
 

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom 
Tajovského 228/13, 018 41 Dubnica nad Váhom 

www.atletikadubnica.sk 

 
      V Dubnici nad Váhom dňa 20.1.2018 

 

 
Vážení pretekári, funkcionári, rodičia, členovia AK a priatelia, 

 

Vaše dieťa, alebo Vy ste členom Atletického klubu Spartak Dubnica nad Váhom, ktorý má 

za sebou už sedemdesiatpäť rokov úspešnej činnosti a v súčasnosti združuje viac ako 548 členov. V 

roku 2017 dosiahli naši pretekári výborné výsledky, nie len doma, ale aj v zahraničí, čo spoločne 

s organizáciou významných podujatí radí náš klub na prvé miesto v Slovenskej republike. 

Cieľom vedenia klubu je aj naďalej vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú prípravu, 

ale tiež všestranný rozvoj svojich členov. Po dobrých skúsenostiach z uplynulého roku aj v tomto 

prípravnom období sme zabezpečili zimnú prípravu v mestskej športovej hale, plavárni 

a v telocvičniach na ZŠ a SŠ v Dubnici nad Váhom a v Novej Dubnici. 

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí určilo nasledovné členské poplatky pre rok 2018 

pre členov: 

 Pretekári         50,00 € 

 Funkcionári (predsedníctvo, tréneri, rozhodcovia, technická čata a pod.) 30,00 €  

 Členské poplatky je potrebné uhradiť p. Petrovi Ďurišovi, alebo priamo na účet klubu  

SK3309000000000063670597. Pri platbe na účet uvádzajte variabilný symbol 12018 a do správy 

uveďte meno pretekára. Členský poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 15. februára 2018.  

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí ďalej určilo nasledovné poplatky pre rok 2018 za 

trénovanie: 

 Mladšie žiactvo, prípravka, staršie žiactvo, dorast,  

juniori, muži a ženy       10,00 € / za mesiac 

Poplatky za tréningový proces a príspevok pre účasť na súťažiach sa bude vyberať podľa 

nasledovného kalendára: 

Január  do 31.1.2017 

Február   do 28.2.2017 

Marec  do 31.3.2017 

Apríl  do 30.4.2017 

Máj  do 31.5.2017 

Jún  do 30.6.2017 

Júl  do 31.7.2017 

August  do 31.8.2017 

September do 30.9.2017 

Október  do 31.10.2017 

November do 30.11.2017 

December do 31.12.2017 

Ďalej žiadame, aby pretekári, ktorí si svoju povinnosť za rok 2017 nesplnili, doplatili členský 

poplatok aj za toto obdobie. Zoznam dlžníkov bude zverejnený na webstránke klubu. 

Členovia klubu, ktorí si svoju povinnosť nesplnia nebudú mať zabezpečené bezplatne tréningové 

podmienky a výjazdy na preteky. 

Súčasne si dovoľujeme osloviť tých z Vás, ktorí majú možnosť prispieť na činnosť klubu formou 

sponzorského daru, reklamou výrobkov alebo služieb pri atletických podujatiach, prípadne iným 

spôsobom (napr. nákup výstroja, poskytnutie dopravy na podujatia a pod.) V roku 2018 sme opäť 

poberateľmi 2% z daní. Potrebné tlačivá budú k dispozícii u trénerov nášho klubu. Ak prejavíte 

ochotu pomôcť, na základe oznámenia Vášho dieťaťa nadviažeme s Vami kontakt a prerokujeme 

možnosti vzájomnej spolupráce. 

 

Ďakujeme a ostávame 

 

S pozdravom 

 

 

      Rastislav Hrbáček             Alexander Čakloš 

    prezident AK Spartak     viceprezident AK Spartak 

 



 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu (rodiča) športovca 
 
 
Meno a priezvisko športovca: ............................................................................................................................. 
 
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu (rodiča): ............................................................................................. 
 
 
Dátum narodenia športovca: .............................................................................................................................. 
 
 
Adresa trvalého bydliska športovca: .................................................................................................................. 
 

Názov akcie: Športová príprava pretekára v Atletickom klube Spartak Dubnica nad Váhom a účasť na 

atletických pretekoch 
 

Dátum uskutočnenia: január - december 2018 
 

Miesto: Dubnica nad Váhom 
 

Súhlasím s tým, že: 
- sa budem riadiť pokynmi zodpovedného trénera, alebo ním poverenej osoby, 
- budem dodržiavať zásady slušného správania a správania sa športovca, 
-  budem dodržiavať stanovený režim, 
-  budem dodržiavať bezpečnostné predpisy pri tréningu a v príslušných športových a ďalších 

zariadeniach, aby som neohrozil seba, ostatných a nepoškodil zariadenie, 
- ukončím svoju účasť na tréningu v prípade zranenia, choroby a pod., 
- beriem na seba zodpovednosť za prípadné úrazy v čase osobného voľna, 
- beriem na seba zodpovednosť za všetky spôsobené škody, 
- nebudem počas tréningov a pretekov požívať alkoholické nápoje ani iné látky, ktoré sú v rozpore so 

správnou životosprávou športovca (napr. cigarety, doping, omamné látky), 
- ak budem vylúčený o tréningu, alebo pretekov za porušenie vyššie uvedených bodov, uhradím všetky 

náklady spojené s tréningom, alebo pretekmi, ktoré vznikli AK Spartak Dubnica nad Váhom 
v súvislosti s mojou osobou. 

 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný/á o organizovaní hore uvedenej akcie a riadne 
poučený/á o dôsledkoch môjho súhlasu. 
 

S tým, aby sa tejto akcie zúčastnilo moje dieťa (mne zverené dieťa) súhlasím – nesúhlasím* 
 
 
Miesto a dátum: ................................................................................................................................ 
 
 
 
Podpis zákonného zástupcu (rodiča): ............................................................................................... 
 
 
 
* nehodiace sa prečiarknite 
 

 


