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Plán činnosti DVS na rok 2021 (príloha) 

 

Súhlasím – 1    Nesúhlasím – 0     Zdržal sa - 4 

 

 

 

Návrh nebol schválený. 

 

 

Spracoval: 

Dušan Dědeček, gen. sekretár ...............................................  

 

V Bratislave, 3. september 2020 
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Príloha k PR8-2020 

Plán činnosti DVS na rok 2021 

V OBLASTI ŠPORTU 
1. Zabezpečí prípravu a nomináciu čo najširšieho tímu deaflympionikov na 24. Letnú Deaflym-

piádu v Brazílii. 

2. Zabezpečí dôstojnú a reprezentatívnu účasť deaflympijského reprezentačného družstva a reali-

začných tímov na 24. Letnej deaflympiáde. 

3. Požiada o samostatnú finančnú podporu účasti slovenského deaflympijského tímu na 24. Let-

nej Deaflympiáde v Brazílii. 

4. Zabezpečí podporu a prípravu TOP deaflympionikov účelovo financovaných z MŠVVaŠ SR. 

5. Pokračuje vo formovaní reprezentačného družstva futsalistov. Zameria pozornosť aj na mládež 

vo futsale.  

6. Zabezpečí riadne fungovanie a spolupracujúceho trénera futsalu. V oblasti legislatívy pripraví 

návrh na prestupový a organizačný poriadok, rozpočet futsalu  založený na podpore SFZ. 

7. Podľa finančných možností DVS sa spolupodieľa na zabezpečení materiálno – technických pod-

mienok futsalového družstva smerujúceho k účasti na kvalifikácii na ME nepočujúcich vo fut-

sale. 

8. Zabezpečí prostredníctvom povereného športového odborníka nábor nových športových talen-

tov. 

9. Pokračuje a rozvíja krúžkovú činnosť v atletike a plávaní pri SŠI Hrdličkova. 

10. Podporuje rozvoj bowlingu nepočujúcich a nadviaže úzku spoluprácu so Slovenským bowlingo-

vým zväzom (SBwZ). 

11. V spolupráci so SBwZ pripraví projekt Národného bowlingového centra. 

 

V OBLASTI ČINNOSTI VV 
12. VV DVS pripraví vnútroorganizačné poriadky: disciplinárny, prestupový a organizačný poriadok 

súťaží a podľa potreby aktualizuje ďalšie. 

13. Zabezpečí účasť a vystúpenie 2 delegátov na valnom zhromaždení ICSD v decembri 2021 v Bra-

zílii. 

14. Aktívne reaguje na zmeny a potreby členskej základne a vyvinie úsilie rozšíriť ju. 

 

OBLASŤ PROPAGÁCIE A KOMUNIKÁCIE 
15. DVS podporí a zabezpečí návrh na reklamnú a propagačnú kampaň deaflympionikov vrcholiacu 

v decembri 24. Letnou Deaflympiádou v Brazílii. 

16. Zlepší komunikáciu a informovanosť s nepočujúcou komunitou odkázanou na komunikáciu 

v posunkovom jazyku. 

17. Prehodnotí a prípadne zabezpečí aktualizáciu tradičného podujatia Výstup na Rysy s prípadnou 

zmenou na „Výstup na ...... 2021“ spolu so sprievodným kultúrno-spoločenským programom. 

18. Zabezpečí oslavu 10. výročia založenia DVS spolu s vyhlásením najúspešnejších deaflympioni-

kov desaťročia. 
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OBLASŤ VNÚTROŠTÁTNYCH VZŤAHOV 
19. Pokračuje v presadzovaní a zrovnoprávnení postavenia deaflympioni-

kov, paralympionikov a olympionikov na všetkých úrovniach. V prípade potreby vykoná nevy-

hnutné právne úkony na zabezpečenie povinností SR vyplývajúcich z Dohody o ochrane osôb 

so zdravotným znevýhodnením. 

20. Zabezpečí prijatie slovenskej deaflympijskej výpravy na LD 2020 u prezidentky SR, najlepšie  

pred odletom. 

 

PREZIDENT  
21. Aktívne komunikuje a na medzinárodnej úrovni a naďalej presadzuje zmeny transformácie me-

dzinárodného hnutia nepočujúcich na deaflympijské hnutie (schválené na VZ ICSD v roku 2015) 

a zmenu názvu ICSD na IDC. 

22. Prezident zabezpečí plán a pravidelnú schôdzkovú činnosť VV, kontrolu a plnenie uložených 

úloh. 

23. Zriadi poradný pracovný orgán 24. Letnej Deaflympiády a zabezpečí jeho pravidelné fungova-

nie.  

GENERÁLNY SEKRETÁR 
24. Zabezpečí riadny chod sekretariátu, rozšíri administratívny tím na počet 2 -3 spolupracovníkov 

-  pre bežnú agendu (asistenčné služby), ekonomické činnosti (účtovník) a marketingové a pro-

pagačné činnosti (marketingový pracovník). Tieto úlohy môžu byť v nevyhnutnom prípade ku-

mulované. 

25. Zabezpečí modernizáciu webu DVS, pravidelnú aktualizáciu stránok, propagáciu života 

deaflympionikov. 

26. Zabezpečí riadne fungovanie kanálu komunikácie s nepočujúcou verejnosťou pomocou tlmoč-

níkov posunkového jazyku. 

27. Modernizuje a aktualizuje databázu členov DVS a jej ďalší rozvoj a úpravy podľa potrieb zdru-

ženia a v súlade so Zákonom o športe. 

28. Zabezpečí rozvoj súboru prezentačných predmetov DVS o nové prvky. 

29. Operatívne dohliada a predkladá VV na schválenie rozpočet DVS, ktorý sa môže meniť na zá-

klade aktuálnych podmienok. 

30. Vyberie a predloží členom VV návrh na reprezentačnú spoločenskú rovnošatu, športové oble-

čenie a doplnky potrebné na reprezentatívne vystupovanie deaflympijského tímu v 24. Letnej 

Deaflympiáde. 

 

ČLENOVIA VV 
31. Aktívne vystupujú v mene DVS na rôznych spoločenských a športových podujatiach a reprezen-

tujú myšlienky deaflympionizmu. 

32. Samostatne a aktívne spolupracujú na propagácii a aktivitách DVS. 

 

 

25. augusta 2020, vypracoval Dušan Dědeček, generálny sekretár 

 


