
 
Ekonomická smernica VÚKABU 
                   verzia 2.10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ekonomická smernica 
Východoslovenskej únie karate a bojových umení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnosť od: 25.05.2019  



 
Ekonomická smernica VÚKABU 
                   verzia 2.10 

Článok I 
 

Dôvod a cie ľ vydania smernice 
 
 

1. Ekonomickú smernicu vydáva a schvaľuje Valné zhromaždenie 
Východoslovenskej únie karate a bojových umení (VÚKABU) na základe 
čl. 7, bod 1, písm. h stanov VÚKABU. 

2. Výkonný výbor má medzi konaniami Valného zhromaždenia právo 
operatívne upraviť výšku jednotlivých položiek mimo registračného 
príspevku a členského príspevku na dosiahnutie vyrovnaného 
hospodárenia VÚKABU. 

3. Cieľom vydania Ekonomickej smernice je presne a čo najúplnejšie 
vymedziť príjmy VÚKABU, vymedziť niektoré výdavky a definovať 
zásady hospodárenia VÚKABU tak, aby VÚKABU napĺňala svoje 
poslanie a ciele efektívnym spôsobom a aby hospodárenie bolo 
transparentné a kontrolovateľné. 

 
Článok II 

 
Príjmy VÚKABU 

 
 

Príjmami VÚKABU sú: 
 

A. Registra čný príspevok 
B. Členský príspevok 
C. Štartovné poplatky 
D. Poplatok za protest na sú ťaži 
E. Poplatky za skúšky technickej vyspelosti 
F. Poplatky za semináre, kurzy a školenia 
G. Homologiza čné a licen čné poplatky 
H. Ostatné príjmy 

 
 

A. Registra čný príspevok 
 

1. Registračný príspevok je uhrádzaný kandidátom na člena pri 
registrácii nového člena VÚKABU podľa čl. 4, bod 3 Stanov 
VÚKABU. 

2. Registračný príspevok je splatný v plnej výške najneskôr v deň 
zasadnutia Výkonného výboru VÚKABU (VV VÚKABU), ktorý 
rozhoduje o provizórnom členstve kandidáta na členstvo. 

3. V prípade neprijatia kandidáta na členstvo, VV VÚKABU vráti 
kandidátovi už uhradený registračný príspevok v plnej výške, 
a to najneskôr do 7 dní od prijatia uznesenia Valného 
zhromaždenia VÚKABU. 

4. Výška registračného príspevku je 35,- Eur. 
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B. Členský príspevok 
 

1. Členský príspevok je uhrádzaný členom VÚKABU raz ročne, 
s výnimkou bodu 4. 

2. Členský príspevok v základnej sadzbe je splatný od 1. 
septembra predchádzajúceho roka do 28. februára bežného 
roka, s výnimkou bodu 4. 

3. VV VÚKABU zabezpečí v priebehu mesiaca marec bežného 
roka doručenie písomných upomienok. Členský príspevok vo 
zvýšenej sadzbe je splatný od 1. marca bežného roka do 30. 
apríla bežného roka. V prípade nezaplatenia členského 
príspevku do 30. apríla bežného roka VV VÚKABU dočasne 
pozastaví členstvo člena VÚKABU podľa čl. 4, bod 4, písm. d 
Stanov VÚKABU. Zaplatením zvýšenej sadzby členského 
príspevku VV VÚKABU zruší pozastavenie členstva. V opačnom 
prípade VV VÚKABU podá návrh na Valnom zhromaždení na 
vylúčenie člena podľa čl. 4, bod 4, písm. c Stanov VÚKABU. 

4. Členský príspevok v základnej sadzbe je uhrádzaný kandidátom 
na člena pri jeho registrácii podľa čl. 4, bod 3 Stanov VÚKABU. 
Na členský príspevok kandidáta na členstvo sa primerane 
použijú ustanovenia o registračnom príspevku čl. II, písm. A , 
body 2 a 3 tejto smernice. 

5. Základná sadzba členského príspevku je 35,- Eur. 
6. Zvýšená sadzba členského príspevku je 50,- Eur. 

 
C. Štartovné poplatky 

 
1. Štartovný poplatok je uhrádzaný súťažiacim alebo klubom 

najneskôr pri prezentácii pretekárov na danej súťaži. 
2. Štartovné poplatky sa vzťahujú na všetky súťaže organizované 

VÚKABU. 
3. Súťažiacim môže byť jednotlivec, alebo družstvo. 
4. Výška štartovného poplatku za jednotlivca je 12,- Eur na súťaž. 
5. Výška štartovného poplatku za družstvo je 12,- Eur. 

 
D. Poplatok za protest na sú ťaži 

1. Poplatok za protest je uhrádzaný klubom najneskôr pri podaní 
protestu odvolacej komisii. 

2. Poplatok za protest sa vzťahuje na všetky súťaže organizované 
VÚKABU. 

3. V prípade uznania protestu komisiou rozhodcov sa poplatok za 
protest bezodkladne vráti protestujúcemu v plnej výške. 

4. Výška poplatku za protest v súťaži je 20,- Eur. 
 

E. Poplatky za skúšky technickej vyspelosti 
 

1. Poplatok za skúšky technickej vyspelosti je uhrádzaný 
skúšobným komisárom (predsedom skúšobnej komisie), ktorý 
vykonáva skúšky technickej vyspelosti. 
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2. Poplatok za skúšky technickej vyspelosti sú splatné do 15 dní 
od vykonania skúšok. 

3. Poplatok za skúšky technickej vyspelosti sa pri neúspešnej 
skúške nevracajú. 

4. Výška poplatku za skúšky technickej vyspelosti pri skúškach na 
9. – 3. kyu je 2,- Eur za cvičenca za 1 skúšku. V prípade dvoch 
skúšok naraz, sú tieto skúšky spoplatňované osobitne. 

5. Výška poplatku za skúšky technickej vyspelosti je za cvičenca 
za 1 skúšku:  

2. Kyu = 20,- Eur 
1. Kyu = 30,- Eur 
 
1. Dan = 50,- Eur 
2. Dan = 60,- Eur 
3. Dan = 70,- Eur 
4. Dan = 85,- Eur 
5. Dan = 100,- Eur 
6. Dan = 135,- Eur 
7. Dan = 170,- Eur 
8. Dan = 200,- Eur 
9. Dan = 235,- Eur 
10.Dan = 270,- Eur 

 
 

F. Poplatky za semináre, kurzy a školenia 
 

1. Poplatok za seminár, kurz alebo školenie organizované VÚKABU je 
uhrádzaný účastníkom seminára, kurzu alebo školenia. Účastníkom 
môže byť člen VÚKABU, v prípade nečlena VÚKABU sa poplatok 
zvyšuje. 
2. Poplatky sú uhrádzané najneskôr v deň začatia seminára, kurzu 
alebo školenia. 
3. Výšku poplatku za, kurz alebo školenie je 50,- Eur pre člena 
VÚKABU,  pre nečlena 70,- Eur. 
4. Výška poplatku za seminár je 5,- Eur pre člena VÚKABU, pre 
nečlena 10,- Eur. 
5. Ak seminár, kurz alebo školenie obsahuje záverečné skúšky 
a účastník absolvuje tieto skúšky s výsledkom „nevyhovel“, má nárok 
na opravné termíny podľa príslušných smerníc VÚKABU. 
6. Za opravný termín účastník uhrádza poplatok vo výške 35,- Eur. 
7. V prípade neúspešného absolvovania opravného termínu sa 
účastníkovi poplatok za seminár, kurz alebo školenie a poplatok za 
opravný termín nevracia. 

 
 

G. Homologiza čné a licen čné poplatky 
 

1. Homologizačný poplatok uhrádza člen VÚKABU pri 
homologizácii stupňa technickej vyspelosti získaného v inej 
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organizácii ako VÚKABU alebo SZK pri predložení žiadosti 
o homologizáciu. 

2. Výška homologizačného poplatku je zhodná s výškou poplatku 
za skúšky technickej vyspelosti pre príslušný technický stupeň. 
Ak homologizácia zahŕňa vydanie certifikátu, je toto vydanie 
spoplatňované podľa čl. III, bodu H tejto smernice. 

3. Licenčné poplatky sú uhrádzané trénermi, rozhodcami, ktorí 
získali trénerskú alebo rozhodcovskú licenciu vo VÚKABU pri 
predlžovaní ich licencií. 

4. Výška licenčného poplatku je 20,- Eur na 4 roky. 
 

H. Ostatné príjmy 
 

1. Medzi ostatné príjmy VÚKABU patria najmä: 
 

I. Poplatok za vydanie certifikátu za stupeň 
technickej vyspelosti 

 
5,- Eur 

II. Poplatok za vydanie certifikátu za trénersku 
kvalifikáciu  

 
5,- Eur 

III. Poplatok za vydanie certifikátu za 
rozhodcovskú kvalifikáciu 

 
5,- Eur 

IV. Poplatok za licenciu skúšobného komisára 3. 
triedy 

 
10,- Eur / 20,- EUR 

V. Poplatok za licenciu skúšobného komisára 2. 
triedy 

 
15,- Eur / 30,- EUR 

VI. Predaj preukazu VÚKABU pre klub 1,- Eur 
VII. Predaj nášivky rozhodcu VÚKABU 3,- Eur 
VIII. Predaj držiaka nášivky rozhodcu pre člena 

VÚKABU / nečlena VÚKABU 
3,- / 6,- Eur 

IX. Prenájom 1 – 2 ks scoreboardov na 1 deň 
súťaže (cena za 1 scoreboard) 

40,- Eur 

X. Prenájom 3 a viac ks scoreboardov na 1 deň 
súťaže (cena za 1 scoreboard) 

30,- Eur 

XI. Sponzorské príspevky  
XII. Dary  
XIII. Príjmy z podielu zaplatenej dane  
XIV. Príjmy z reklamy  
XV. Príjmy z majetku, úrokov vkladov a vlastnej 

činnosti 
 

 
2. Poplatky I. – III. sú uhrádzané členom VÚKABU najneskôr v deň 

získania certifikátu. 
3. Poplatky IV. – V.   sú uhrádzané menovaným skúšobným 

komisárom od 1. septembra predchádzajúceho roka do 28. 
februára bežného roka v základnej sadzbe. V prípade úhrady 
poplatku po 1. marci sa použije zvýšená sadzba. 

4. Poplatky VI. – X. Sú uhrádzané členom VÚKABU, resp. 
nečlenom najneskôr pri kúpe preukazov, nášiviek, držiakov. 
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Článok III 
 

Výdavky VÚKABU 
 
Výdavkami VÚKABU sú: 
 

A. Príspevok na usporiadanie sú ťaže 
B. Príspevok na cestovné 
C. Ostatné výdavky 

 
A. Príspevok na usporiadanie sú ťaže 

 
1. Príspevok na usporiadanie súťaže prideľuje VÚKABU 

usporiadateľovi súťaže , ktorý usporiadúvava súťaž VÚKABU. 
2. Za usporiadateľa sa považuje člen VÚKABU (usporiadateľský 

klub) alebo viacero členov VÚKABU, ktorí sa podieľajú na 
usporiadaní súťaže spoločne. 

3. Výška príspevku je 70,- Eur na jedno zápasisko pre 
usporiadateľa na jednu súťaž. 

4. Príspevok zahŕňa navyše zakúpenie medailí z prostriedkov 
VÚKABU pre prvých troch pretekárov v jednotlivých 
postupových kategóriách podľa rozhodnutia VV VÚKABU 
a úhradu nákladov spojených s prenájmom športovej haly alebo 
telocvične. Príspevok takisto navyše zahŕňa úľavu na 
štartovných poplatkoch pre usporiadateľa na danej súťaži v plnej 
výške. 

 
 

B. Príspevok na cestovné 
 

1. VÚKABU vypláca cestovné zamestnancom v pracovnoprávnom 
vzťahu podľa platných zákonov. 

 
C. Ostatné výdavky 

 
1. Hospodár VÚKABU je zodpovedný za hospodárne využívanie 

finančných zdrojov VÚKABU. 
2. Ostatné výdavky musia byť schválené VV VÚKABU. 

 
 
 
 


