
  

 

   Senshi Dojo 
900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 53 104 064 
karate@senshidojo.sk 

+421 948 019 514 

 
VSTUP:___________ 

       P R I H L Á Š K A 

 
Meno a priezvisko: ________________________________Dátum narodenia: _____________________   
Adresa:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Tel. číslo cvičenca: _________________________   Tel. číslo rodiča: ________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________________  
Facebook: ____________________________     Whats up: áno / nie 
Trieda:___________  ŠKD trieda a p. vychovávateľka:_________________________________________  
Predchádzajúce skúsenosti s bojovým umením: ______________________________________________ 
Meno lekára: _____________________________________  Zdr. poisťovňa: _______________________ 
Zdravotný stav – dokonale zdravý: áno – nie 
Popis zdravotného stavu (je nutné uviesť všetky choroby a obmedzenia!!!) : 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

V Y H L Á S E N I E 

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky údaje sú pravdivé, neboli zamlčané žiadne skutočnosti, 
ktoré by obmedzovali alebo bránili vykonávať tréning karate. V prípade akýchkoľvek zmien je potrebné 
informovať trénera.            
 Svojim podpisom sa prihlasujem za člena občianskeho združenia Senshi Dojo, budem sa riadiť jeho 
Stanovami a nariadeniami prijatými Radou zakladajúcich členov. Všetky informácie sú dôverné a týmto 
dávam súhlas na zavedenie osobných údajov do evidencie občianskeho združenia Senshi Dojo 
a príslušných zväzov karate. 

Beriem na vedomie, že počas tréningu karate môže dôjsť k zraneniu mojej osoby a týmto 
prehlasujem, že nebudem požadovať žiadne finančné a iné kompenzácie od občianskeho združenia Senshi 
Dojo. Tréningu karate sa zúčastňujem na vlastné riziko a zodpovednosť. 
 Občianske združenie Senshi Dojo  neručí za osobné a cenné veci, ktoré sú voľne položené mimo 
telocvične, v ktorej sa odohráva výučba.  
 
V _______________ dňa _____________             ________________________________ 
            Podpis člena / zákonného zástupcu 
Príloha: GDPR súhlas, Praktické informácie, Práva a povinnosti členov 

Potvrdenie lekára 
 
Potvrdzujem, že menovaný/á ________________________ je zo zdravotného hľadiska schopný/á cvičiť 
bojové umenia /karate/. 
Upozorňujem u neho/nej hlavne na nasledujúce skutočnosti: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Podpis lekára: ________________________        

mailto:karate@senshidojo.sk


  

 

   Senshi Dojo 
900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 53 104 064 
karate@senshidojo.sk 

+421 948 019 514 

 
 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
člena mladšieho ako 18 rokov 

 
Ja, dolu podpísaná/ý  
Meno :  
Priezvisko :  
 
ako zákonný zástupca dotknutej osoby  
 
Meno:  
Priezvisko:  
Dátum narodenia:  

u d e ľ u j e m     s ú h l a s 
 

občianskemu združeniu Senshi Dojo (ďalej Senshi Dojo), IČO: 53 104 064 so sídlom Hurbanova 893/48, 
900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle § 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 
dátum vzniku členstva, dátum ukončenia členstva, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska pre 
účely evidencie členov Senshi Dojo. Doba platnosti súhlasu: 10 rokov po ukončení členstva v Senshi Dojo, 
pričom lehota začína plynúť 1. januára nasledujúceho roka po ukončení členstva.  
 
Ďalej udeľujem súhlas so zverejňovaním svojich fotografií a videí na webových a facebookových 
stránkach, publikáciách, propagačných materiálov Senshi Dojo, príslušných zväzov karate, školy Z.Š. M.R. 
Štefánika, obce Ivanka pri Dunaji  na účel propagácie činnosti Senshi Dojo.  
Spôsob odvolania súhlasu: písomne, zaslať na adresu michaela.baksova@poreko.sk, alebo osobne doručiť 
predsedovi Senshi Dojo. Tento súhlas súčasne slúži aj pre prípad aktualizácie už poskytnutých osobných 
údajov.  
 
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá/vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  
 
 
V .............................................. , dňa ....................    ............................................ 
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   Senshi Dojo 
900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 53 104 064 

Praktické informácie  
 
 
 

 
Ďakujeme, že ste prišli do Senshi Dojo! 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov – GDPR – prosím vyplňte a podpíšte (aj keď budete chodiť iba 
v lete alebo len na pár tréningov) 

- kvôli uverejňovaniu fotografií na facebookovej alebo webovej stránke Senshi Dojo, obce Ivanka pri 
Dunaji, ZŠ M.R. Štefánika a pod. 

 
Prihláška s prílohami 

- Ak  máte záujem stať sa členom Senshi Dojo, vezmite si prihlášku s prílohami, preštudujte, vyplňte, 
podpíšte a s potvrdením od pediatra odovzdajte na najbližšom tréningu. Prosím o preštudovanie 
dokumentu Práva a povinnosti členov. 
 

Tréningy 
Tréningy budú prebiehať v dňoch a časoch zverejneným na web stránke alebo facebookovej stránke 
Senshi Dojo. Spravidla sa trénuje jeden alebo dvakrát do týždňa. Deti sú zaradené do svojej tréningovej 
skupiny. Meniť skupinu môžu len po dohode s trénerom a len v prípade voľnej kapacity. 
 

- Tréningy počas ŠKD - deti sú uvoľnené zo školského klubu detí. Po tréningu sa vracajú do svojich 
tried alebo si ich vyzdvihne rodič. Týmto Vás prosím o informovanie, ak dieťa nie je v škole 
a nezúčastní sa tréningu najneskôr hodinu pred tréningom.  

- Tréningy mimo ŠKD – príchod a odchod detí je na zodpovednosť rodiča. 
- Letné tréningy - príchod a odchod detí je na zodpovednosť rodiča. 

 
Na tréning je potrebné deťom pripraviť: 

- cvičiaci úbor (karate gi – kimono s bielym opaskom – na karate, nie na judo), pokým nemajú, stačí 
úbor na telesnú výchovu (tričko, tepláky),  

- počas tréningov vonku si dieťa oblečie športové oblečenie a obuv primerane počasiu 
- fľašu s vodou (nie bublinkové ani sladené nápoje) 
- dievčatá musia mať zviazané vlasy 
- cvičí sa naboso, vonku v teniskách 
- vždy priniesť preukaz (Pee Wee alebo Preukaz bojovníka) 

 
Na tréningu nesmú byť: 

- ostré a iné podobné predmety, ktorými je možné zraniť seba alebo ostatných 
- žuvačky, sladkosti, sladené alebo bublinkové nápoje 
- hodnotné predmety ako telefón, hodinky, retiazky 
- všetko na vlastnú zodpovednosť 

 
  



  

   Senshi Dojo 
Hurbanova 48, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

IČO: 53 104 064 

Práva a povinnosti 
členov 

 
 

 
 
1.  Práva členov: 

a) Zúčastňovať sa na tréningoch klubu. Podľa svojich potrieb a záľub sa zúčastňovať na akciách 
usporiadaných klubom za podmienok stanovených pri ich organizovaní. 

b) Využívať majetok klubu v súlade s príslušnými predpismi.  
c) Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 
d) Obracať sa na orgány klubu s návrhmi, problémami a sťažnosťami. 
e) Požadovať od orgánov klubu riadne plnenie prijatých uznesení. 

 
2. Povinnosti členov: 

a) Zdržať sa takého konania, ktoré by bolo nemorálne a poškodzovalo by dobré meno karate, 
klubu a jeho členov. 

b) Dodržiavať zásady etiky a etikety karate. 
c) Podieľať sa na činnosti klubu. 
d) Chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci klubu. 
e) Riadne platiť schválené členské príspevky a poplatky. 
f) Zakúpiť si preukaz karate. 
g) Člen je povinný uhradiť všetky škody spôsobené klubu vlastnou vinou, alebo hrubou 

nedbanlivosťou. 
 
3.  Členstvo a poplatky 
Podpísanou a potvrdenou prihláškou prejavujete záujem o členstvo v Senshi Dojo. Členstvo sa uzatvára 
na obdobie jeden rok s možnosťou následného predĺženia na obdobie ďalších 12 mesiacov. Členstvo pre 
aktuálnych členov sa obnovuje vždy k 1. septembru zaplatením registračného poplatku.  
 
Výška jednotlivých poplatkov je nasledovná: 

a) registračný poplatok 30 EUR/rok, splatný do 30.9. pri predĺžení členstva, pri nových členoch 
do 14 dní od vzniku členstva  

b) členský poplatok za tréningy 2x do týždňa – 35 EUR/ mes., splatný k 20.dňu aktuálneho 
mesiaca alebo 175 eur/polrok splatný k 20.9. a k 20.1. 

c) členský poplatok za tréningy 1x do týždňa – 20 EUR/mes., splatný k 20. dňu aktuálneho 
mesiaca alebo 100 eur/polrok splatný k 20.9. a k 20.1. 

d) v letných mesiacoch prebieha program „Leto bojovníka“. Poplatok je 20-40 eur v závislosti od 
možnosti získania dotácii a darov. Nakoľko sú letné tréningy otvorené, netreba platiť 
registračný poplatok.  

e) Cena preukazu a oficiálnych skúšok technickej vyspelosti je daná organizáciou IOGKF 
 

Číslo účtu: SK48 7500 0000 0040 2819 4618. Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa. 
 

 
  



  

4.  Absencia 
V prípade absencie trénera alebo dieťaťa bude poskytnutá náhradná hodina v druhej tréningovej skupine 
v prípade voľnej kapacity. Dlhodobejšia neprítomnosť bude riešená individuálne. 
 
5.  Pozastavenie alebo ukončenie členstva 
Pozastavenie alebo ukončenie členstva je možné vždy k 1.dňu v mesiaci nasledujúceho po odovzdaní 
oznámenia/žiadosti. V prípade prerušenia alebo ukončenia členstva nevzniká členovi nárok na vrátenie 
zaplateného členského a registračného poplatku. 
 

- Pozastavenie členstva 
O pozastavení členstva z dôvodu choroby alebo iného dôvodu môže žiadať člen (zákonný zástupca) vtedy, 
ak má cvičenec zaplatený registračný aj členský poplatok a nezúčastní sa tréningu dlhšie ako 2 týždne. 
V takomto prípade sa členský príspevok za neabsolvované mesiace posúva na dobu, kedy bude cvičenec 
znovu navštevovať tréningy. Presúva sa len členský príspevok v mesiaci v ktorom člen absolvoval menej 
ako 2 hodiny vrátane. Príklad: Cvičenec má zaplatené tréningy za mesiac október. V októbri si zlomí ruku 
čo vyžaduje dlhodobejšie vynechanie tréningu. Môžu nastať dve situácie: v októbri absolvoval menej ako 
2 tréningy a tak sa mu poplatok prenáša, alebo v októbri absolvoval viac ako 3 tréningy a tak sa mu 
poplatok neprenáša. 
 

- Ukončenie členstva 
Ukončenie členstva je možné na základe písomnej dohody/žiadosti člena (zákonného zástupcu). Členstvo 
môže byť ukončené aj zo strany klubu v prípade opakovaného hrubého porušovania podmienok, pravidiel 
a etiky správania sa v klube alebo neplnenia si finančných povinností. 
 
V prípade ukončenia členstva bude vedenie klubu aj bývalý člen dbať na vzájomné dobré meno, vzťahy, 
správanie a vystupovanie podľa princípov etiky. Klub nebude nijak brániť v prestupe do iného klubu. 
Prípadné nedoriešené nedorozumenia a konflikty budú riešené priamo v rámci vnútorných záležitostí 
klubu tak, aby sa nepoškodzovalo dobré meno člena ani klubu. 
 
6.  Zodpovednosť za úrazy a škodu  
Klub nenesie žiadnu zodpovednosť za zranenia, úrazy a prípadné škody na majetku. Klub vyžaduje 
predloženie lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti vykonávať športový tréning bojového umenia. Od 
maloletých sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu. 
Klub odporúča dopoistenie členov (poistenie športovca) pre prípad úrazu a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretím osobám vo vlastnom záujme. 
 
7.  Úlohy trénera 

a) Organizuje a vedie tréning pridelenej skupiny. 

b) Dbá na bezpečnosť pri tréningu. 

c) Spolupracuje s ostatnými trénermi, zväzmi a organizáciami. 

d) Dbá o zdravie a fyzickú pripravenosť členov, vedie ich k dodržiavaniu životosprávy a športovej 

etiky. 

e) Buduje u cvičencov sebadôveru, ale aj sebakontrolu.  

f) Rešpektuje vekovú a výkonnostnú úroveň každého cvičenca.   

g) Usiluje sa o spravodlivosť, čo sa týka sympatií a pozornosti. 

h) Vzdeláva sa a pracuje na zdokonaľovaní svojich tréningových metód. 

i) Udržuje aktívny kontakt s rodičmi. 

j) Uverejňuje na internetových stránkach všetky novinky. 

 



  

8.  Úlohy rodičov 
a) Nenútia deti do športových výkonov proti ich vôli (netýka sa to detského vzdoru). Deti by mali 

športovať pre svoje vlastné potešenie. 

b) Kladú dôraz na správnu životosprávu detí, nechajú riadne doliečiť zranenia, choroby i drobné 

nachladenia. 

c) Trénerovi dôverujú, deťom nedávajú pokyny v rozpore s pokynmi trénera a neznižujú jeho 

autoritu. 

d) Nikdy nezasahujú do kompetencií trénera pri tréningu, súťažiach a pod. 

e) Po dohode s trénerom môžu ostať na tréningu, počas tréningu však nevolajú svoje dieťa k sebe na 

úpravu výstroja, či po radu a ani inak nezasahujú do tréningu. 

f) Hlavne v posledných minútach tréningu nevstupujú do priestorov telocvične, z dôvodu, že to 

narušuje koncepciu tréningu a negatívne to vplýva na koncentráciu všetkých cvičiacich. 

g) Pokiaľ majú výhrady, riešia ich s trénerom medzi štyrmi očami, mimo času vyhradeného pre 

tréning (väčšinou pred alebo po tréningu). 

h) Nenarušujú dochádzku na tréningy. 

i) Pravidelne kontrolujú výstroj. 

j) Informujú trénera o dôležitých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na tréning. Informujú 

trénera pri neúčasti na tréningu (tréningy v ŠKD). 

 


