
Ochrana osobných údajov 

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018. 

Čo to pre vás a vaše osobné údaje v skratke a zrozumiteľne znamená? 

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako 

fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo 

nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného 

identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online 

identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu 

fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, 

ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby 

na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje 

teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o 

využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. 

 

Aké údaje teda uchovávame? 

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na tejto stránke: prihlasovací 

formulár a prihláška. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno 

a priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa trvalého a prechodného bydliska. Vaše osobné 

údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom 

rozsahu. 

Čo to je spracúvanie osobných údajov? 

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú 

operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných 

údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, 

zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným 

spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa 

vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Jednoducho povedané, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, 

sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, 

zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu. Je toho 

skutočne veľa, ale len na základe vami poskytnutých údajov vám vieme poskytnúť služby a produkty, 

ktoré vám konkrétne zlepšia život. 

Na čo tieto informácie o vás používame (účely)? A na akom právnom základe? 



Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je spoločnosť: FKM Stupava, o.z., 

Kalinčiakova 22, 900 31 Stupava, IČO:  50369849, DIČ: 2120601659. K zberu osobných údajov 

dochádza na webovej stránke: www.pajstunacik.eu. 

Prihlasovací formulár na pohybovú prípravu alebo futbal: meno, priezvisko, dátum narodenia- pre 

zaradenie do tréningovej kategórie, adresa, e-mail– komunikácia so zákazníkom (prihláška do klubu), 

aktualizácia informácií a rozdelenie do tréningových kategórií, doručenie dodatočných informácií 

o tréningoch príslušnej kategórie – preloženie hodiny a pod., informovanie o nových tréningových 

skupinách, klubových akciách a aktualitách; telefónne číslo – komunikácia so zákazníkom – 

informovanie o začatí tréningov, zrušení tréningu. Prihláška: meno dieťaťa a zákonného zástupcu, e-

mail – potrebný na to, aby sme vám mohli odpísať na vašu správu, rok narodenia dieťaťa- pre 

zaradenie do tréningovej kategórie a telefónny kontakt. 

Doba uchovávania údajov 

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné 

právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo 

pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej 

archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich 

osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. 

Vaše práva 

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o 

údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva. Prevádzkovateľom na účely 

spracovania osobných údajov je: FKM Stupava, o.z., Kalinčiakova 22, 900 31 Stupava, IČO:  50369849, 

DIČ: 2120601659. Kontaktné osoby: Michal Pokorný a Bc. Dominik Katona; e-mail: 

fkmstupava@gmail.com. 

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje 

uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne. Ako dotknutá osoba 

máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek 

nesprávností/neúplností. 

Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov – t.j. po poskytnutí služby, resp. ukončení účasti na 

tréningovom procese v klube, máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých 

údajov. Právo na vymazanie poskytnutých údajov, si môžete uplatniť zaslaním písomného odvolania 

na adresu OZ FKM Stupava, Kalinčiakova 22, 900 31 Stupava alebo emailu na 

fkmstupava@gmail.com. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, 

ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípadoch, keď vaše osobné údaje 

spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolať súhlas 

môžete zaslaním písomného odvolania na adresu OZ FKM Stupava, Kalinčiakova 22, 900 31 Stupava 

alebo e-mailu na fkmstupava@gmail.com. 

V prípadoch, kde je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte 

právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje 

spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa 

preukáže, že údaje boli spracovávané nezákonne. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však 

nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám 



ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel 

plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať. 

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v 

prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti 

údajov; alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete 

požadovať obmedzenie ich spracúvania; a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na 

účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, príp. obhajovanie vašich právnych 

nárokov (reklamácie, súdne spory – inak by došlo k výmazu údajov a nemohli by sme vám ich 

poskytnúť). Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale 

my ich už nebudeme používať na naše účely. 

Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému 

záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od 

doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje 

sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to 

spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľkými hráčmi na trhu, a 

preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, 

ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené. 

Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej 

doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 

18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).  

Sprostredkovatelia (príjemcovia údajov) – alebo kto má ešte k vašim údajom 
prístup? 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť sami, využívame 

služby a aplikácie spracovateľov. Sú to nasledujúci poskytovatelia: a) spoločnosť Google LLC so sídlom 

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA ako prevádzkovateľ, pričom táto 

spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov 

(https://policies.google.com/privacy?hl=sk#intro). b) orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a 

poisťovne ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti spoločnosti FKM Stupava, o.z. c) Mgr. Monika Šteflovičová, ktorá spracúva účtovníctvo 

spoločnosti FKM Stupava, o.z. a teda za účelom spracovania účtovníctva prichádza do styku s 

fakturačnými údajmi zákazníka. d) Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné 

údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov 

(https://www.facebook.com/policy.php). e) Slovenský futbalový zväz , so sídlom Tomášikova 

18482/30C, 821 01, Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 00687308, pričom táto spoločnosť bude 

osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov 

(https://www.futbalsfz.sk/gdpr). 

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným 

spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Odovzdanie vašich osobných údajov 



štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí 

v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov 

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a 

informujeme vás e-mailom. Tieto podmienky sú platné od 25.5.2018. 

 

 

 

Všeobecné obchodné podmienky 

1. Všeobecné informácie 
Futbalový klub, Futbalový klub mládeže Stupava - FKM Stupava, o.z., Kalinčiakova 22, 900 31 Stupava, 

IČO:  50369849, DIČ: 2120601659 (ďalej len " poskytovateľ") je poskytovateľom služieb v oblasti 

futbalového a pohybového vzdelávania a v oblasti vykonávania športovej činnosti podľa § 3 písm. a) 

zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov pre deti a dospelých. 

2. Prihlásenie sa do príslušnej tréningovej 
kategórie 

Zákazník sa prihlási vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke a podpísaním prihlášky 

v tlačenej forme. Prihlásenie sa do príslušnej tréningovej kategórie je záväzné. Odhlásenie je 

potrebné uskutočniť e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom nového mesiaca. 

3. Členský príspevok 
Ak sa zákazník rozhodne navštevovať tréningy, je povinný uhradiť mesačný členský príspevok do 25. 
dňa mesiaca predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom poskytovateľ členovi poskytuje služby/ 
v ktorom sa dieťa zúčastní športových aktivít FKM Stupava. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie 
finančnej čiastky na účet poskytovateľa. Členský príspevok podľa vekovej úrovne "U" sa uhrádza 
mesačne, trojmesačne (pri platbe naraz) alebo päťmesačne (pri platbe naraz). Zákonný zástupca 
člena je povinný si sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu. 
Členský príspevok na aktuálny školský rok podľa vekovej úrovne "U“ a podľa lokality je uvedený 
v Cenníku na stránke www.fkmstupava.sk a www.pajstunacik.eu  
 
Súrodenci navštevujúci FKM Stupava a Pajštunáčik majú nárok na zľavu. Pre slobodné matky s 
dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne. 
Žiadosť na súrodeneckú, či inú zľavu je potrebné zaslať e-mailom na 
fkmstupava.ekonom@gmail.com. 

http://www.fkmstupava.sk/
http://www.pajstunacik.eu/
mailto:fkmstupava.ekonom@gmail.com


V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a 
Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí 
vcelku za celý mesiac, 3 mesiace alebo 5 mesiacov, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom 
alebo počtu hodín v danom mesiaci. V prípade dlhodobej neúčasti dieťaťa na tréningoch má právo 
rodič požiadať o úľavu od platenia mesačného členského, a to písomným odhlásením dieťaťa na celý 
nasledujúci mesiac e-mailom na fkmstupava.ekonom@gmail.com. Spätné odhlásenie dieťaťa nie je 
možné.                                                                                               

 

4. Realizácia platby 
Členský príspevok sa platí na účet FKM Stupava o.z., ktorého súčasťou je aj Pajštunáčik. Úhrada je možná 

výlučne bankovým prevodom na číslo účtu poskytovateľa: 

IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353 

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10.7.2009 napíšete ako 10072009) 

Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-čko 

napr. U8, U7, U6), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2018). 

 

5. Práva poskytovateľa 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu času tréningu alebo zápasu, ak z objektívnych 

dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo 

mimoriadnych okolností, ktoré poskytovateľ nemal možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné 

športovú udalosť plne zabezpečiť. V prípade sviatkov a školských prázdnin bude termín tréningov 

príslušnej tréningovej skupiny dohodnutý na základe rozhodnutia trénera a vedenia klubu. Pre viac 

informácií prosíme kontaktujte poskytovateľa. 

Poskytovateľ má právo vyradiť dieťa z tréningu, pokiaľ bude sústavne svojim správaním narúšať chod 

a program organizovanej činnosti. 

6. Dotazy 

Zákazník môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety týkajúce sa celoklubovej agendy nahlásiť 

poskytovateľovi e-mailom na adresu fkmstupava@gmail.com. Dotazy na ekonomické oddelenie je 

možné zaslať na fkmstupava.ekonom@gmail.com.  Po prehodnotení dotazu poskytovateľ oboznámi 

zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu. 

Otázky o tréningoch pre kategórie U8 až U13 môže zákazník zaslať na pripravka.stupava@gmail.com 

a pre kategórie U4 až U7 v Stupave a futbalové krúžky  v ZŠ poslať na pajstunacik@gmail.com. 

O tréningoch pohybovej prípravy v Borinke sa zákazník môže informovať na 

pajstunacik.borinka@gmail.com a o tréningoch v Malackách na pajstunacikmalacky@gmail.com. 

 

mailto:fkmstupava.ekonom@gmail.com
mailto:pripravka.stupava@gmail.com
mailto:pajstunacik@gmail.com
mailto:pajstunacik.borinka@gmail.com


7. Ochrana osobných údajov 
V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu 

spoločnosti FKM Stupava, o.z. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi 

upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na 

stránke https://pajstunacik-sk.webnode.sk/ochrana-osobnych-udajov a 

https://fkmstupava.sk/ochrana-osobnych-udajov    

 

Obchodné podmienky sú platné od 3.9.2018.

https://pajstunacik-sk.webnode.sk/ochrana-osobnych-udajov
https://fkmstupava.sk/ochrana-osobnych-udajov


 

Cenník- rozdelenie na podstránky: Členské Stupava, Členské Borinka, Členské Malacky 

Členský príspevok pre tréningové kategórie v 
Stupave 

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

 

IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353  

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10.7.2009 napíšete ako 10072009 ) 
Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-
čko napr. U8, U7, U6), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2018). 
 
Členský príspevok sa uhrádza do 25. dňa mesiaca predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom sa dieťa 
zúčastní športových aktivít FKM Stupava. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na 
účet FKM Stupava. Členský príspevok podľa vekovej úrovne "U" sa uhrádza mesačne, trojmesačne 
(pri platbe naraz) alebo päťmesačne (pri platbe naraz). Zákonný zástupca člena je povinný si sledovať 
a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu. 
 
Členský príspevok na školský rok 2018/ 2019 podľa vekovej úrovne "U“ pre tréningové skupiny v 
Stupave: 

Kategória Mesačne 3-mesačne 5-mesačne 

U13 
Mladší žiaci 

42€ 120€ (40€) 190€ (38€) 

U11 
Staršia prípravka 

35€ 93€ (31€) 150€ (30€) 

U10 
Staršia prípravka 

35€ 93€ (31€) 150€ (30€) 

U9 
Mladšia prípravka 

35€ 93€ (31€) 150€ (30€) 

U8 
Mladšia prípravka 

33€ 90€ (30€) 140€ (28€) 

U7 
Predprípravka 

30€ 85€ (28€) 130€ (26€) 

        

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

- 85€ (28€) - 

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

- 54€ (18€) - 

        

U7 a U8  NOVINKA 
Pohybovka (spojené) Stupava 

16€ 45 (15€) 70€ (14€) 

U6 a U5 
Pohybovka Stupava 

26€ 72€ (24€) 110€ (22€) 

http://futbalnet.sk/klub/8623/


  
  

 *Futbalový krúžok ZŠ sa uhrádza naraz trojmesačne, spolu sa platí 9 mesiacov z roka (december a 
január ako jeden mesiac). 
 
Súrodenci navštevujúci FKM Stupava a Pajštunáčik majú nárok na zľavu. Pri kategóriách U4 až U13, 
futbalových krúžkov v ZŠ a tanečnej má každý zo súrodencov nárok na zľavu 5 eur z mesačného 
členského. Pre slobodné matky s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy 
možnosť sa dohodnúť osobitne. Žiadosť na súrodeneckú, či inú zľavu je potrebné zaslať e-mailom na 
fkmstupava.ekonom@gmail.com. 

 
V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a 
Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí 
vcelku za celý mesiac, 3 mesiace alebo 5 mesiacov, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom 
alebo počtu hodín v danom mesiaci. V prípade dlhodobej neúčasti dieťaťa na tréningoch má právo 
rodič požiadať o úľavu od platenia mesačného členského, a to písomným odhlásením dieťaťa na celý 
nasledujúci mesiac e-mailom na fkmstupava.ekonom@gmail.com. Spätné odhlásenie dieťaťa nie je 
možné.  

Prvé dve hodiny pre pohybové prípravy a futbal Pajštunáčik sú skúšobné, po nich sa záväzne 
rozhodnete, či dieťa bude pokračovať v tréningoch. 

  

Členský príspevok pre tréningové kategórie v 
Borinke 

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

 

IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353  

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10.7.2009 napíšete ako 10072009 ) 
Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-
čko napr. U8, U7, U6), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2018). 
 
Členský príspevok sa uhrádza do 25. dňa mesiaca predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom sa dieťa 
zúčastní športových aktivít FKM Stupava. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na 
účet FKM Stupava. Členský príspevok sa uhrádza mesačne. Zákonný zástupca člena je povinný si 
sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu. 
 

U5 a U6 
Pohybovka Stupava 
1x týždenne 

16€ 45 (15€) 70€ (14€) 

U4  NOVINKA 
Pohybovka Stupava 
1x týždenne 

16€ 45 (15€) 70€ (14€) 

        

Tanečná 30€ 84€ (28€) 130€ (26€) 

mailto:fkmstupava.ekonom@gmail.com
http://futbalnet.sk/klub/8623/


Členský príspevok na školský rok 2018/ 2019 podľa vekovej úrovne "U“ pre tréningové skupiny v 
Borinke: 

  
Súrodenci navštevujúci FKM Stupava a Pajštunáčik majú nárok na zľavu. Pre pohybovú prípravu 
v Borinke má každý zo súrodencov nárok na zľavu 2 eur z mesačného členského. Pre slobodné matky 
s dieťaťom a rodičov detí zo sociálne slabších rodín ponúkame vždy možnosť sa dohodnúť osobitne. 
Žiadosť na súrodeneckú, či inú zľavu je potrebné zaslať e-mailom na 
fkmstupava.ekonom@gmail.com. 

 
V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a 
Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí 
vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom alebo počtu hodín v danom 
mesiaci. V prípade dlhodobej neúčasti dieťaťa na tréningoch má právo rodič požiadať o úľavu od 
platenia mesačného členského, a to písomným odhlásením dieťaťa na celý nasledujúci mesiac e-
mailom na fkmstupava.ekonom@gmail.com. Spätné odhlásenie dieťaťa nie je možné.  

Prvé dve hodiny pohybovej prípravy Pajštunáčik sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa 
bude pokračovať v tréningoch. 

 

Členský príspevok pre tréningové kategórie v 
Malackách 

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

 

IBAN SK27 0200 0000 0037 0639 2353  

Variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa (napr. 10.7.2009 napíšete ako 10072009 ) 
Do poznámky uvediete: ČLENSKÉ,  celé meno dieťaťa (podľa rodného listu), tréningovú skupinu (U-
čko napr. U8, U7, U6), a obdobie úhrady (napr. sept-okt-nov 2018). 
 
Členský príspevok sa uhrádza do 25. dňa mesiaca predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom sa dieťa 
zúčastní športových aktivít FKM Stupava. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na 
účet FKM Stupava. Členský príspevok sa uhrádza mesačne. Zákonný zástupca člena je povinný si 
sledovať a vedieť odkontrolovať platobné príkazy vo svojom internetbankingu. 
 
Členský príspevok na školský rok 2018/ 2019 podľa vekovej úrovne "U“ pre tréningové skupiny v 
Malackách: 

Kategória Mesačne 3-mesačne 5-mesačne 

U7  
Pohybovka Borinka 
1x týždenne 

13€ - - 

U4  
Pohybovka Borinka 
1x týždenne 

13€ - - 

Kategória Mesačne 3-mesačne 5-mesačne 

mailto:fkmstupava.ekonom@gmail.com
http://futbalnet.sk/klub/8623/


  
V prípade neuhradenia členského príspevku dieťa nemôže navštevovať tréningy FKM Stupava a 
Pajštunáčik. Dieťa je členom, ak má riadne uhradené členské príspevky.  Členský príspevok sa platí 
vcelku za celý mesiac, nie podľa počtu absolvovaných hodín dieťaťom alebo počtu hodín v danom 
mesiaci. V prípade dlhodobej neúčasti dieťaťa na tréningoch má právo rodič požiadať o úľavu od 
platenia mesačného členského, a to písomným odhlásením dieťaťa na celý nasledujúci mesiac e-
mailom na fkmstupava.ekonom@gmail.com. Spätné odhlásenie dieťaťa nie je možné. 

Prvé dve hodiny pohybovej prípravy Pajštunáčik sú skúšobné, po nich sa záväzne rozhodnete, či dieťa 
bude pokračovať v tréningoch. 

Pohybovka Malacky 
2x týždenne 

34€ - 150€ (30€) 

Pohybovka Malacky 
1x týždenne 

18€ - 80€ (16€) 


