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Členské a platobné podmienky pre sezónu 2019/20 

Členské sa platí na účet FKM Stupava o.z., ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik. 

1.Platobné údaje a postup  
 

IBAN: SK27 0200 0000 0037 0639 2353 

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (vo forme: DDMMRRRR ) 

Poznámka: členské,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko napr. U8; 
alebo ročník napr. ZŠ1), a obdobie úhrady (napr. 9-11/2019). 

 

2. Výška členského – Stupava  

Tréningová 
skupina 

Kategória Mesačne 3-mesačne 5-mesačne 

U13, U12 U13 a U12- Mladší žiaci 40€ 117€ (39€) 190€ (38€) 

U11 U11- Staršia prípravka 35€ 96€ (32€)  150€ (30€) 

U10 U10- Staršia prípravka 35€ 96€ (32€) 150€ (30€) 

U9 U9- Mladšia prípravka 35€ 96€ (32€) 150€ (30€) 

U8 U8- Mladšia prípravka 35€ 96€ (32€) 150€ (30€) 

U7 U7- Predprípravka 30€ 85€ (28€) 130€ (26€) 

ZŠ1, ZŠ2, 
ZŠ3, ZŠ4 

Futbalový krúžok ZŠ- 2x týždenne 
(I.,II.,III.,IV. ročník)  

- 85€ (28€) - 

ZŠ1, ZŠ2, 
ZŠ3, ZŠ4 

Futbalový krúžok ZŠ - 1x týždenne 
(I.,II.,III.,IV. ročník)  

- 54€ (18€) - 

U6, U5  U6 a U5 Pohybovka - 2x týždenne 27€ 75€ (25€) 120€ (24€) 

U6, U5  U6 a U5 Pohybovka - 1x týždenne 18€ 48€ (16€) 75€ (15€) 

U4 U4 Pohybovka - 1x týždenne 18€ 48€ (16€) 75€ (15€) 

Gym Základná gymnastika 30€ 85€ (28€) 130€ (26€) 

MŠ Kurzy pre MŠ (vlastný systém) - - - 
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VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ: 

- Vo všetkých kategóriách (pre stálych členov) sa uhrádza členské vopred, najneskôr do 25. 
dňa predchádzajúceho mesiaca  

o napr. za október sa uhradí do 25. septembra 
o napr. za október až december sa uhradí do 25. septembra (3-mesačné členské) 
o napr. za október až február sa uhradí do 25. septembra (5-mesačné členské) 

- Noví členovia uhradia členské po 2 skúšobných hodinách v plnej výške mesačného členského. 
- Rodičia sú povinní si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom 

internetbankingu. V prípade platby vkladom na účet klubu je povinnosťou platiaceho uhradiť 
bankou zaúčtovaný poplatok. 

- V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava 
a Pajštunáčik.  

- Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky (výnimkou sú 2 skúšobné hodiny 
nového člena).  

- Členský príspevok sa platí vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín 
dieťaťom, alebo počtu hodín v danom mesiaci. 

- V prípade dlhodobej absencie člena na tréningoch je potrebné vopred odhlásiť na príslušný 
mesiac člena e-mailom na: fkmstupava.ekonom@gmail.com, úľava od platby členského sa 
počíta odo dňa písomného odhlásenia člena z tréningov. 

- V prípade nejasností s výškou členského je možné kontaktovať ekonomické oddelenie 
písomne na: fkmstupava.ekonom@gmail.com. 

 
ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE KATEGÓRIE „U“: 

- Štandardne sa platí 10 mesiacov v roku (september až jún). 
- Cez letné prázdniny je to individuálne, podľa kategórie, kedy začína s prípravou, o členskom 

spravidla informuje príslušný tréner formou e-mailu. 
- Členské za august na sezónu 2019/20, kedy netrénujú ešte všetky kategórie/ hráči „naplno“, 

je dobrovoľné (hoci tréneri svoju odmenu dostanú a organizačný tím pracuje na príprave 
novej sezóny). 

- V lete prebiehajú zvyčajne športové tábory s vlastnou výškou členského. 
 
 

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ  PRE KRÚŽKY ZŠ: 

- ZŠ krúžok sa uhrádza naraz 3-mesačne, celkovo sa platí 9 mesiacov z roka (zohľadňujú sa 
viaceré prázdniny a voľná). 

 

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE KURZY MŠ: 

- Vlastný systém, ktorý nie je možné kombinovať s mesačným členským  
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PRAVIDLÁ UPLATNENIA KLUBOVÝCH ZLIAV Z ČLENSKÉHO: 

Individuálna zľava z mesačného členského: 

- Ak jeden hráč navštevuje futbalový krúžok aj tréningy „U“, má možnosť zažiadať o zľavu 
písomne e-mailom na: fkmstupava.ekonom@gmail.com.  

- Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy 
možnosť sa dohodnúť osobitne. 

Súrodenecká zľava: 

- Každý ďalší súrodenec člena navštevujúceho FKM Stupava a Pajštunáčik v meste Stupava má 
nárok na zľavu 5 eur z mesačného členského. Zľava sa uplatňuje pri členskom za tréningy 2 a 
viac krát týždenne pri všetkých ďalších súrodencoch.  
 

o Príklad 1: Jožko navštevuje tréningy U13 3x týždenne a jeho brat Samko navštevuje 
tréningy U6 2x týždenne. Výpočet členského je: 
Jožko zaplatí plnú výšku členského. Samko zaplatí o 5 eur menej z mesačného 
členského, o 15 eur menej z 3-mesačného členského alebo o 25 eur menej z  
5-mesačného členského. 

o Príklad 2: Jožko navštevuje tréningy U13 3x týždenne a jeho brat Samko navštevuje 
tréningy U6 alebo ZŠ krúžok 1x týždenne. V tomto prípade sa súrodenecká zľava 
neuplatňuje. 

 
o Príklad 3: Jožko navštevuje tréningy U13 3x týždenne a jeho brat Samko navštevuje 

tréningy ZŠ 2x týždenne. Výpočet členského je: 
Jožko zaplatí plnú výšku členského. Samko zaplatí o 15 eur menej z 3-mesačného 
členského (spolu za 9 mesiacov má zľavu 45 eur). 

 

 

 


