Životopis kandidáta

Vložit fotografii
Jméno a příjmení: Dana Selnekovičová
Datum narození: 9.2.1974

Důvod kandidatury: Sport je pro mě důležitý po celý můj život a po úraze jsem si uvědomila, že to je
způsob, který může pomoci mnoha lidem překonat životní překážky. Jako reprezentant v curlingu jsem
zjistila, že v parasportu je mnoho věcí, které se dají zjednodušit, zlepšit fungování a více motivovat
sportovce k pravidelnému tréninku.

Cíle v rámci kandidatury do orgánu ČPV: V celosvětovém měřítku probíhá revoluce v začlenění
různých menšin do každodenního života a parasport v tomto ohledu není výjimkou. Mým cílem je
umožnit sportovat všem bez rozdílů a od nesmělých začátků umožnit sportovní růst až po účast na
paralympiádě. Práce s lidmi s různým handicapem je náročnější než se zdravými sportovci, přesto je
zapotřebí sportovní možnosti handicapovaných rozšiřovat, zvyšovat zájem veřejnosti o tento sport a
zlepšovat mediální obraz parasportu. Jako důležitý faktor vnímám i zapojení žen do vrcholných funkcí
v organizacích, kde je prezentace žen důležitá. Curling vozíčkářů má jako sport toto zapojení žen
dokonce v pravidlech na nejvyšší úrovni soutěží.

Vzdělání:
1988-1992 Střední ekonomická škola Praha 10, obor všeobecná ekonomika
1994 Euro-Schulen Wiesbaden – „Němčina jako cizí řeč“ se závěrečnou zkouškou Mittelstufe I,
Mittelstufe II
2014-2017 VŠEM - obor podniková ekonomika (nedokončeno)

Pracovní zkušenosti:
1992-2002 První pražská komerční a právní kancelář, spol. s r.o., vedení účetnictví, pořádání seminářů,
zajištění chodu kanceláře
2002-2006 Alamo, spol. s r.o., založení společnosti, jednatel
2011-2012 Sportability, o.s. vedení účetnictví
2001 – dosud OSVČ– vedení účetnictví, organizace společenských a sportovních akcí
2014 – dosud Cesta za snem, z.s., ekonom, fundraising, organizace sportovních akcí nejen pro
handicapované

Sportovní zkušenosti:
1982–1987 rychlostní plavání Svazarm Praha
1987–jezdectví, parkur
2009–úraz a nové sportovní zkušenosti
2011–2012 závodní paralyžování ČATHS
2011–2013 potápění
2014–dosud Curling, od r. 2018 reprezentant, od r. 2019 skip národního týmu, 2019 člen Komise
curlingu vozíčkářů
2015–dosud paradrezura
2016–2018 Krav Maga

V Praze dne 20.11.2021
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podpis kandidáta

