
I Z V J E Š Ć E O  R A D U
DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I REKREATIVACA

(ZA RAZDOBLJE OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2019. GODINE)

U Zagrebu, prosinac 2019.



2

S A D R Ž A J

1. UVOD …………………………………..……..………………………………………………………………………………….. 3

2. PROGRAMI I PROJEKTI REALIZIRANI U 2019. (ILI U TIJEKU) ..……………………………………………. 3

2.1. SRT „LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA“ …………………………………………………………………….. 3

2.2. 17. MEĐ. KON. KOND. PRIPR. SPORTAŠA ……………………..…………………………………………………. 4

2.3. SDUŠ – SSGZ - NACRT PRIJEDLOGA NAC. PROGRAMA ŠPORTA ...…………....……………………… 4

2.4. ZG DAN ŠKOLSKOG ŠPORTA ………..……………………………………………………..…………………………… 4

2.5. OKRUGLI STOL – ŽENE U EL. MEDIJIMA …………………………………………..………………………………. 4

2.6. 15. TURNIR KUGLOM PROTIV PUŠENJA ……..…………………………………………………………………… 4

2.7. I. KONFERENCIJA „IZAZOVI HRVSTAKOG SPORTA“…………………………………………………………… 4

2.8. PREDSTAVLJANJE OI U TOKIJU I. I II. DIO …………………………………………………………………………. 4

2.9. SPORT FEST 2019. ………………………………………………………………………….………………………………… 4

2.10. „OPEN FUN FOOTBALL SCHOOLS“…………………………………….….…………………………………………… 4

2.11. HANŽEKOVIĆEV MEMORIJAL I MEMORIJAL I. IVANČIĆA ……………………………………………………. 4

2.12. ERASMUS + PROJEKT DSVR „ACTIVE IN SPORT AGAIN“ …………………………………………………….. 5

3. DSVR I SURADNJA S OSTALIM INSTITUCIJA ……………………………………………………………………… 5

3.1. –

3.7.

GRADSKI URED ZA ŠPORT I MLADE, SSGZ, SDUŠ, KIF, HRVATSKO DRUŠTVO ZA SPORTSKU

MEDICINU, POLIKLINIKA MEDIKOL, FITNESS CENTAR VIRTUS, RADIO MARIJA, SPTV, HOO,

5

4. VETERANSKA SPORTSKA NATJECANJA ………..…………………………………………………………………… 6

5. JAVNI NATJEČAJI – JAVNI POZIVI NA KOJE SE PRIJAVILO DSVR…..……………………………………. 7

6. KANDIDATURE ČLANOVA ZA NAGRADE U SPORTU …………………………………………………………. 7

7. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA/NADZORNOG ODBORA/SAVJWTA DSVR ……………………….. 7

8. REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA DSVR I REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DSVR ……………… 8

9. DSVR I FINANCIJSKI SERVIS DI d.o.o. ……………………………………………………………………………….. 8

10. PREDAVANJA I DOGAĐANJA ZA ČLANOVE DSVR ……………………………………………………………… 8

11. INTERNET STRANICA I FACEBOOK DSVR ………………………………………………………………………..... 8

12. ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………………………………………………………… 9



3

1. UVOD

DSVR je udruga koja broji više od 200 članova od kojih je 50-ak aktivno prisutno u radu i djelovanju u
Gradu Zagrebu, Republici Hrvatskoj i na međunarodnoj razini.
Ponosni smo na eminentne članove, sadašnje i bivše vrhunske sportaše iz preko 30-ak sportova s
osvojenih više od 300 olimpijskih, svjetskih i europskih medalja, ali i na rekreativce i sportske djelatnike
koji su ambasadori Grada Zagreba i Republike Hrvatske.
Udruga radi na permanentnoj edukaciji članova i javnosti o značaju sportske aktivnosti, zdravog načina
življenja organiziranjem okruglih stolova, predavanja, sudjelovanja na konferencijama, u TV i radio
emisijama kao i u provedbi programa i projekata za širu društvenu zajednicu.

2. PROGRAMI I PROJEKTI REALIZIRANI U 2019. (I U TIJEKU)

Članovi DSVR-a aktivno su sudjelovali na sportskim, stručnim, edukativnim i humanitarnim
događanjima i manifestacijama, ali isto tako intenzivno su sudjelovali u provedbi novih projekta za
DSVR i širu sportsku zajednicu na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

2.1. STALNO RADNO TIJELO „LICE I NALIČJE VRHUNSKOG SPORTA“

Od osnutka SRT-a u 2018. godini do listopada 2019. DSVR je kroz Stalno radno tijelo „Lice i naličje
vrhunskog sporta“ održalo 20 radnih sastanaka - sjednica na navedenu tematiku te je organiziralo
Okrugli stol na temu „Lice i naličje vrhunskog sporta“ (svibanj, 2019.) – predstavnici SRT-a za širu
društvenu zajednicu s naglaskom na zdravstvenoj zaštiti sportaša od najmlađe dobi, ali isto tako i
zdravstvenoj zaštiti vrhunskih sportaša. Članovi SRT-a i vanjski suradnici DSVR-a (gđa. Bubalo, gđa.
Szekely, g. Kraljević, g. Tabaković, Paškvalin, g. Glavaš, g. Kuvalja, g. Janković i gđa. Kovač) sudjelovali
su u sklopu Okruglog stola. Navedena tema prezentirana je i u TV emisijama na Z1 - ZOOM Zagreb i na
HRT 1 u „Dobro jutro, Hrvatska“.
U rujnu 2019. održan je sastanak u Središnjem državnom uredu za šport gdje su predstavnici DSVR-a
dobili potporu kroz mogućnost organiziranja edukacija, radionica i okruglih stolova na navedenu
tematiku za sve sudionike u sustavu sport (stručni kadar – trenere, sportaše, fizioterapeute, sportske
psihologe i dr.) u suradnji s ostalim institucijama kao što su SSGZ, HOO, Hrvatsko društvo za sportsku
medicinu, Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“ i dr.
Na sastancima SRT-a sudjelovali su osim gore navedenih članova i vanjskih suradnika sljedeća
eminentna imena (članovi DSVR-a, eminentni liječnici, pravnici i ekonomisti): g. Mijatović, gđa.
Anzulović, g. Brleković, g. Samovojska, g. Šimić, g. Jurić, gđa. Mladina, g. Šafranić, g. Koprivc, g. Ivančev,
g. Alfirević, g. Aralica, g. Popović.
U listopadu u sklopu Sport Fest konferencije u Poreču održan je Panel na temu: „Lice i naličje vrhunskog
sporta“, a sudionici predmetnog panela bili su članovi DSVR-a, predsjednica DSVR-a gđa. Bubalo,
potpredsjednik SRT-a g. Tabaković i član SRT-a g. Paškvalin.
Također, važno je za spomenuti kako su predsjedništvo i članovi SRT-a ostvarili suradnju i s Hrvatskim
društvom za sportsku medicinu, Hrvatskom udrugom „Nogometni sindikat“ te s Hrvatskim plivačkim
savezom koji su se pridružili u realizaciji projekta „Lice i naličje vrhunskog sporta“ na visokoj razini. U
prosincu DSVR  je suorganizator stručnog sastanka u organizaciji Hrvatskog društva za sportsku
medicinu.
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2.2. 17. međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša,
Članovi su podržali i sudjelovali u sklopu predmetne konferencije u veljači, 2019. na Kineziološkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

2.3. SDUŠ – SSGZ - Okrugli stol na temu:  Nacrt prijedloga Nacionalnog programa športa 2019. – 2026.
DSVR je aktivno sudjelovalo u diskusiji u sklopu Okruglog stola na temu:  Nacrt prijedloga Nacionalnog
programa športa 2019. – 2026. u veljači 2019. u Sportskom savezu Grada Zagreba.

2.4. ZG dan školskog športa
Predsjednica gđa. Klaudija Bubalo, gđa. Marija Anzulović, g. Vjekoslav Šafranić, gđa. Eleonora Kovač i
dr. uveličali su ZG dan školskog sporta te su podijelili medalje najboljim ekipama ŠSD-a Grada Zagreba
u ožujku 2019. godine.

2.5. Okrugli stol na temu: Što veća vidljivost i promocija ženskog sporta u elektroničkim medijima
Članice DSVR-a gđa. Bubalo, gđa. Bujas-Čelan, gđa. Kovač odazvale su se na predmetni okrugli stol, gdje
je predsjednica DSVR-a iznijela svoja iskustva iz sportskog i profesionalnog života.

2.6. 15. turnir „Kuglom protiv pušenja“
Uz veliki angažman i organizaciju našeg eminentnog člana i predsjednika SSGZ-a g. Nikole Dragaša
organizirana je 15. po redu tradicionalno sportsko – kulturno – humanitarna manifestacija koju su
popratili mnogi članovi DSVR-a u travnju, 2019. (gđa. Bubalo, gđa. Bujas-Čelan, g. Šafranić, g.
Peašinović, g. Grabušić, g. Paškvalin, g. Pekeč, gđa. Kovač i mnogi drugi) u Kuglani u Kranjčevićevoj.
Manifestacija je organizirana pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i u organizaciji KK Medveščak.

2.7. Prva konferencija „Izazovi Hrvatskog sporta“
Članovi DSVR-a  edukativno su popratili Konferenciju „Izazovi Hrvatskog sporta“ čiji je moderator bio
cijenjeni velemajstor g. Alojzije Janković (član Upravnog odbora DSVR), u svibnju 2019.

2.8. Predstavljanje OI u Tokiju 2020 i hrvatskih sportaša (I. i II. dio panel diskusije)
U ožujku je održana I. Panel diskusija na inicijativu člana DSVR g. Tomislav Paškvalin u kojoj je
sudjelovao i član DSVR-a g. Pero Kuterovac te su podijelili svoja znanja i iskustva s olimpijskih igara na
kojima su bili sudionici kao vrhunski sportaš i kao vrhunski kondicijski trener uz mnoga eminentna
imena iz svijeta sporta.
U studenom 2019. godine održan je drugi dio predstavljanja OI Tokyo 2020 – panel diskusija u kojoj su
sudjelovali članovi DSVR-a (g. T. Paškvalin – moderator, g. Zlatko Šimenc  i g. Pero Kuterovac) uz ostala
velika imena hrvatskog sporta, olimpijci i paraolimpijci.

2.9. 69. Hanžekovićev memorijal i Memorijal I. Ivančića
U rujnu i ove godine članovi DSVR-a u velikom broju podržali su Hanžekovićev memorijal i Memorijal I.
Ivančića. Zahvaljujemo članovima koji su aktivno sudjelovali u organizaciji (g. Grabušić, gđa. Bubalo i
dr.) na ponos sviju nas.

2.10. SPORT FEST 2019. – Sportska konferencija
U listopadu 2019. članovi DSVR-a treću godinu za redom sudjelovali su na sportskoj konferenciji - gđa.
Marija Anzulović održala je predavanje na temu: „Uključivanje i ostanak djece u sportu“, g. Željko
Mavrović održao je predavanje na temu: „Odrastanje putem sporta“ i gđa. Bubalo, g. Tabaković i g.
Paškvalin sudjelovali su u Panel diskusiji na temu: „Lice i naličje vrhunskog sporta“.

2.11. Projekt „Open Fun Football Schools“ - od siječnja do rujna 2019. odrađene su aktivnosti vezano
za provedbu „OFFS“ Hrvatska u 2019. godini u suradnji između partnera projekta DSVR i predstavnika
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CCPA Hrvatska. DSVR – partner u projektu sudjelovalo je u organizaciji dva edukativna Regionalna
seminara u Daruvaru i Čakovcu za kadar – trenere i lidere - sukladno pravilima CCPA koji provode OFFS
u Hrvatskoj. U sklopu seminara partner - DSVR održalo je predstavljanje rada i aktivnosti članova DSVR
- a kao što su održana i predavanja na temu: „Prevencija nasilja kroz sport“, „Zaštita djeteta“ i „Zdrava
prehrana sportaša“ – vanjski suradnik DSVR, a sve u skladu s propisanim rasporedom događanja OFFS
– CCPA Hrvatska. S krajem 2019. godine završena je suradnja s CCPA, Danska radi realizacije projekta
OFS sukladno zacrtanom planu za 2018./2019.godinu.

2.12. Europski projekt – ERASMUS * projekt DSVR – „Active in sport Again“ („AS-A“) po prihvaćanju
projekta u rujnu 2019. godine s provedbom će se započeti prema planu od siječnja 2020. i trajat će do
lipnja 2021. godine u suradnji s partnerima iz Bugarske i Slovenije. Aktivnosti će biti sljedeće: stručna
predavanja te razmjena iskustva na navedenu temu, izrada Priručnika vezano za prikaz involviranja
bivših vrhunskih sportaša u sustav sporta – sportske i rekreativne programe, osnivanje sportskih udruga
– društva, implementacija dobre prakse u sustav sporta, prikaz provedbe sportsko – rekreativnih
aktivnosti od najmlađe do najstarije dobi u suradnji i uz veliko iskustvo bivših vrhunskih sportaša,
prezentacije analize stanja funkcioniranja sustava sporta u tri zemlje (Hrvatska, Bugarska i Slovenija) i
poboljšanja istih te organizacija završne konferencija na kojoj će se predstaviti Priručnik, organizirati
Okrugli stol uz eminentna imena i Panel diskusiju, a u sklopu konferencije sudjelovat će sljedeći
predstavnici: članovi DSVR-a, partneri – Bugarska i Slovenija, SDUŠ, SSGZ, Hrvatski zavod za javno
zdravstvo „Andrija Štampar“, „Sport za sve“, HOO, KIF te sve ostale organizacije iz sustava sporta Grada
Zagreba.

3. SURADNJA DSVR-a S OSTALIM INSTITUCIJAMA

3.1. Sportski savez Grada Zagreba/Gradski ured za sport i mlade/HOO
Kontinuirana je suradnja sa SSGZ-om – krovnom sportskom organizacijom i Gradskim uredom za sport
i mlade koji uz financijske potpore pomažu u realizacijama projekata DSVR-a.
Sukladno traženom u SSGZ-u je tijekom 2019. godine podnijeto Programsko izvješće o radu od siječnja
do prosinca 2018. i Programsko izvješće o radu od siječnja do lipnja 2019. godine. Također podnijeta
su financijska izvješća (2018. i prvih šest mjeseci 2019.) i proslijeđeni su Izvodi te je ažurirana aplikacija
SSGZ-a - „Realizacija sredstava po krajnjim korisnicima“ za 2019. godinu.
U studenom 2019. predstavnica DSVR - stručna tajnica E. Kovač sudjelovala je na radionici vezano za
prijavu na Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sustavu sporta Grada Zagreba za
2020. putem aplikacije ZG SPORT.
Članovi DSVR-a kontinuirano se odazivaju na događanju koja su u organizaciji Hrvatskog olimpijskog
odbora, a u čijoj organizaciji sudjeluju uvaženi član Upravnog odbora g. Neven Šavora i članica Savjeta
DSVR gđa. Renata Šašak.

3.2. Središnji državni ured za šport
Uspostavljena je potencijalna suradnja vezano za organizaciju predavanja, radionica i tribina na temu
„Zdravstvena zaštita sportaša“ kao i ostalih tema koje su bitne za razvoj i opstojnost sustava sporta.
U prosincu 2019. stručna tajnica DSVR-a E. Kovač sudjelovat će na radionici za prijavljivanje na Natječaj
za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2020. godini,
kako bi se DSVR na isti natječaj i prijavilo s projektom „Lice i naličje vrhunskog sporta“ – područje –
organizacija Međunarodne konferencije.

3.3. Kineziološki fakultet u Zagrebu
Na inicijativu osnivača DSVR-a g. Kraljevića u suradnji s g. Modrićem u srpnju 2019. godine u ime
navedenih eminentnih imena - donatora donirane su knjige iz JUDA knjižnici Kineziološkog fakulteta,
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na što su predstavnici Kineziološkog fakulteta - u ime dekana g. Krističevića zahvalu je uputio g. Hrvoje
Sertić – eminentni član DSVR-a g. Modriću i g. Kraljeviću).

3.4. Hrvatsko društvo za sportsku medicinu
U suradnji s liječnicima HDSM aktivno se radi na projektu „Lice i naličje vrhunskog sporta“ te pripremi
Prijedloga Pravilnika o zdravstvenoj skrbi sportaša – propisano člankom 71. Zakona o športu.

3.5. Poliklinika Medikol
Udruga DSVR je u suradnji s Poliklinikom Medikol od lipnja 2019. omogućila svim članovima DSVR-a
korištenje zdravstvenih usluga po posebnim uvjetima te pokazala brigu o zdravstvenom statusu svojih
članova.

3.6. Fitness centar VIRTUS
Uz veliku podršku člana DSVR-a g. Kuterovca članovi DSVR-a mogu po posebnim uvjetima i uz stručni
nadzor kineziologa koristiti usluge treniranja u fitness centru Virtus kao i dobivanje stručnih savjeta radi
poboljšanja psihofizičkog statusa svakog pojedinca.

3.7. Radio Marija i SPTV
DSVR je u suradnji s Radio Marija svaku treću srijedu u mjesecu prisutno s aktualnim sportski temama
u sportskoj emisiji kao i na SPTV-u. U 2019. godini u emisijama su sudjelovali sljedeći članovi: gđa.
Klaudija  Bubalo, gđa. Marija Anzulović, g. Vjekoslav Šafranić i u pripremi su g. Željko Mavrović, g.
Tomislav Paškvalin te svi ostali zainteresirani koji iskažu želju za sudjelovanjem.

4. VETERANSKA SPORTSKA NATJECANJA

4.1. VETERANSKA JUDO NATJECANJA
Aktivni članovi DSVR-a – judo veterani ostvarili su sljedeće rezultate na nacionalnoj i međunarodnoj
razini:
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto – g. Krnjeta
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto – g. Grubišić
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto – g. Petric
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto – g. Antolin
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto – g. Antolin
Prvenstvo Hrvatske – 3. mjesto – g. Crnković
Prvenstvo Hrvatske – 1. mjesto – g. Petric
Prvenstvo Mađarske – 1. mjesto – g. Krnjeta
Prvenstvo Slovačke – 1. mjesto – g. Krnjeta
Prvenstvo Slovačke – 1. mjesto – g. Šančić
Prvenstvo Slovačke – 2. mjesto – g. Crnković
Prvenstvo Slovačke – 3. mjesto – g. Ritz
Prvenstvo Srbije – 1. mjesto – g. Krnjeta
Prvenstvo Srbije – 1. mjesto – g. Ritz
Prvenstvo Srbije – 1. mjesto – g. Šančić
Prvenstvo Srbije – 2. mjesto – g. Antolin
Europsko prvenstvo Gran Kanaria – 2. mjesto – g. Krnjeta
Svjetsko prvenstvo – 3. mjesto – g. Marakeš

- Na sportskim događanjima, konferencijama, stručnim skupovima, manifestacijama,
natjecanjima i turnirima na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kontinuirano tijekom
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siječnja do prosinca aktivni promotori sporta i DSVR – a bili su gđa. Klaudija Bubalo, gđa. Marija
Anzulović, g. Vjekoslav Šafranić, g. Boško Lozica, g. Neven Šavora, g. Tomsilav Paškvalin, g. Željko
Mavrović, gđa. Erna Hawelka, g. Hrvoje Sertić, g. Branko Peašinović, g. Ante Čutura, g. Rade
Krnjeta, g. Željko Grabušić, gđa. Ana-Marija Bujas Čelan, g. Zdravko Pekeč, g. Slobodan Kraljević,
g. Aleksa Kocijan (prijedlozi vezano za prisustvovanje članova u javnosti  radio, tiskovine i dr. a
skladu sa Statutom) i mnogi drugi članovi.

5. JAVNI NATJEČAJI – JAVNI POZIVI

DSVR se tijekom 2019. godine javilo na Javne natječaje/javne pozive od Sportskog saveza Grada
Zagreba, Središnjeg državnog ureda za šport, Grada Zagreba, JANAF-a, Valamara, Coca Cole, RTL
pomaže djeci i na EU natječaj – ERASMUS + SPORT kako bi uz dodatna financijska sredstva realizirali
projekte i programe bitne za razvoj sustava sporta kroz više segmenata (organizacija sportske
konferencije, organizacija okruglih stolova, edukacija stručnog kadra, sportski turizam i sl.), a sve na
temelju velikih stručnih iskustava eminentnih članova DSVR-a i potencijalnih vanjskih suradnika.

- U rujnu 2019. godine prihvaćen je europski projekt DSVR-a u sklopu ERASMUS + SPORT
natječaja pod nazivom „Active in sport Again!“ – „AS-A“ te su osigurana sredstva za provedbu
projekta od 2020. do 2022. godine uz veliki angažman projektnog tima i partnera projekta.

- U studenom 2019. sukladno raspisanom Javnom pozivu za sufinanciranje javnih potreba u
sportu Grada Zagreba za 2020. DSVR priprema svu natječajnu dokumentaciju putem nove
aplikacije koja je dio NIAS-a (za isto stručna tajnica DSVR odradila je edukaciju u sklopu SSGZ-
a).

6. KANDIDATURE ČLANOVA ZA NAGRADE U SPORTU

DSVR je kandidiralo te dalo potporu sljedećim članovima:
- g. Slobodana Kraljevića DSVR je kandidiralo za godišnju Državnu nagradu za sport „Franjo Bučar“

za 2019., a potporu za navedenu nagradu Udruga DSVR dala je gđi. Klaudiji Bubalo i g. Nevenu
Šavori,

- potporu za nagradu HOO-a „Matija Ljubek“ 2019. DSVR je dalo g. Vinku Dobriću, a
- g. Vjekoslava Šafranića DSVR je kandidiralo za Trofej SSGZ-a za 2019. godinu.

7. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA DSVR, NADZORNOG ODBORA DSVR I SAVJETA DSVR

U 2019. godini održano je sveukupno sedam sjednica Upravnog odbora na kojima su donijeti strateški
zaključci za razvoj i opstojnost DSVR-a te sve Odluke koje su bitne za provedbu i realizaciju zacrtanih
aktivnosti.
Održana je jedna sjednica NO stručna opservacija na financijski plan za 2018. godinu temeljem dnevnog
reda redovne godišnje Skupštine DSVR-a.
Također, održano je nekoliko sastanaka članova koji su predstavnici Savjeta DSVR radi konsolidiranja i
involviranja članova u postojeće projekte: „AS – A“, „Lice i naličje vrhunskog sporta“, SPORT FEST
konferencija i potencijalno sudjelovanje u sklopu „OFFS“ seminara na koji su bili pozvani i članovi UO,
NO i Savjeta.

- Kontinuirano su slane obavijesti svim članovima DSVR-a putem maila i SMS poruka
(članovima koji ne koriste e-mail) o svim aktualnim aktivnostima i nadolazećim aktivnostima
te su svi pozivani da se uključe u iste (UO DSVR, NO DSVR, SAVJET DSVR te svi ostali članovi).
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8. REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA DSVR I GODIŠNJA REDOVNA SKUPŠTINA DSVR

Održana je redovna izborna Skupština DSVR, 14. listopada 2019. godine.
Izabrana je predsjednica DSVR-a gđa. Kaludija Bubalo, članovi Upravnog odbora (g. Boško Lozica, g.
Neven Šavora, gđa. Marija Anzulović, gđa. Erna Hawelka, g. Ivan Mijatović, g. Sulejman Tabaković, g.
Alojzije Janković i g. Željko Grabušić), Nadzornog odbora (g. Rade Krnjeta, g. Ante Čutura i g. Branko
Peašinović) i Suda časti (gđa. Aleksandra Lipić, g. Željko Mavrović, g. Ante Nobilo, g. Vlado Lisjak i g.
Ivan Brleković, g.  za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine.
Sukladno zakonskoj regulativi usklađeni su svi podaci sa sljedećim registrima:

- Registar Udruga – Grad Zagreb – Dukljaninova 3, Zagreb
- Registar sportskih djelatnosti – Ilica 25, Zagreb
- Registar neprofitnih organizacija – Katančićeva 5, Zagreb
- Registar stvarnih vlasnika – Fina, Zagreb.

U prosincu 2019. održala se redovna godišnja Skupština DSVR-a i prigodni domjenak (09.12.2019.) kao
i prigodno druženje svih članova DSVR-a.

9. DSVR I FINANCIJSKI SERVIS DI d.o.o.

Kontinuirano tijekom 2019. godine, redovito su prosljeđivani svi Izvodi e-mailom s pripadajućim
fakturama u financijski servis DI d.o.o te su i osobno odnijeti. Održano je sveukupno 8 sastanka –
potvrde u arhivi o održanome istih i predanoj dokumentaciji. Popunjeni su svi obrasci od strane DSVR i
DI d.o.o. sukladno traženom, a za funkcioniranje Udruge DSVR. Podnijeto je izvješće u FINU sukladno
zakonskoj regulativi te su arhivirane potvrde o preuzetom izvještaju kao i bruto bilanca za 2019. godinu.

10. PREDAVANJA I DOGAĐANJA ZA ČLANOVE DSVR OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2019.

- Predstavljen je zbornik Doping u vrhunskom sportu Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), kao
rezultat četiriju istoimenih simpozija, održanih u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Opatiji, tijekom 2017.
i 2018. godine - Svečanosti su prisustvovali brojni eminentni sportaši, stručni djelatnici iz
sustava sporta kao i članovi DSVR-a, studeni, 2019.

- U organizaciji HOO-a – organiziran je Godišnji kongres trenera na koji su pozvani svi članovi
DSVR-a, stručni kadar te svi ostali dionici u sustavu sporta, prosinac, 2019.

- U organizaciji Annah – Centar za homeopatiju – članovi su pozvani na Simpozij u prosincu 2019.,
Hotel Antunović, Zagreb

11. INTERNET STRANICA DSVR I DRUŠTVENA MREŽA

DSVR je kontinuirano prisutno sa svim aktualnim i nadolazećim aktivnostima na Internet stranici - link
VIJESTI i PROJEKTI, a tijekom siječnja do prosinca 2019. objavljeno više od 80 vijesti.
Također svakodnevna je prisutnost DSVR-a na društvenoj mreži – Facebook gdje se objavljuju aktivnosti
članova DSVR te aktualnosti iz svijeta sporta na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a kako bi
bili u korak s najmodernijim trendovima.
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12. ZAKLJUČAK

Svi gore navedeni projekti, programi i manifestacije odrađene su na najvišem i stručnom nivou uz veliki
angažman članova DSVR-a koji su sudjelovali u istima. U planu za 2020. godinu je nastavak s postojećim
programima i projektima i onima koji su u planu od siječnja 2020., a koji će se nadopunjavati s novim
idejama i angažmanom članova DSVR-a na gradskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Članovi DSVR-a aktivno su sudjelovali u sklopu svih sportskih manifestacija, natjecanja i priredbi po
sportovima na koje su pozvani od strane Gradskih sportskih saveza kako bi uveličali predmetna
događanja.
Izvješće o radu za 2019. godinu pripremljeno je i u obliku prezentacije gdje je sve navedeno i
potkrijepljeno fotografijama s predmetnih događanja – aktivnosti u kojima su sudjelovali članovi DSVR.

Ur.Broj: 172/2019
U Zagrebu, 17. prosinca 2019. godine

STRUČNA TAJNICA
DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I

REKREATIVACA
v.r. Eleonora Kovač, mag. cin.

PREDSJEDNICA
DRUŠTVA SPORTAŠA VETERANA I

REKREATIVACA
v.r. Klaudija Bubalo, mag. cin.


