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Cestovné náhrady 

1) Cestovné náklady pre členov Slovenskej Taekwon-do Aliancie, ďalej len STA, môžu byť 

uhradené iba na základe poverenia cestovať, vydaného oprávnenou osobou. Za oprávnenú 

osobu je považovaný: 

  hlavný predstaviteľ subjektu - klubu združeného v rámci STA, ktorého rada STA 

oprávnila vydávať cestovné poverenia. 

 prezident STA 

 vedúci Technického oddelenia STA 

 

Pokiaľ nie je stanovené inak, ako relevantný počet kilometrov je stanovená hodnota určená 

Technickým oddelením STA. 

 

2) Cestovné náklady sú uhrádzané nasledovne: 

 

 pre členov rady STA        0,1€/km 

 pre členov Technického oddelenia STA    0,1€/km 

 pre trénerov reprezentácie STA     0,1€/km 

 pre školiteľov STA       0,1€/km 

 pre rozhodcov STA       0,1€/km 

 pre členov reprezentácie STA     0,08€/km 

 pre členov STA        0,04€/km 

 

Cestovné náklady sú uhrádzané v uvedenom rozsahu iba majiteľovi dopravného prostriedku 

použitého na prepravu osôb. Ak majiteľ dopravného prostriedku spadá do viacerých taríf 

cestovných nákladov, budú mu tieto náklady uhradené na základe účelu jeho cesty. 

 

Odmeny 

1) Odmeny pre členov STA na medzinárodných súťažiach organizovaných STA sú stanovené 

nasledovne: 

 

 Usporiadateľ súťaže 30€/deň 

 Člen organizačného výboru (maximálne 2) 20€/deň 

 Hlavný rozhodca súťaže 25€/deň 

 Stredový rozhodca 15€/deň 

 Predseda poroty 15€/deň 

 Rohový rozhodca 10€/deň 

 Člen poroty 10€/deň 

 Zdravotný dozor 10€/deň, 25€/deň ak je zdravotný dozor lekár 

 

2) Odmeny pre členov STA na národných súťažiach organizovaných STA sú stanovené 

nasledovne: 

 

 Usporiadateľ súťaže 20€/deň 

 Člen organizačného výboru (maximálne 2) 15€/deň 

 Hlavný rozhodca súťaže 18€/deň 

 Stredový rozhodca 10€/deň 

 Predseda poroty 10€/deň 



 

 

 Rohový rozhodca 8€/deň 

 Člen poroty 8€/deň 

 Zdravotný dozor 8€/deň, 20€/deň ak je zdravotný dozor lekár 

 

3) Odmeny pre členov STA na regionálnych súťažiach organizovaných STA sú stanovené 

nasledovne: 

 

 Usporiadateľ súťaže 15€/deň 

 Člen organizačného výboru (maximálne 2) 10€/deň 

 Hlavný rozhodca súťaže 15€/deň 

 Stredový rozhodca 8€/deň 

 Predseda poroty 8€/deň 

 Rohový rozhodca 5€/deň 

 Člen poroty 5€/deň 

 Zdravotný dozor 5€/deň, 15€/deň ak je zdravotný dozor lekár 

 

4) Odmeny pre školiteľov STA sú stanovené jednotne 15€/školenie. 

 

5) Odmeny pre členov STA za umiestnenie na medzinárodnej súťaži sú stanovené nasledovne: 

 

 20€ za zlatú medailu 

 10€ za striebornú medailu 

 5€ za bronzovú medailu 

 

 Podmienkou na vyplatenie odmeny za umiestnenie je počet účastníkov minimálne 8    

v danej súťažnej kategórii. 

 

6) Odmeny pre členov STA za umiestnenie na národnej súťaži sú stanovené nasledovne: 

 

 10€ za zlatú medailu 

 5€ za striebornú medailu 

 2€ za bronzovú medailu 

 

 Podmienkou na vyplatenie odmeny za umiestnenie je počet účastníkov minimálne 8    

v danej súťažnej kategórii. 

 

7)   Odmeny pre členov STA za umiestnenie na majstrovstvách Európy sú stanovené 

nasledovne: 

 

 200€ za zlatú medailu 

 100€ za striebornú medailu 

 50€ za bronzovú medailu 

 

 Podmienkou na vyplatenie odmeny za umiestnenie je počet účastníkov minimálne 8    

v danej súťažnej kategórii. 

 

8)   Odmeny pre členov STA za umiestnenie na majstrovstvách sveta sú stanovené 

nasledovne: 

 

 400€ za zlatú medailu 



 

 

 200€ za striebornú medailu 

 100€ za bronzovú medailu 

 

 Podmienkou na vyplatenie odmeny za umiestnenie je počet účastníkov minimálne 8    

v danej súťažnej kategórii. 

 

Platby 

1) Platby za školenia organizované STA sú stanovené individuálne podľa nákladov na 

konkrétne školenie, odmenu pre školiteľa a úhradu cestovných nákladov. 

 

2) Každý člen STA je povinný uhradiť ročný členský príspevok vo výške 10€/sezónu, pričom 

za začiatok a koniec aktuálnej sezóny je považovaný mesiac september. 

  

3) Platby za technické skúšky na technický stupeň kup alebo DAN sú špecifikované 

v smerniciach 3 a 4. 

 

4) Platby za semináre organizované STA sú stanovené nasledovne: 

 

 3€ regionálny seminár  

 6€ národný seminár 

 

 

 

 


