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ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA ROK 2020  
Platné od 01.01.2020. 

 
 

 2019 2020 

Mesačné príspevky 

Mesačný príspevok  13 €/12 mesiacov 20 € /10 mesiacov (6+4) 

Mesačný príspevok  
(s príspevkom zamestnávateľa) 

13 € 9 € (-31%) 

Mesačný príspevok  
 (súrodenci) 

10 € 15 € /10 mesiacov (6+4) 

Mesačný príspevok  
 (súrodenci – s príspevkom zamestnávateľa) 

10 € 6,75 € (-33%) 

Ročné príspevky 

Ročný príspevok 156 € 200 € (+28%) 

Ročný príspevok  
(s príspevkom zamestnávateľa) 

156 € 90 € (- 42%) 

Max. príspevok zamestnávateľa 
(ročne) 0 € 110 € 

Ročný príspevok  

(súrodenci) 
120 € 150 € (+20%) 

Ročný príspevok  

(súrodenci s príspevkom zamestnávateľa) 
120 € 67,5 € (- 44%) 

Max. príspevok zamestnávateľa  
(ročne - súrodenci) 0 € 82,5 € 

Frekvencia platieb 

Mesačné platby  12 mesiacov 
10 mesiacov  

(okrem júl, august) 

10 mesiacov 
1. ½ rok - jan., feb., mar., apríl, máj, jún 

2. ½ rok - sep., okt., nov., dec. 

 
Dňa 18.09.2019, s účinnosťou od 01.01.2020, bol NR SR schválený zákon priznávajúci 

„Príspevok na športovú činnosť dieťaťa“, ktorý prináša rodičom možnosť požiadať 
zamestnávateľa o úhradu 55% nákladov na športovú činnosť svojho dieťaťa, SZČO ako 
daňový náklad.  

 
(viac tu: https://www.epravo.sk/top/clanky/prispevok-na-sportovu-cinnost-dietata-4630.html) 

 

 

Faktúra s platbami bude rodičovi vydaná na požiadanie k 30.06. resp. 15.12.2020. 
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Spôsob úhrady:  možný výlučne bezhotovostným prevodom 

 
Možnosť úhrady :  
 
1) pre osoby do U15 vrátane! :  

 a) mesačne – 20 € resp. 15 €  
 b) ½ ročne – 120 € + 80 € resp. 90€ + 60€  
 c) ročne – 200 € resp. 150 € 
  

2) pre ostatné osoby:  
 a) ½ ročne – 15,- eur  
 b) ročne – 30,- eur  

 
 

- pri mesačných platbách odporúčame rodičom o zriadenie trvalého príkazu 
v banke s potrebnými údajmi 
 

 

Variabilný symbol (POVINNÝ!): každá osoba obdrží jedinečný kód 
UPOZORNENIE: Pri nezadaní správneho variabilného symbolu, nebude 
platba spárovaná pri zaúčtovaní a bude považovaná za nevykonanú. 
                             

Číslo účtu:SK58 1100 0000 0029 2587 1667 
 
 

Poznámka:  
Pozri „Usmernenie k plateniu príspevkov“  
 

 

 

 

 

V Starej Ľubovni 15.01.2020                       Ján Fröhlich 
                                                                                                                         prezident MFK 
 


