
 

 

SMERNICA č.1 
 

Ekonomická smernica 
 

Ekonomická smernica sumárne uvádza výšku jednotlivých platieb, ktoré sa uhrádzajú v súvislosti 
s činnosťou klubu TAEKWONDO HAKIMI Rožňava a SATKD WT.  
Všetky platby uhrádzané na OZ TKD HAKIMI RV sú uhrádzané bezhotovostne na účet v SLSP, číslo účtu: 
SK10 0900 0000 0005 1153 9702 v nevyhnutných prípadoch do pokladne klubu u predsedu OZ. 
 
1. ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Položka Suma Poznámka 

A)    Príjmové do klubu   

Členský príspevok člena rady 
zakladajúcich členov 

15,-Eur Za člena / platnosť za 1 kalendárny 
rok a do konca januára 
nasledujúceho roku 

Členský príspevok individuálneho 
členstva 

5,- Eur Za člena / platnosť za 1 kalendárny 
rok a do konca januára 
nasledujúceho roku 

Mesačné členské platby   Podľa aktuálne schváleného kľúča 

B)    Výdavkové do SATKD WT   

Registrácia nového klubu do SATKD 50,- Eur  

Členský príspevok člena SATKD 10,-Eur Za člena / platnosť za 1 kalendárny 
rok a do konca januára 
nasledujúceho roku 

Členský príspevok člena – hendikepovaný 
športovec s licenciou SATKD 

10,-Eur Za člena / platnosť za 1 kalendárny 
rok a do konca januára 
nasledujúceho roku 

Licencia aktívneho člena SATKD 20,- Eur Za člena / platnosť za 1 kalendárny 
rok a do konca januára 
nasledujúceho roku 

Alikvotná čiastka pre nových členov 
SATKD s licenciou aktívneho člena 

5,- Eur Za kvartál 

 
2. SÚŤAŽE SATKD WT 

Položka Suma Poznámka 

A) Vklady do súťaží, podujatí 
 

 

1) Osoba 
2) Počet turnajov sa berie v úvahu od 
1.9. v príslušnom roku do 
31.8.nasledujúceho roka 
3) Štartovné sa uhrádza iba 
cvičencom, ktorí sa nominujú do 
reprezentácie klubu, t.z., majú 
absolvované 4 turnaje zápas, alebo 3 
turnaje poomsae v termíne podľa 
bodu 2. Štatút reprezentanta klubu 
sa stráca po neabsolvovaní daného 
počtu turnajov 
4) Štartovné a ostatné poplatky sa 
uhrádzajú výlučne z dotácií (MŠVVaŠ, 
MÚ RV, 2%). Po vyčerpaní dotácií si 
poplatky hradia cvičenci sami 



 

5) O všetkých preplácaných nákladov 
rozhoduje vedenie klubu podľa  
aktuálneho rozpočtu 

Štartovné  zápas liga (B kategória) 25,- Eur  Cvičenec hradí sám prvé 4 turnaje. 

Štartovné  zápas extraliga (B + A spolu) 30,- Eur 
Cvičenec hradí sám prvé 2 turnaje (až 
po absolvovaní 2 turnajov B kat.) 

Štartovné súťaž demonstration 100,- Eur Rozhodne vedenie klubu 

M SR zápas 35,- Eur Výber cvičencov - hradí klub 

Štartovné poomsae liga jednotlivci                25,- Eur Cvičenec hradí sám prvé 3 turnaje 

Štartovné poomsae liga páry 25,- Eur Cvičenec hradí sám prvé 3 turnaje 

Štartovné poomsae liga tímy 25,- Eur Cvičenec hradí sám prvé 3 turnaje 

MSR jednotlivci 30,- Eur Výber cvičencov - hradí klub 

MSR páry                                                   30,- Eur Výber cvičencov - hradí klub 

MSR tímy 30,- Eur Výber cvičencov - hradí klub 

Protest 100,- Eur Hradí klub 

Semináre - U Chong seminár, poomsae 
Lee 

  

                poplatok 30,- Eur Hradí klub 

zľava pre deti do 9,99 roku 15,- Eur Hradí klub 

 
3. POPLATKY  

Položka Suma Poznámka 

A) Páskovanie 
 

  

9. Keup, 8. Keup, 7. Keup, 6. Keup, 5. 
Keup 

25,- Eur 
Hradí cvičenec 

4. Keup, 3. Keup, 2. Keup, 1. Keup 30,-Eur Hradí cvičenec 

Poplatok za páskovanie pre SATKD 2,- Eur za každého cvičenca, páskujúceho na 
9 -1. Keup /hradí klub/ 

Poplatok prizvanému skúšobnému  
komisárovi 

10% z celkovej sumy páskovania, plus  
cestovné náhrady /hradí klub/ 

1. Dan a vyššie  podľa technického riaditeľa /hradí 
cvičenec/ 

B) CVČ   

Poplatok za cvičenca z RV a z obce, 
s ktorým má zmluvu mesto RV 

3,- Hradí klub z mesačného poplatku od 
daného cvičenca 

Poplatok za cvičenca z obce, ktoré nemá 
zmluvu s mestom RV 

5,- Hradí klub z mesačného poplatku od 
daného cvičenca 

C) Trénerské licencie SATKD  Hradí tréner 

A 50,- Eur  

B 30,-Eur  

C 20,-Eur  

Obnovenie trvajúcej licencie po 2. rokoch  50% zo sumy 

D) Licencie skúšobných komisárov 
 

 Hradí skúš.komisár 

A 50,- Eur  

Obnovenie trvajúcej licencie po 2. rokoch  50% zo sumy 

       E)   Rozhodcovské licencie  Hradí rozhodca 

Licencia 15,- Eur  

Obnova licencie pri nesplnení podmienok 30,- Eur Opätovné získanie po strate 

       F) Coach   



 

Licencia 15,- Eur Ročný poplatok 

F) Sadzby za telocvičňu 
 

 Výška nájmu za telocvičňu určuje 
aktuálna zmluva o nájme so 
zriaďovateľom a prenajímateľom 
telocvične 
Nájom sa uhrádza z mesačných 
členských poplatkov od cvičencov 

 
4. CESTOVNÉ NÁHRADY  

Položka Suma Poznámka 

A. Cestovné  
 

 členovia rady zakladajúcich členov, 
tréneri klubu,  
odborníci 
podľa finančných možností klubu 

Cestovný príkaz    

1. po predchádzajúcom súhlase 0,227 Eur členovia rady zakladajúcich členov, 
tréneri klubu, odborníci 
za 1 km 
S účinnosťou od 1.1.2023 

2. Oficiálny prepravca   Podľa výberu a možností 

Prenájom auta, pohonné hmoty, 
diaľničná známka 

 Podľa FA + bločky 

B. Stravné   členovia rady zakladajúcich členov, 
tréneri klubu, odborníci 
reprezentanti SVK 
podľa finančných možností klubu 

ak pracovná cesta trvá od 5 do 12 hodín 6,80 Eur Domáce turnaje, semináre, 
sústredenia, SC. 
S účinnosťou od 1.1.2023 

ak pracovná cesta trvá od 12 do 18 hodín 10,10 Eur 

ak pracovná cesta trvá dlhšie ako 18 
hodín 

15,30 Eur 

V zahraničí  Podľa aktuálnych zákonov. 

C. Sadzby za ubytovanie 
 

 členovia rady zakladajúcich členov, 
tréneri klubu,  
odborníci,  
reprezentanti SVK,  
aktívni cvičenci  - súťažiaci /podľa 
finančných možností  z dotácií/ 

počet obyvateľov nad 400000 70,- Eur 
 

maximálna cena za 1 nocľah/bez 
raňajok 

Bratislava... 

počet obyvateľov nad 200000 
60,- Eur 

 

Košice...  

počet obyvateľov nad 50000 
50,- Eur 

 

Trenčín....  

počet obyvateľov nad 25000 

40,- Eur 

 

Lipt.Mikuláš, Humenné, Rim. Sobota  

Zvolen  

počet obyvateľov pod 25000 
30,- Eur 

 

Snina, Rožňava, Hnúšťa, Krompachy  

D. Sadzby za stravné 

 
K ubytovaniu plus 
strava na hotely 

členovia rady zakladajúcich členov, 
tréneri klubu,  
odborníci 
podľa finančných možností klubu 



 

počet obyvateľov nad 400000 
40,- Eur 

 

Bratislava...  

počet obyvateľov nad 200000 
35,- Eur 

 

Košice...  

počet obyvateľov nad 50000 
30,- Eur 

 

Trenčín....  

počet obyvateľov nad 25000 
30,- Eur 

 

Lipt.Mikuláš, Humenné, Rim. Sobota  

Zvolen  

počet obyvateľov pod 25000 
25,- Eur 

 

Snina, Rožňava, Hnúšťa, Krompachy  

E. Náhrada za stratu času 

 
  

Dobrovoľníkom na 
základe dobrovoľníckej zmluvy s klubom 

zverejneným v IS SATKD WT  

Max. 4,023 Eur Na rok 2023, upravuje sa vždy podľa 
aktuálneho roku 

 
5. ODMENY 

A) Tréneri 
V prípade zmluvy, dohody o vykonaní práce podľa hodinovej sadzby, SZČO 
(podľa schválenej ekonomickej smernice SATKD WT) 

 Dĺžka praxe 

  do 8 rokov od 9-16 rokov od 17-24 rokov od 25 rokov 

1.kvalifikačný stupeň         6,00  €              7,00  €              8,00  €          9,00  €  

2.kvalifikačný stupeň         8,00  €            10,00  €            12,00  €        14,00  €  

3.kvalifikačný stupeň       10,00  €            13,00  €            16,00  €        19,00  €  

4.kvalifikačný stupeň       13,00  €            16,00  €            19,00  €        22,00  €  

5.kvalifikačný stupeň       16,00  €            19,00  €            22,00  €        25,00  €  

Započítaná prax: 

1.  
Pri ŠO,  ktorý je hlavný tréner klubu, sa bude prax počítať  od vzniku klubu. resp. 
od nominovania trénera za hlavného trénera 

2.  
Pri ŠO, ktorý nie je vedený ako hlavný tréner klubu, sa prax bude počítať od 
získania kvalifikačného stupňa 

3.  Poplatky na trénerov sa hradia z mesačných členských poplatkov 

 
6.ÚČTY OZ TKD HAKIMI RV 

Položka Suma Poznámka 

SLSP   

IBAN: SK10 0900 0000 0005 1153 9702  Bežný účet (členské poplatky, 2% 
z dane, dotácia z MÚ) 

IBAN: SK80 0900 0000 0051 2667 4476  Dotačný transparentný účet – dotácie 
z MŠVVaŠ cez SATKD WT 

Smernica platná od 16.01.2023 


