
 
 
 
 
 
Názov smernice:   Poplatky a príspevky  

Poradové číslo smernice:  17 

Aktualizácia:    5 

Vypracoval:    Dušan Dědeček 

Schválil:    Výkonný výbor DVS 

Dátum vyhotovenia internej smernice: 23. júna 2019 

Za správnosť smernice zodpovedá: Výkonný výbor DVS 

Za dodržiavanie smernice zodpovedá: Peter Birka, prezident DVS 

Platnosť internej smernice:  8. apríla 2022 

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 kalen-

dárneho roku nasledovne: 

1. Individuálny člen registrovaný prostredníctvom riadneho člena, kde je klubová výška poplatkov 

stanovená nasledovne: 

a. 0 – až 2€.............................. 0,10 €, 

b. viac ako 2 – 10 €.................. 0,50 € 

c. viac ako 10 € ....................... 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 registro-

vaných 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. marcu daného kalendárneho roku (vopred). 

2. Poplatok sa uhrádza na účet SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením mena, alebo názvu riad-

neho člena v poznámke. 

 



 
 
 
 
 

KAPITOLA III. 

MIMORIADNY ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK INDIVIDUÁLNYCH ÚČASTNÍKOV 

Článok 1. 

Deaflympijský výbor Slovenska v záujme podpory športovcov, ktorí sa zúčastnia medzinárodných maj-

strovských súťaží nepočujúcich (Letná, Zimná deaflympiáda, Majstrovstvá sveta, či Európy) umožňuje 

účasť individuálne vybraných osôb ako súčasť realizačného tímu športovca, ktorí nie sú športovými 

odborníkmi, ale ich účasť a činnosť pomáha napĺňať najvyššie športové ambície športovca na takýchto 

hrách. 

Článok 2. 

Zaradenie takýchto vybraných osôb ako súčasť realizačného tímu športovca posudzuje VV individuálne 

a podlieha schváleniu VV DVS, ktorý rozhodne či takáto osoba spĺňa podmienky podľa odseku 1. tejto 

kapitoly.   

Článok 3. 

Individuálne vybrané osoby sú povinné uhradiť DVS mimoriadny ročný členský poplatok v určenom 

termíne. Po zaplatení tohto mimoriadneho ročného členského poplatku sa takáto osoba stáva v prí-

slušnom roku súčasťou realizačného tímu športovca, pričom sa na ňu vzťahujú práva a povinnosti čle-

nov realizačného tímu športovca.  

Článok 4. 

O výške a splatnosti mimoriadneho ročného členského poplatku takéhoto člena realizačného tímu 

športovca rozhoduje VV DVS, pričom sa prihliada na význam podujatia, ktorého sa má takýto člen zú-

častniť.  

KAPITOLA IV. 

MIMORIADNY ROČNÝ ČLENSKÝ POPLATOK ŠPORTOVCOV  

Článok 1  

Deaflympijský výbor Slovenska v záujme rozvoja športu nepočujúcich umožňuje zaradiť do športovej 

reprezentácie na účasť na vrcholných medzinárodných majstrovských súťažiach v deaflympijských, 

i nedeaflympijských disciplínach športovcom: 

 

A. v individuálnych športoch (ďalej len „športovec“), ktorí nie sú menovite a inak dotovaní zo štát-

neho rozpočtu a sú: 

a. bez vopred jasného predpokladu úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky, alebo 

b. s úspešnou športovou históriou a zároveň 

c. dosiahli v určenom období športový výsledok, alebo výkonnosť zodpovedajúcu dôstojnej 

účasti a reprezentácii na takejto medzinárodnej majstrovskej súťaži a zároveň 

d. majú zaregistrované ICSD číslo a zároveň 

e. na sekretariát DVS predložili písomnú žiadosť o prihlášku na podujatie v termíne určenom 

DVS. 



 
 
 
 
 
B. v kolektívnych športoch (ďalej len „kolektív“), ktoré nie sú priamo, alebo osobitne dotované zo 

štátneho rozpočtu: 

a. bez vopred jasného predpokladu úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky, alebo 

b. s úspešnou športovou históriou a zároveň 

c. dosahujú v príslušnom roku športovú výkonnosť zodpovedajúcu dôstojnej účasti a re-

prezentácii na takejto medzinárodnej majstrovskej súťaži a zároveň  

d. hráči majú zaregistrované ICSD číslo a zároveň 

e. na sekretariát DVS predložili spoločnú písomnú žiadosť o prihlášku na podujatie v ter-

míne určenom DVS. 

Článok 2 

1. 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. 

 

2. Dosiahnutie športového výsledku, alebo výkonnosti v príslušnom roku znamená, že športovec, 

alebo kolektív sa v dobe 12 mesiacov pred konaním medzinárodného športového podujatia, zúčas-

tnil zahraničného, alebo domáceho športového podujatia na ktorom dosiahol výsledok, alebo vý-

konnosť, ktoré je možné považovať za kvalifikovanie sa na takéto medzinárodné športové poduja-

tie. Pokiaľ to nevyplýva priamo z predpisov medzinárodných športových zväzov, alebo predpisov 

DVS, tak posudzovanie takejto kvalifikácie posudzuje VV DVS.  

Článok 3 

1. Na zaradenie do športovej reprezentácie na účasť na medzinárodné športové podujatie musí špor-

tovec, alebo kolektív predložiť DVS žiadosť, v ktorej musí deklarovať splnenie podmienok podľa 

Článku 1.  V prípade kolektívu sa v žiadosti predkladá i menovitý počet jednotlivých športovcov 

kolektívu, ktorých sa takáto žiadosť týka. 

 

2. VV DVS posúdi či športovec, alebo kolektív splnil podmienky uvedené v Článku 1 a odsúhlasí jeho 

zaradenie do športovej reprezentácie na účasť na medzinárodnej majstrovskej súťaži. 

 

3. V prípade zaradenia športovca, alebo kolektívu do športovej reprezentácie na účasť na medziná-

rodnej majstrovskej súťaži je takýto športovec, alebo kolektív povinný uhradiť mimoriadny ročný 

členský poplatok, ktorého výšku a splatnosť určí VV DVS, pričom sa prihliada na význam podujatia, 

ktorého sa má takýto športovec alebo kolektív zúčastniť.  V prípade kolektívu sa výška takéhoto 

ročného členského poplatku vždy určuje pre jednotlivého športovca – člena takéhoto kolektívu 

uvedeného v doručenej žiadosti. 

 

 

 



 
 
 
 
 

KAPITOLA V. 

ÚHRADA ČLENSKÉHO POPLATKU 

Článok 1 

Všetky poplatky  sa uhrádzajú na účet SK29 1100 0000 0029 2086 1945 s uvedením mena športovca v 

poznámke. 

KAPITOLA VI. 

DOBROVOĽNÉ ČLENSKÉ PRÍSPEVKY 

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 – 20€ / 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. 

Článok 5 

Uhradený dobrovoľný členský príspevok je nevratný. 

KAPITOLA VII. 

OSTATNÉ 

1. Členovia, ktorí nezaplatia riadne členské poplatky podľa Kapitoly II. včas, môžu mať pozastavené 

práva člena DVS až do doby úhrady tohto poplatku. 

2. Členovia, ktorí sa nezaplatia mimoriadny členský poplatok, alebo dobrovoľný členský poplatok 

nenadobúdajú práva vyplývajúce z príslušných ustanovení tejto Smernice. 

3. Výkonný výbor môže vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch svojím rozhodnutím 

oslobodiť od riadneho členského príspevku individuálneho člena, ktorý si riadne plní svoje povin-

nosti vyplývajúce zo Stanov a predloží reálne a závažné dôvody. 

 

 

Vypracoval: Dušan Dědeček, generálny sekretár 

V Bratislave, 8. apríla 2022 


