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Aktualizácia smernice č. 17 – Poplatky a príspevky.
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Poplatky a príspevky (návrh)
17
1
Dušan Dědeček
Výkonný výbor DVS
23. júna 2019
Výkonný výbor DVS
Peter Birka, prezident DVS
26. júna 2020
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
medzinárodných – majstrovských športových podujatiach na ktoré prihlasuje DVS.
KAPITOLA II.
RIADNE ČLENSKÉ POPLATKY
Článok 1.
Deaflympijský výbor Slovenska určuje výšku riadnych členských poplatkov na obdobie jedného kalendárneho roku nasledovne:
1. Individuálny člen registrovaný prostredníctvom riadneho člena, kde je klubová výška poplatkov stanovená nasledovne:
a. 0 – 2€..................... 0,10 €,
b. 2 – 10 €.................. 0,50 €
c. 10 € a viac.............. 1,00 €
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 registrovaných v evidencii DVS ako násobok počtu členov a stanoveného poplatku.
2. V prípade, ak riadny člen v stanovenom termíne nepredloží na sekretariát DVS výšku klubových poplatkov za svojich členov, je povinný hradiť členský poplatok vo výške 1€/os.
3. Poplatok za individuálneho člena neregistrovaného, platí člen samostatne.
Článok 3.
1. Splatnosť riadnych členských poplatkov je vždy ku 29. marca daného kalendárneho roku (vopred).
2. Poplatok sa uhrádza na účet SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením mena, alebo názvu riadneho člena v poznámke.
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KAPITOLA III.
MIMORIADNE VKLADY
Článok 1
Deaflympijský výbor Slovenska v záujme rozvoja športu nepočujúcich umožňuje účasť na medzinárodných majstrovských súťažiach týmto individuálnym členom (ďalej len žiadateľ), ktorí nie sú menovite a
inak dotovaní zo štátneho rozpočtu:
a. bez vopred jasného predpokladu úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky, alebo
b. s úspešnou športovou históriou a
c. majú zaregistrované ICSD číslo (na základe overeného audiogramu) a
d. na sekretariát DVS predložili písomnú žiadosť o prihlášku na podujatie v termíne určenom
DVS.
Článok 2
Za úspešnú športovú históriu sa pokladá nasledovné umiestnenie v posledných 4 rokoch (seniori, či juniori):
a. na Majstrovstvách Európy do 3. miesta (bedminton, tenis, stolný tenis 3. - 4. miesto), alebo
b. na Majstrovstvách sveta do 5. miesta (bedminton, tenis, stolný tenis 5. - 8. miesto), alebo
c. na Letnej, či Zimnej Deaflympiáde do 8. miesta, (bedminton, tenis, stolný tenis 5. - 8. miesto)
a zároveň platí, že
d. umiestnenie bolo dosiahnuté v prvej polovici štartujúcich.
Článok 3
Na základe žiadosti doručenej DVS môže byť žiadateľ prihlásený na medzinárodnú súťaž. Podmienkou
odoslania prihlášky na súťaž je povinný finančný vklad vopred vo výške 100% predpokladaných výdavkov spojených s účasťou takého žiadateľa.
Článok 4
Povinný finančný vklad uhrádza žiadateľ na účet SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením mena
a podujatia v poznámke, v termíne určenom DVS.
KAPITOLA IV.
REFUNDÁCIE
Článok 1
Refundácia sa poskytuje len nepočujúcemu športovcovi - žiadateľovi, ktorý sa súťaží zúčastňuje aktívne.
Článok 2
Refundácia sa neposkytuje doprovodu nepočujúceho športovca - žiadateľa. Ak sa však takýto doprovod
chce súťaží zúčastniť ako riadny člen výpravy, je povinný uhradiť na účet DVS predpokladané výdavky
vopred v plnej výške, spolu s povinným finančným vkladom žiadateľa.
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Článok 3
V prípade, že sa športovec - žiadateľ riadne zúčastní podujatia, DVS refunduje (spätne uhradí) náklady
žiadateľa nasledujúcim spôsobom :
a. deaflympijské športy (sú na programe Letnej, či Zimnej deaflympiády)
a) 50% konečných a DVS uznaných účastníckych výdavkov v každom prípade štartu,
b) 100% konečných a DVS uznaných účastníckych výdavkov prípade umiestnenia podľa Kapitoly III., článok 2.
b. nedeaflympijské športy (ostatné športy)
a) 30% konečných a DVS uznaných účastníckych výdavkov v každom prípade štartu,
b) 60% konečných a DVS uznaných účastníckych výdavkov prípade umiestnenia podľa Kapitoly III., článok 2.
Článok 4
Prípadné výdavky nad plánovaný rozpočet spojené s účasťou žiadateľa, pokutu, či škody spôsobené neúčasťou v súťažiach, nezavinených DVS, hradí žiadateľ.
Článok 5
Žiadateľ, ktorý žiada o prihlásenie na medzinárodnú súťaž za podmienky povinného finančného
vkladu, si iné zdroje financovania zabezpečuje samostatne, nezávisle od DVS a bez toho, aby z takejto
činnosti vznikali pre DVS ďalšie záväzky, či povinnosti.
Článok 6
Povinný finančný vklad je refundovaný na ten účet z ktorého boli prostriedky poskytnuté.
KAPITOLA V.
DOBROVOĽNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
Článok 1
Deaflympijský výbor Slovenska zabezpečuje aj pravidelnú športovú prípravu mládeže a dospelých nepočujúcich športovcov.
Článok 2
V prípade, ak organizuje krúžkovú, alebo tréningovú činnosť v niektorom športe, zaväzuje sa zabezpečiť
odborné vedenie takýchto aktivít spolu s organizačnými podmienkami (prenájmy, športovo – technické
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 a športu v poznámke.
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Článok 5
Uhradený dobrovoľný členský príspevok je nevratný.
KAPITOLA VI.
OSTATNÉ
1.
2.

Členovia, ktorí nezaplatia riadne členské poplatky podľa Kapitoly II. 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 riadneho členského príspevku individuálneho člena, ktorý si riadne plní svoje povinnosti
vyplývajúce zo Stanov a predloží reálne a závažné dôvody.

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár
V Bratislave, 23. júna 2020

