
Klub plávania AQUACITY Poprad 
Športová 1397/1, 058 01 Poprad  
 
 
 
 

Smernica č.2/2007  
o výške a spôsobe úhrady členských príspevkov členov klubu plávania AQUACITY Poprad  

v znení neskorších dodatkov č.1/2008 z 10.12.2008,  č.2/2010 z 1.12.2010, č.3/2011 
z 21.6.2011, č.4/2012 z 13.6.2012, č.5/2013 z 18.6.2013, č.6/2015 z 12.2.2015, č.7/2015 

z 19.11.2015 a č.8/2016 z 21.3.2016 

Čl.1 
Rozsah platnosti 

 
1. Členské príspevky uhrádzajú všetci členovia Klubu plávania AQUACITY Poprad (ďalej len 

klub), v súlade so stanovami klubu.  
 

Čl. 2  
Výška a špecifikácia členských príspevkov 

 
1. Výška poplatku je stanovená ako ročný poplatok, ale členovia ju môžu uhrádzať aj mesačne, 

resp. štvrťročne alebo polročne, pokiaľ nová smernica alebo iný dokument, upravujúci členské 
príspevky, nestanoví iné podmienky úhrady.  

2. Členský príspevok členov klubu je stanovený v závislosti od zaradenia člena klubu do skupiny 
definovaných v bode 13.  

3. Pre aktívnych plavcov je výška členského príspevku v skupine definovaná na základe 
stanoveného počtu tréningových jednotiek skupiny počas jedného kalendárneho týždňa, do 
ktorej je plavec zaradený. Základná tréningová jednotka je určená časovým intervalom trvania 
na jeden a pol hodiny. Počet tréningových jednotiek je určený pre jednotlivé skupiny pre 
všetkých plavcov týchto skupín rovnako rozhodnutím správnej rady klubu. 

4. O zaradení aktívneho plavca do skupiny 1 až 7 rozhodne manažér klubu v závislosti od veku 
plavca, plaveckých zručností a výkonnosti plavca prípadne ďalších parametrov definovaných 
správnou radou alebo trénerskou radou klubu na základe: 

a. požiadavky platiteľa (u členov do 18 r. rodiča, resp. zákonného zástupcu) 
a odporúčaniu predsedu trénerskej rady. 

b. návrhu predsedu trénerskej rady alebo trénerskej rady ako takej a informovaní platiteľa 
(u členov do 18 r. rodiča, resp. zákonného zástupcu) 

5. Preradenie do skupiny s nižším počtom tréningov je možné na základe: 
a. požiadavky platiteľa (u členov do 18 r. rodiča, resp. zákonného zástupcu) so súhlasom 

manažéra klubu 
b. odporúčania predsedu trénerskej rady, trénerskej rady prípadne aktuálneho trénera 

plavca so súhlasom manažéra klubu a informovaní platiteľa (u členov do 18 r. rodiča, 
resp. zákonného zástupcu) 

6. Preradenie do skupiny s vyšším počtom tréningov je možné na základe: 
a. návrhu platiteľa (u členov do 18 r. rodiča, resp. zákonného zástupcu) so súhlasom 

manažéra klubu a predsedu trénerskej rady klubu 
b. návrhu predsedu trénerskej rady, trénerskej rady prípadne aktuálneho trénera plavca so 

súhlasom manažéra klubu a platiteľa (u členov do 18 r. rodiča, resp. zákonného 
zástupcu).  

7. Návrh na preradenie do inej skupiny môže predložiť platiteľ (u členov do 18 r. rodiča, resp. 
zákonného zástupcu), predseda trénerskej rady, trénerská rada alebo aktuálny tréner plavca 
z rôznych dôvodov.  



8. Preradenie plavca do inej skupiny je možné ak to kapacitné možnosti skupiny, do ktorej by mal 
byť plavec preradený, dovoľujú. 

9. Uznesenie správnej rady je nadradené všetkým rozhodnutiam o zaradení plavca do skupiny 
a preradení plavca do inej skupiny. Pokiaľ správna rada klubu nerozhodne inak platí rozhodnutie 
manažéra klubu o zaradení plavca do skupiny alebo preradení plavca do inej skupiny podľa 
bodu 3, bodu 4 a bodu 5 tejto smernice. 

10. O zaradenie do skupiny 8 požiada člen klubu plávania pri vstupe do klubu predložením žiadosti 
o prijatie za člena-nepretekára alebo oznámením doručenom manažérovi klubu plávania 
o zaradení do skupiny 8 

11. O zaradení do skupiny 9 požiada člen klubu plávania pri vstupe do klubu predložením žiadosti 
o prijatie člena-plavca alebo oznámením doručenom manažérovi klubu plávania o zaradení do 
skupiny 9 a zaregistrovaní sa do SPF v kategórií Pretekár obvyklým postupom podľa 
registračného poriadku SPF. Ak sa člen klubu plávania zaradený do skupiny 9 do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti o prijatie za člena klubu alebo oznámenia o zaradení do skupiny 9 
nezaregistruje v SPF v kategórií Pretekár, bude automaticky preradení do skupiny 8 počínajúc 
prvým dňom nasledujúceho mesiace po vypršaní termínu na zaregistrovanie sa do SPF 
v kategórií Pretekár. Počas celej doby zaradenia člena klubu do skupiny 9 musí byť člen klubu 
registrovaný v SPF v kategórií Pretekár a musí mať na aktuálny rok uhradený registračný 
poplatok v SPF. 

12. Upravený členský príspevok po preradení do inej skupiny sa uplatňuje od prvého dňa 
nasledujúceho mesiaca po preradení plavca do inej skupiny. 

13. Skupiny a výška členských príspevkov členov pre jednotlivé skupiny:  
 

Skupina  
mesačne  
v € 

1. Členovia klubu – plavecká prípravka 
kategorizácia: trénujú v ur čenom čase 2 x do týždňa po 1 hodine, bez 
posilňovne, v rámci školského klubu na I. stupni vybraných ZŠ 
 

 

10,- 

2. Členovia klubu - žiaci športových plaveckých tried 
kategorizácia: špeciálna príprava len dopoludnia, bez posilňovne 
  

 
15,- 

3. Členovia klubu, pretekári 
kategorizácia: 2 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v 
určenom tréningovom čase 
 

 

20,- 

4. Členovia klubu, pretekári - registrovaní v SPF 
kategorizácia: 3 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v 
určenom tréningovom čase 
 

 

25,- 

5. Členovia klubu, pretekári - registrovaní v SPF 
kategorizácia: 4 tréningové jednotky počas kalendárneho týždňa v 
určenom tréningovom čase 
 

 

30,- 

6. Členovia klubu, pretekári - registrovaní v SPF 
kategorizácia: 5 alebo 6 tréningových jednotiek počas kalendárneho 
týždňa v určenom tréningovom čase 
 

 

35,- 

7. Členovia klubu, pretekári - registrovaní v SPF 
kategorizácia: 7 a viac tréningových jednotiek počas kalendárneho týždňa 
v určenom tréningovom čase, ďalšie špeciálne formy tréningu (napr. 
kemp, sústredenie, tréningové jednotky mimo tréningového rozvrhu 
a pod.) 
 
 

 

40,- 



8. Členovia klubu, dospelí – nepretekajúci 
kategorizácia: netrénujú v plaveckej dráhe, podieľajú sa na práci KP v 
jeho orgánoch, komisiách, ako vedúci družstiev a pod., tréneri, pomocní 
tréneri, kondiční tréneri ak sú členmi KP 
 

 

5,- 

9. Členovia klubu, dospelí – registrovaní v SPF 
kategorizácia: aktívni  pretekári  samostatne trénujúci plavci na základe 
uznesenia správnej rady klubu.  
 

 

10,- 

 
Čl. 3 

Termín úhrady 
 
1. Členský príspevok uhrádza člen, resp. jeho zákonný zástupca, prevodom alebo vkladom na účet 

klubu, vždy na začiatku určeného obdobia, najneskôr do 15. dňa mesiaca, alebo prvého mesiaca 
určeného obdobia (štvrťrok, polrok, rok).  

 
Čl. 4 

Sankcie 
 

1. V prípade nedodržania termínu úhrady členského príspevku nasleduje u plavcov ústne 
upozornenie od trénera a potom písomná urgencia zo strany manažéra KP.  

2. Ak ani po upozorneniach z bodu 1 člen, resp. jeho zákonný zástupca, členský príspevok 
neuhradí, bude mu s okamžitou platnosťou pozastavená platnosť klubovej karty pre vstup do 
Aquacity.  

3. Ak ani po sankciách z predchádzajúcich bodov člen príspevok neuhradí, uskutoční sa vylúčenie 
z klubu v súlade so stanovami klubu.  

 
Čl. 5 

Oslobodenie od členských príspevkov 
 
1. Správna rada klubu môže člena oslobodiť na určité obdobie od platenia členských príspevkov z 

rôznych dôvodov, napr. sociálne, zdravotné, reprezentačné dôvody a pod.  
2. Dôvod oslobodenia od platenia členského príspevku a dobu trvania oslobodenia určí správna 

rada klubu a špecifikuje v zápisnici.  
3. Člen KP, alebo zákonný zástupca, ktorý za neho uhrádza čl. príspevky, sa môže uchádzať o 

zľavu pri úhrade čl. príspevku ak získa preukázateľným spôsobom, t.j. odovzdaným vyplnených 
a potvrdených vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej 
osoby v ročnom zúčtovaní, finančné prostriedky na účet KP AQUACITY Poprad. Bude mu 
vtedy udelená finančná odmena vo forme úľavy na platení čl. príspevkov od nasledujúceho 
mesiaca po poukázaní peňazí od daňového úradu na účet KP.  

4. Výška zľavy podľa bodu 3 tohto článku je stanovená nasledovne: 
- pri získaní prostriedkov vo výške od 33,- € do100,- € je zľava 10% zo získanej sumy 
- pri získaní prostriedkov vo výške od 101,- € do 330,- € je zľava 20% zo získanej sumy  
- pri získaní prostriedkov vo výške od 331,- € do 500,- € je zľava 25% zo získanej sumy  
- pri získaní prostriedkov vo výške nad 501,- € je zľava 30% zo získanej sumy  

5. Člen KP, alebo zákonný zástupca, ktorý za neho uhrádza čl. príspevky, sa môže uchádzať o 
zľavu pri úhrade čl. príspevku ak získa preukázateľným spôsobom sponzorský dar v peňažnej a 
mimoriadne aj v nepeňažnej forme.  

6. Výška úľavy podľa bodu 5 tohto článku je stanovená nasledovne:  
- pri získaní prostriedkov je zľava 30% zo získanej sumy  

7. Výšku úľavy, podľa bodov 3, 4 a 6 tohto článku, a spôsob jej uplatnenia oznámi členovi, resp. 
jeho zákonnému zástupcovi písomne ekonómka KP.  

 



Čl. 6  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Určitou formou nepriameho príspevku člena, resp. jeho zákonného zástupcu, je starostlivosť o 

svoje zdravie a poistenie. Podmienkou zo strany klubu je totiž dokonalý zdravotný stav, 
potvrdený telovýchovným lekárom. Túto zdravotnú prehliadku hradia členovia (rodičia, 
platitelia, zákonní zástupcovia). Rovnako odporúčanou podmienkou členstva je úrazové 
poistenie. Ak ekonomika klubu bude dovoľovať úhradu, môže správna rada rozhodnúť aj o 
úhrade zdravotných prehliadok a o jednorazovom poistení členov na akciách klubu.  

2. Aktívni členovia klubu si sami uhrádzajú registračný poplatok v SPF. Tiež členovia zo skupiny 
č.9 si rovnako sami uhrádzajú registračný poplatok v SPF. Taktiež v tomto prípade, ak 
ekonomika klubu bude dovoľovať úhradu, môže správna rada rozhodnúť o úhrade tohto 
poplatku.  

3. Súčasťou vzťahu klubu k členom, nepretekárom, ktorí si riadne platia členské príspevky, je 
starostlivosť o členov, ktorá je každoročne špecifikovaná v samostatnom dokumente správnej 
rady. 

4. Táto smernica nadobúda účinnosť 21.marca 2016.  
 
Schválené správnou radou Klubu plávania AQUACITY Poprad dňa ..................... 
Úplné znenie po schválení dodatku č.8 schválené správnou radou dňa 21.3.2016.  
 
 
 
..................................................      ............................................................  
            Prezident klubu      viceprezident klubu 


