok 3
Za požadovanú úroveň športovej výkonnosti sa pokladá nasledovné umiestnenie:
a. na Majstrovstvách Európy do 4. miesta (bedminton, tenis, stolný tenis 3.‐4. miesto)
b. na Majstrovstvách sveta do 6. miesta (bedminton, tenis, stolný tenis 5.‐8. miesto),
c. na Letnej Deaflympiáde, či Zimnej Deaflympiáde do 8. miesta, (bedminton, tenis, stolný
tenis 5.‐8. miesto).
Článok 4
Povinný príspevok vkladá člen na bežný účet SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením mena v
poznámke, alebo názvu riadneho člena, vždy vopred, najmenej 30 dní pred štartom, prípadne v odô‐
vodnených prípadoch na požiadanie sekretariátom DVS ešte pred podaním prihlášky.
Článok 5
Prípadnú pokutu, či škody spôsobené neúčasťou v súťažiach nezavinených DVS hradí člen platiaci po‐
vinný príspevok.
Článok 6
Deaflympijský výbor Slovenska sa zaväzuje vopred uhradený povinný príspevok vrátiť platcovi v plnej
výške v prípade dosiahnutia športovej výkonnosti športovcom uvedenej v Kapitole III. Článok 3. Prí‐
spevok sa vracia na účet z ktorého boli prostriedky poskytnuté.
Článok 7
Individuálny člen, ktorý sa uchádza o reprezentáciu za podmienky finančnej spoluúčasti formou po‐
vinného príspevku, si zabezpečuje zdroje financovania samostatne, nezávisle od DVS a bez toho, aby
z takejto činnosti vznikali pre DVS ďalšie záväzky.
Kapitola IV.
DOBROVOĽNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
Článok 1
Deaflympijský výbor Slovenska zabezpečuje aj pravidelnú športovú prípravu mládeže a dospelých ne‐
počujúcich športovcov.

Článok 2
V prípade, ak organizuje krúžkovú, alebo tréningovú činnosť v niektorom športe, zaväzuje sa zabezpe‐
čiť odborné vedenie takýchto aktivít spolu s organizačnými podmienkami (prenájmy, športovo – tech‐
nické vybavenie a pod.).
Článok 3
Za účasť na takýchto aktivitách očakávame dobrovoľný členský príspevok v nasledovnej výške:
a. Individuálny člen registrovaný (prostredníctvom riadneho člena) – 5€ / mesiac.
b. Individuálny člen neregistrovaný (prostredníctvom riadneho člena) – 8€ / mesiac.
Článok 4
Dobrovoľný členský príspevok je vyplácaný v polročných platbách naraz a vopred na bežný účet
SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením mena v poznámke.
Článok 5
Dobrovoľný členský príspevok je nevratný za nevyčerpanú účasť z iných, ako zdravotných dôvodov.
Kapitola V.
OSTATNÉ
1.
2.

Členovia, ktorí nezaplatia členské poplatky včas, môžu mať pozastavené práva člena DVS až do
doby úhrady tohto poplatku.
Výkonný výbor môže vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch svojím rozhodnutím
oslobodiť od povinného príspevku člena, ktorý si riadne plní svoje povinnosti vyplývajúce zo Sta‐
nov a predloží reálne a závažné dôvody.

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 24. januára 2019

