
TRADIČ NÁ ŠKOLA BOJOVĆCH UMENÍ 

Milan Poliak, Macov 79, 930 32, Blatná na Ostrove 

e-mail: dokan@dokan.sk, www.dokan.sk 

 

DODATOK K PRlHLÁŠKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko:    

Adresa:  

Telefón:     

e-mail:     

Je možné  vybrať si z 2 nasledujúcich druhov členstva : 
 

OTVORENÉ ČLENSTVO 

Členstvo môže byť ukončené 

kedykoľvek mesiac vopred 

12 MESAČNE ČLENSTVO 

Členstvo môže byť ukončené po 

uplynutí 12 mesačnej lehoty 
 

OTVORENÉ ČLENSTVO: Je možné kedykoľvek ho 

zrušiť nahlásením, príp. písomným oznámením 

vopred so zočiatkom nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca na akúkoľvek dlhú dobu. V prípade záujmu 

o pokračovanie štúdia v škole Dokan je postup 

rovnaký ako u nového člena, t.j. je potrebné opäť 

vypísať prihlášku a uhradiť zápisný poplatok. 

 

CELOROČNÉ ČLENSTVO = 12 MESIACOV: Celoročné členstvo 

je finančne výhodnejšie ako členstvo otvorené, je však možné 

ho mimo vážnych zdravotných, či rodinných problémov zrušiť 

jedine k dátumu jeho výročia – t.j. pred uplynutím 12 mesačnej 

lehoty písomným oznámením O celoročné členstvo môže 

požiadať aj člen s otvoreným členstvom ak sa rozhodne, 

kedykoľvek v priebehu roka. Zmena sa uskutoční vypísaním 

nového dodatku k prihláške, resp. novej prihlášky. Pri tejto 

zmene sa zápisný poplatok už neplatí. 

 
Postup pre získanie členstva:  

1. vypísať prihlášku (od trénera, príp. stiahnuť na stránke školy) 

2. registrovať sa na stránke www.dokan.sk 

3. po verifikácii emailu vybrať platobný formulár 

4. odovzdať podpísanú prihlášku trénerovi – s uvedením sumy, druhu členstva a frekvencie platby  
 

 

Vyjadrujem súhlas s 

nasledovným spôsobom 

úhrady členského poplatku 

(druh členstva, frekvencia 

platby): 

mesačne 

štvrťročne    

polročne 

ročne podpis člena / zákonného zástupcu 

€ 
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ČLENSKÉ VÝHODY A PODMIENKY PLATNÉ PRE ČLENOV A ŽIADATEĽOV O ČLENSTVO V 
OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA DOKAN (ĎALEJ LEN „PODMIENKY ČLENSTVA“) 

 
 

1.1. Výhody celoročného členstva 
 

1.1.1. Členovia majú zľavu 5,- Eur/mes na výuku a tréningy v občianskom združení 

DOKAN (ďalej len „OZ DOKAN“ alebo „škola Dokan“). 
1.1.2. Členovia majú zľavy až do 37.5 % zľavu na jednodňové a víkendové 
semináre a týždňové tréningové tábory poriadané hlavnými učiteľmi OZ DOKAN. 

1.1.3. Členovia získavajú vlastný prístup k študijným materiálom umiestnených v 

členskej zóne web-stránky: www.dokan.sk. 
1.1.4. Členovia získavajú 5-30 % zľavy na nákup v e-shope na www.dokan.sk, 
uverejňovať články a lacnejšie využívať služby vrámci Dokan-komunity. 

1.1.5. Členom je umožnené po dohode s vedením školy (t.j. Výkonným výborom 

OZ DOKAN) trénovať v priestoroch prenajatých školou Dokan v ktoromkoľvek mieste 
pôsobnosti školy aj mimo vlastných tréningov zdarma (poplatok za vlastné tréningy 
(2x týždenne po 1-2 hod) je zahrnutý v členskom poplatku). 

 

1.2. Práva členov 
 

1.2.1. Pokročilí členovia od stupňa 5. Kyu Iga Ryu Kenpo Karate (IRKK) sa môžu po  
schválení vedením školy stať asistentmi inštruktorov pri výuke začiatočníkov. 
1.2.2. Pokročilí členovia od stupňa 1. Dan Iga Ryu Kenpo Karate (IRKK) môžu po 
schválení vedením školy získať povolenie viesť Dojo vrámci školy Dokan (podrobné 

podmienky takejto spolupráce sú predmetom osobného jednania s vedením školy). Toto  
povolenie udeľujú hlavní učitelia školy OZ DOKAN. 
1.2.3. Pokročilí členovia od stupňa 5. Dan získavajú na základe akreditácie možnosť 
samostatne viesť svoju vlastnú študijnú skupinu ako učitelia vrámci školy Dokan, alebo 
sa môžu rozhodnúť založiť si vlastnú školu. Každá z týchto dvoch možností umožňuje 

získať skúsenosti potrebné na vyššie majstrovské stupne. 
1.2.4. Členovia OZ DOKAN sa môžu spolupodieľať na medzinárodnej spolupráci v 
oblasti výskumu bojových umení. V rámci tohto sa môžu zdarma (alebo s výraznými  
zľavami) zúčastniť na zahraničných študijných pobytoch v Nemecku, Číne, Japonsku,  
Okinawe a ďalších krajinách u renomovaných učiteľov bojových umení. 

1.2.5. Členovia OZ DOKAN majú možnosť publikovať výsledky vlastného výskumu 
z oblasti bojových umení v rámci vydavateľstva OZ DOKAN. 

 

2. Povinnosti členov a členské poplatky 

 
2.1. Každý člen OZ DOKAN je povinný dodržovať tieto podmienky členstva 

a Stanovy OZ DOKAN, ďalej je povinný, riadiť sa a dbať na pokyny Výkonného 
výboru OZ DOKAN ako aj učiteľov (trénerov) OZ DOKAN, a to najmä počas tréningov. 

2.2. Členovia OZ DOKAN sú si v rámci občianskeho združenia rovný čo do práv 
a povinnosti. 
2.3. Žiadateľa o členstvo v OZ DOKAN majú právo vybrať si z dvoch druhov  

platobných režimov uhrádzania členských príspevkov v prospech OZ DOKAN, a to 
tzv. „OTVORENÉ ČLENSTVO“ alebo „CELOROČNÉ ČLENSTVO“. 
2.4. Otvorené členstvo je viazané minimálne na obdobie 1 kalendárneho 
mesiaca. Otvorené členstvo je možné ukončiť kedykoľvek počas kalendárneho roka 
oznámením Výkonnému výboru OZ DOKAN. Člen OZ DOKAN v režime otvoreného 

členstva musí v prípade záujmu o ukončenie otvoreného členstva oznámiť ukončenie 
členstva najneskôr posledný pracovný deň daného kalendárneho mesiaca, pre 
ktorý má uhradený členský príspevok, otvorené členstvo v takomto prípade zanikne 
uplynutím posledného kalendárneho dňa daného mesiaca v ktorom bola doručená 
požiadavka podľa podmienok tohto odseku. Otvorené členstvo nie je možné prerušiť 

podľa Článku 3. týchto podmienok a členovia nie sú oprávnený uplatňovať zľavy 
podľa bodu 2.7 týchto podmienok členstva. 

2.5. Celoročné členstvo je viazané na obdobie 12 kalendárnych mesiacov a nie 
je možné ho ukončiť počas 12 mesačného obdobia, avšak za podmienok podľa článku 
3. je možné otvorené členstvo prerušiť. Celoročné členstvo zaniká automaticky 
uplynutím 12 mesačného obdobia, pokiaľ člen nepožiada Výkonný výbor OZ DOKAN 

o pokračovanie alebo neuhradí posledný kalendárny deň v rámci na konci 12 mesačného 
obdobia zodpovedajúci členský poplatok. 
2.6. Žiadateľ o členstvo v OZ DOKAN (znovuobnovenie členstva) uhradí spolu s 
prihláškou zápisný a členský poplatok podľa typu zvoleného členstva. 

2.7    Zľavy pri predplatnom na 3, 6 a 12 mesiacov a špeciálne zľavy. Tieto zľavy 
platia iba v prípade Celoročného členstva uzavretého na 12 mesiacov. Členská zľava 
na základe uplatnenia vzdelávacieho poukazu platí pre deti a študentov. Nie je možné 
ju uplatniť súbežne s rodinnou zľavou. Rodinná zľava na 2. rodinného príslušníka platí 
bez rozdielu typu členstva. 

2.8. Pri zlej ekonomickej rodinnej situácii môže škola Dokan po prerokovaní udeliť 
výnimku v podobe zľavy z členského poplatku, kde daná zľava bude môcť byť vyrovnaná 
iným spôsobom na základe osobitnej dohody. Na udelenie zľavy nie je právny nárok. 
2.9. Mesačný členský poplatok je treba vyplatiť paušálne vopred vždy do konca 
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 

2.10. V prípade ochorenia, alebo inej krátkodobej nepredvídateľnej udalosti sa 
uhradený mesačný poplatok nevracia, avšak je možné pre členov po dohode 
Výkonným výborom alebo trénerom neabsolvované tréningy nahradiť mimo 
tréningového harmonogramu danej telocvične, alebo po schválený Výkonným 
výborom OZ DOKAN nahradiť tréningy v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, avšak  

vždy podľa počtu vymeškaných tréningov. 
2.11. OZ DOKAN si na základe zmien nákladov na chod školy a vývoja ekonomickej 
situácie vyhradzuje právo na úpravu výšky členských poplatkov a ďalších spoplatnených  
služieb na nasledujúci rok vždy k 1. januáru nasledujúceho roka, resp. k výročiu začatia 
členstva. 

 
3. Prerušenie celoročného členstva 

 

3.1. Celoročné členstvo môže byť prerušené po písomnom oznámení člena, alebo 
jeho zákonného zástupcu vždy k 1. kalendárnemu dňu mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bolo odovzdané oznámenie. 

3.1.1 Prerušenie členstva je možné jedine z vážnych (napr. dlhodobý úraz a pod.) alebo 
nevyhnutných (napr. odsťahovanie sa do mesta, odkiaľ nie je možné navštevovať 
tréningové hodiny – v tomto prípade je možné zmeniť členstvo na otvorené členstvo) 
dôvodov, vážnosť a nevyhnutnosť dôvodov sa hodnotí individuálne, vzhľadom na 
okolnosti daného prípadu, a je posudzovaná Výkonným výborom OZ DOAKN, prípadne 

ním poverenou osobou (trénerom). 
3.1.2 Prerušenie členstva bude uznané po prerokovaní s Výkonným výborom OZ DOKAN 

za prítomnosti dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu. 
3.1.3 V prípade uznania opodstatnenosti prerušenia členstva vzniká nárok na vrátenie 

pomernej časti zaplateného členského poplatku, prípadne táto časť zaplateného členského 
poplatku môže byť presunutá do nasledujúceho roka, v ktorom bude opäť na základe 
písomnej žiadosti členstvo obnovené. V tomto prípade člen doplatí rozdiel členského  
poplatku za daný rok a pomernej časti už zaplateného členského poplatku, ktorý nebol  

využitý. 
 

4. Ukončenie členstva 
 

4.1. Členstvo môže byť ukončené na základe písomnej žiadosti člena, alebo žiadosti 
jeho zákonného zástupcu vždy k 1. dňu mesiaca nasledujúceho po odovzdaní žiadosti. 

4.2. Členstvo môže byť ukončené aj zo strany Výkonného výboru OZ DOKAN v prípade 

opakovaného hrubého porušovania týchto podmienok členstva, alebo porušovania 
zaužívaných pravidiel a etiky správania sa v telocvičniach OZ DOKAN (Dojo) zverejnených 
na stránke www.dokan.sk, resp. pravidiel Budo Studien Kreis (BSK). Za opakované 
porušenie sa považuje porušenie podmienok, pravidiel a etiky najmenej dva krát, pričom  
člen bol na toto porušenie upozornený Výkonným výborom OZ DOKAN ústnou alebo 

písomnou formou. 
4.2.1 Členstvo môže byť okamžite ukončené na základe bezdôvodného nezaplatenia 
mesačného členského poplatku, resp. nezaplatením ročného poplatku k 1.januáru 
nasledujúceho roku. 

4.3. Členstvo môže byť ukončené na základe správania člena, ktoré poškodzuje dobré 
meno a značku školy Dokan. Prípadné uplatnenie nárokov školy Dokan vyplývajúcich z 
právnych predpisov voči členovi, ostáva zachované. 
4.3.1 Prípadné právne spory budú riešené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 
Republiky. 

4.4. Prípadné žiadosti o vrátenie nevyužitého zostatku už zaplateného ročného 

členského poplatku budú posúdené vedením školy Dokan. Na vrátanie členského 
poplatku v prípade ukončenia členstva zo strany vedenia školy v zmysle týchto pravidiel nie 
je právny nárok. 
4.4.1 Pri neudaní dôvodu alebo neopodstatnenej žiadosti o ukončenia členstva ostáva 
členský poplatok v škole Dokan a bude využitý na podporu ostatných členov a náklady 

spojené s prevádzkou školy Dokan. 
4.4.2 Člen môže nevyužitý zostatok zo zaplateného členského poplatku použiť na 
uhradenie poplatku za semináre, resp. sústredenia poriadané školou Dokan do výšky 
členského zostatku, pokiaľ predloží doklady odôvodňujúce ukončenie resp. prerušenie  

členstva. 
4.5. V prípade nesúhlasu s rozhodnutím vedenia školy je možné sa odvolať a požiadať o 
osobné rokovanie s vedením školy. V prípade neplnoletosti člena je nutná prítomnosť min. 
jedného, najlepšie oboch zákonných zástupcov. 
4.6. V prípade ukončenia členstva bude vedenie školy Dokan aj bývalý člen dbať na 
vzájomné dobré meno, vzťahy, správanie a vystupovanie podľa princípov etiky Budó. 
4.6.1. Prípadné nedoriešené nedorozumenia a konflikty budú riešené priamo v rámci 
vnútorných záležitostí školy tak, aby sa nepoškodzovalo dobré meno člena ani školy. 

 
5. Zodpovednosť za úrazy a škodu spôsobenú v priestoroch školy Dokan 

 

5.1 OZ DOKAN nenesie žiadnu zodpovednosť sa zranenia, úrazy a prípadné škody na  
majetku, pri ktorej sa nepreukáže zavinenie inštruktormi (trénermi) OZ DOKAN. V 
prípade členstva maloletých sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu a predloženie 
lekárskeho potvrdenia o spôsobilosti vykonávať športový tréning bojového umenia. 
5.2 OZ DOKAN odporúča dopoistenie členov pre prípad úrazu a zodpovednosti za škodu 

spôsobenú tretím osobám vo vlastnom záujme. 

 
6. Značka, logo meno školy Dokan a členská zóna 

 

6.1. Členstvo neoprávňuje členov používať a publikovať meno, logo značku školy ani  
žiadne iné materiály, ktoré vznikli činnosťou v rámci OZ DOKOAN (školy bojových umení  
Dokan), alebo sú chránené autorskými právami školy, resp. BSK. Výnimky sú možné len 
po predchádzajúcom písomnom schválení Výkonným výborom OZ DOKAN, resp. vedením 
BSK. 

6.2. Dokan si vyhradzuje právo používať autorské diela akýmkoľvek spôsobom a bez 
obmedzenia (pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak) a to najmä všetky publikácie, články a 
príspevky, ktoré vznikli na základe vzájomnej spolupráce členov a školy. 
6.3. Obsah členskej zóny na portáli www.dokan.sk je určený výhradne členom OZ 
DOKAN a bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia školy nie je dovolené ho  

akýmkoľvek spôsobom zverejňovať. Členom, ktorí porušia tento bod bude obmedzený 
prístup k členskej zóne a po opakovanom porušení bude jeho členstvo zrušené podľa bodu 
4.2. týchto podmienok členstva. 

 

7. Podpora, reklama a obchodná spolupráca 
 

7.1. V prípade záujmu je OZ DOKAN otvorené spolupráci v rámci reklamnej a obchodnej 
činnosti. Príjmy z takejto spolupráce budú použité na výdavky spojené s prevádzkou OZ 
DOKAN (najmä na výučbu bojových umení členov OZ DOKAN), podporu jej členov a 

realizáciu projektov súvisiacich s činnosťou a celkovým zameraním OZ DOKAN. 
7.2. Akékoľvek ďalšie dobrovoľné finančné príspevky (sponzorské dary, 2% príspevok z  
daní na podporu neziskových organizácií a pod.) budú použité v rovnakej forme, ako to 
je uvedené v bode 7.1. 

 

Veľa príjemných zážitkov na Vašej Ceste Bojových Umení Vám praje OZ DOKAN, 
Vaša škola bojových umení 
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