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Mesačné poplatky - šk. rok 2022/2023 
 

 

Veková kategória 
 

1 mesiac 

 

1 tréning ⃰    

1 mesiac so Vzdelávacím 

Poukazom na krúžok TKD cez 

CVČ 

Prípravka a deti 

od 5 rokov po 3.roč.ZŠ 
 

15 € 

 

3 € 

 

12 €  
Žiaci a kadeti  

4.roč. – 8.roč. ZŠ 
 

20 € 

 

3.50 € 

 

17 € 
Juniori a seniori 

od 9.roč. ZŠ, SŠ, VŠ, prac. 
 

25 € 

 

4 € 

 

22 € 
Kondičný tréning  3 €  

Online tréning  2 € Platby koncom mesiaca za všetky 

absolvované tréningy 
 

⃰ Platby za 1 tréning (dlhodobá PN, nemožnosť účasti každej tr. jednotky, pracovné vyťaženie, kondičný 

tréning). 
 

!!! Nový ešte neregistrovaný člen má mesiac tréningov zadarmo !!! 
 

!!! Poplatky sa uhrádzajú koncom mesiaca za nasledujúci mesiac !!!  

Pokiaľ sa platba realizuje koncom mesiaca za príslušný mesiac, je NUTNÉ uhradiť za každú jednu 

absolvovanú tréningovú jednotku podľa skupiny. 
 

V prípade PN sa poplatky nekrátia, ani v prípade ukončenia trénovania sa poplatky nevracajú. Je 

možnosť si platiť za tréningové jednotky zvlášť. 
 

Spôsob úhrady: Výlučne na bankový účet TKD HAKIMI RV:  

IBAN: SK10 0900 0000 0005 1153 9702 

Do popisu - meno cvičenca – za ktorý sa platí poplatok, mesiace za ktorý sa platí poplatok (napr. Nora 

Angyalová 9/2022, alebo 9-12/2022).  

V hotovosti (len v nutných prípadoch) – príjmový poklad. doklad priamo na tréningu. 
 

 

KLUB: Ročný členský poplatok pre individuálneho člena: 5,- € uhrádza sa v januári za príslušný rok 

(Nový člen pri odovzdaní vyplnenej prihlášky do klubu a zakaždým v januári príslušného roka). 

Podpisom sa súhlasí s aktuálne schválenými vnútornými pravidlami klubu, s rozhodnutiami vedenia 

klubu a uhrádzaní všetkých poplatkov vrátane poplatkov týkajúcich sa štartu na súťažiach. 

Ročný členský poplatok člena Rady zakladajúcich členov: 15,- € 
 

SATKD: Ročný členský poplatok aktívneho licencovaného člena (všetci cvičenci, tréneri, rozhodcovia, 

funkcionári, športoví odborníci): 30,- €  uhrádza sa v januári za príslušný rok. Nový člen podľa 

aktuálnych predpisov. Ročný členský poplatok pre člena (neaktívny necvičiaci člen, rodič): 10,- €. 

Registrácia do informačného systému SATKD cvičencom alebo zák. zástupcom je možná len cez 

pozvánku z platformy SportNet klubu TKD HAKIMI RV, ktorý sa zašle na mail zadaný v prihláške. 

Prihlášku cez SportNet link je potrebné vyplniť a zaslať na spracovanie. 

 

http://www.taekwondo-roznava.sk/
http://www.satkd.sk/


Z mesačných členských poplatkov sa uhrádzajú mesačné poplatky do CVČ (3 alebo 5 € za cvičenca bez 

vzdelávacieho poukazu), tréneri podľa aktuálnych dohôd a podmienok. 

 

Pozn. Aktuálne poplatky rieši smernica č.1 – Ekonomická - je zverejnená na web stránke klubu 

(dokumenty). 

 

Klub zabezpečí DOBOK (oblečenie na taekwondo) značky DAEDO/KWON podľa aktuálneho cenníka, 

info u trénerky. 

 

ROZPIS TRÉNINGOV 2022 – 2023 

Všetky tréningy sa uskutočňujú ako krúžok cez CVČ: 

Prípravka a deti (od 5 rokov po 3.ročník ZŠ) Utorok  16.00 – 17.00 zápasnícky 

       Štvrtok 16.00 – 17.00  

 

Žiaci a kadeti (4.ročník – 8.ročník ZŠ)  Pondelok 17.00 – 18.00 technický (10.-7.kup) 

         18.00 – 19.00 technický (6.-2.kup) 

Utorok  17.00 – 18.30 zápasnícky 

       Štvrtok 17.00 – 18.00 

 

Juniori a seniori (od 9.ročníka ZŠ, SŠ, VŠ, prac.) Pondelok 17.00 – 18.00 technický (10.-7.kup) 

         18.00 – 19.00 technický (6.-2.kup) 

         19.00 – 20.00 technický (1.kup -DAN) 

       Utorok  18.30 – 20.00 zápasnícky 

       Štvrtok 18.00 – 19.30  
 

Extra tréningy:   

Zápasnícky výlučne pre súťažiacich zápasníkov  /tréner Aďo/ 

(žiaci, kadeti, juniori, seniori)   Streda  18.00 – 19.30 

Kondičný (žiaci, kadeti, juniori, seniori) /tréner Miki/ 

       Streda  18.00 – 19.30 
Pozn.: Zápasnícky a kondičný sa striedajú po dohode. 

 

Individuálny (príprava na súťaže), kondičný:   

Piatok  16.00 – 17.30 

 

Individuálny tréning je na priamu platbu (prenájom telocvične a tréner) v závislosti od druhu tréningu, 

trénera a jeho kvalifikačného stupňa a počtu cvičencov po dohode a vopred stanovených podmienok. 
   

V čase akýchkoľvek prázdnin a štátnych sviatkov sa netrénuje.  
 

 

Aktuálne oznamy, informácie o tréningoch, turnajoch, výsledkoch z turnajov nájdete na facebook stránke 

klubu (viď predná strana – hlavička) alebo na web stránke klubu. 


