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Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o.  

IČO: 457  359 72, vydáva dňa 25.05.2020 s účinnosťou               
od 01.06.2020 tento športový poriadok neziskovej organizácie  

Š P O R T O V Ý     P O R I A D O K  

ČLÁNOK 1 

Úvodné ustanovenie a účel 

1.1 Športový poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie športovej činnosti a je záväzný pre  všetky 

osoby klubu.  

1.2 Za osobu s príslušnosťou ku klubu sa považuje každá osoba ( hráč, športoví odborníci, zodpovední 

zástupcovia detí do 18 rokov všetkých kategórií a ostatní zodpovední zástupcovia plnoletých 

hráčov), ktorí sa aktívne zúčastňujú na aktivitách v klube ( aj verejnoprospešne aj  dobrovoľníci ) 

a aktívne sa zúčastňujú tréningového procesu a ligových alebo majstrovských zápasov.  

1.3 Športový poriadok vytvára predpoklady rozvoja športovej činnosti pre mládežnícke a žiacke                        
družstvá ľadového hokeja. 

ČLÁNOK 2 

Podmienky prihlásenia 

2.1 Prihlásenie k športovej činnosti v klube MŠHK – mládež Prievidza, n. o.  (ďalej len klub) 

a) Uchádzať sa o športovú činnosť v klube môže každá osoba od 3 rokov. Pred každou sezónou 
sa zoznam členov na danú sezónu aktualizuje. 

b) Prihlásením, uznáva uchádzač o športovú činnosť podmienky vypísané športovým poriadkom 
a internými smernicami klubu.  

c) Prihlásenie môže byť podané kedykoľvek počas sezóny. 
d) Člen klubu, ktorý športovou činnosťou reprezentuje MŠHK – mládež Prievidza, n. o., nemôže 

byť súčasne členom iného klubu s podobným športovým zameraním. 
e) Správna rada môže prihlášku odmietnuť, pokiaľ existujú dôvody na jej odmietnutie.  

ČLÁNOK 3  

Športový manažér 

a) vedie všetky písomnosti športovej činnosti klubu, 
b) výsledky športovej činnosti 2x ročne poskytuje správnej rade klubu, 
c) upozorňuje správnu radu, riaditeľa, športového odborníka na neetické správanie sa, alebo na 

hrubé porušovanie podmienok športového poriadku členmi klubu, 
d) vedie a aktualizuje zoznam členov klubu, pričom spolupracuje s trénermi a hospodárom 

klubu, 
e) zasiela členom klubu včas podklady k platbám, 
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f) komunikuje s členmi, hráčmi, športovými odborníkmi a operatívne rieši vzniknuté problémy, 
g) archivuje všetky písomnosti športovej činnosti klubu ( aj v dátovej forme ). 

ČLÁNOK 4 

Podmienky klubu 

4.1 Podmienky klubu: 
a) športovec v klube  bude zaradený do kategórie podľa veku  a môže byť preradený 

o kategóriu  vyššie alebo nižšie  podľa výkonnosti a uváženia  trénera, 
b) športovec musí dodržiavať pokyny trénerov, chodiť pravidelne na tréning. V prípade neúčasti 

sa ospravedlniť trénerovi. 
c) byť disciplinovaný, správať sa fair-play, plniť pokyny trénera, mať úctu k trénerovi, 

technickému personálu a vedeniu klubu, 
d) v prípade neplnenia si základných povinností vyplývajúcich z členstva v klube, si vedenie klubu 

vyhradzuje právo na základe odporúčania trénera vyradiť športovca z klubu,       
e) uhrádzať poplatky za služby na športovú činnosť, ktorá je členom, hráčom poskytovaná 

v zmysle štatútu a v zmysle článku 5, aj v prípade keď nebude navštevovať tréningy, pokiaľ 
bude aktívnym členom v klube. Poplatok sa uhrádza po celú sezónu vrátane letnej prípravy 
a počas prázdninových mesiacov. Pokiaľ  nebude chcieť byť naďalej členom klubu, rodič musí 
športovca z klubu odhlásiť písomnou formou. Prihlásený člen môže ukončiť činnosť v klube po 
splnení všetkých záväzkov. Poplatok za športovú činnosť  je však nevratný.  

f) zúčastňuje sa stretnutí, sústredení a výletov podľa harmonogramu  športového klubu.  

ČLÁNOK 5 

 Príspevky za poskytované služby na športovú činnosť 
 
5.1. Príspevky sa uhrádzajú za poskytovanie nasledovných služieb: 
 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja, 
b) zabezpečenie prípravy a výchovy mládežníckych hokejových družstiev, 
c) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a  

prevádzkovej činnosti pre žiacke a mládežnícke družstvá ľadového hokeja, 
d) príprava a organizovanie sústredení pre mládežnícke hokejové družstvá, za účelom 

zdokonaľovania sa, 
e) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a  

prevádzkovej činnosti pre seniorské družstvá ľadového hokeja,  
f) vytváranie podmienok na rozvoj športu pre deti a mládež,  
g) organizovanie športových podujatí, 

h) výchova detí a mládež v oblasti telesnej kultúry – letná príprava, 

i) organizovanie kurzov korčuľovania. 

 
5.2 Príspevky za služby na športovú činnosť športovému klubu uhrádzajú tí, ktorí sú osoby 
s príslušnosťou ku klubu po prijatí v súlade so štatútom a vnútorným predpisom klubu a po splnení 
podmienok pre prijatie do klubu. 
 
5.3 Príspevok je  splatný nasledovne: 

• polročne, 

• ročne – vopred, 

• mesačne – do 20 dňa daného kalendárneho mesiaca. 
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5.4. Výšku príspevku na novú sezónu navrhuje riaditeľ a schvaľuje správna rada. Na platné 
rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. 
5.5. Výška príspevku ( na novú sezónu )za služby na športovú činnosť bude zverejnená do 30.04. 
príslušného kalendárneho roka na webovej stránke klubu alebo je k dispozícii v sídle klubu. 
5.6. Príspevok sa uhrádza na bankový účet klubu. Klub vedie menovite evidenciu o uhradených 
príspevkoch. 

IBAN MŠHK mládež Prievidza, n.o.: SK44 1100 0000 0029 2485 7396 

 
 
5.7. Každý člen uhrádza poplatok za služby aj keď sa tréningu nezúčastňuje. Aj počas letnej prípravy 
a počas prázdninových mesiacov.   
V rámci tejto sumy má vaše dieťa zabezpečené tieto služby: 

➢ dozor,  
➢ cvičenie v telocvični,  
➢ cvičenie v posilňovni, 
➢ cvičenie v strieľni,  
➢ zimná príprava na ľade,  
➢ letná príprava,  
➢ školených trénerov,  
➢ rôzne sústredenia  a podujatia, ktoré sa pre členov pripravujú.  

Každý člen je povinný sa zúčastňovať dohodnutých a plánovaných stretnutí a tréningov.  
  
5.8. Ak máte záujem prihlásiť vaše dieťa do klubu, evidenčnú kartu  nájdete na tejto stránke: 
www.mshkmladezpd.sk. 
Stiahnite si tento formulár, vyplňte, podpíšte ho a pošlite ho na email: mshkmladezpd@gmail.com.  
  
5.9. Po podpísaní evidenčnej karty, berie rodič na vedomie a prehlasuje, že bol oboznámený 
s internými smernicami klubu a to: 

a) Štatútom neziskovej organizácie. 
b) Etickým kódexom. 
c) Disciplinárnym kódexom. 
d) Športovým poriadkom. 

 
 

ČLÁNOK 6 

Cenník za poskytované služby 
Kategória 0    15€ 

Kategória 2. - 1.   25€  

Kategória 3. – 4.   35€  

Kategória 5. – 6.   40€ 

Kategória 7. – 8.   40€ 

Kategória dorast   45€ 

Kategória kadeti   45€  

 

 

 

 

https://vlciparkour.edupage.org/register/
http://www.mshkmladezpd.sk/
mailto:Stiahnite%20si%20tento%20formulár
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ČLÁNOK 7 

 Identifikácia platieb 
 
7.1. Každý hráč/hráčka klubu bude mať pridelený jedinečný identifikátor, ktorý bude používať ako 
variabilný symbol na identifikáciu platby zaslanej na účet klubu ako príspevok na športovú činnosť.  
7.2. V priebehu mesiaca apríl  zašle hlavný tréner príslušného ročníka/kategórie zoznam hráčov, s 
ktorými počíta v nasledujúcej sezóne športovému manažérovi.. 
7.3. Športový manažér pridelí každému hráčovi/hráčke jedinečný identifikátor a tento oznámi 
hlavnému trénerovi každého ročníka/kategórie.  
7.4. Hlavný tréner každého ročníka/kategórie oznámi pridelený jedinečný identifikátor 
hráčovi/hráčke, prípadne zástupcovi každého hráča/hráčky, cez ním vytvorený a spravovaný 
komunikačný kanál.  
7.5. Jedinečný identifikátor sa počas celej doby trénovania príslušného hráča/hráčky NEBUDE meniť.  
7.6. V prípade, že po 1.5. príslušného kalendárneho roka zistí hlavný tréner ľubovoľnej 
kategórie/ročníka, že v klube začal trénovať hráč, ktorý zatiaľ nemá pridelený jedinečný identifikátor, 
oznámi túto skutočnosť BEZODKLADNE športovému riaditeľovi, aby tento zabezpečil okamžité 
pridelenie jedinečného identifikátora takémuto hráčovi/hráčke.  
7.7. Hlavný tréner 0.ročníka bude PRIEBEŽNE oznamovať počas sezóny športovému manažérovi mená 
hráčov/hráčok, ktorí začnú trénovať v našom klube a rovnako mesiac, od ktorého majú začať 
uhrádzať príspevky na činnosť.   
7.8. KONŠTRUKCIA JEDINEČNÉHO IDENTIFIKÁTORA:  
Aktuálna sezóna Kategória Poradové číslo v kategórii    2021   00-10  0000-9999 Príklad: Identifikátor 
2021080001   
(pridelený v roku 2020 pre kategóriu 8.ročník s poradovým číslom 1)  
7.9. ČÍSLOVANIE KATEGÓRIÍ:  00 – predprípravka 01 – 1.ročník  
02 – 2.ročník  03 – 3.ročník  
04 – 4.ročník  05 – 5.ročník  
06 – 6.ročník  07 – 7.ročník  
08 – 8.ročník  09 – kadeti 10 – dorastenci 11 – juniori  
10. Identifikácia platieb bola schválená Správnou radou MŠHK-mládež Prievidza dňa 01.04.2020 a 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia. 
 

ČLÁNOK 8 

Ostatné ustanovenia 

 
8.1. Vstup do šatní, ľadovú plochu a ostatných priestorov zimného štadióne je možný len so súhlasom 

trénera. 

8.2. Spôsobilosť priestorov na používanie z titulu nepriaznivého  technického stavu posudzuje 

prevádzkovateľ zimného štadióna .  

8.3. Osoby sú  povinné dodržiavať v priestoroch zimného štadióna zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia ako i požiarnej ochrany. 

8.4. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa v športovom areáli je nutné sa riadiť etickým kódexom, 

disciplinárnym a športovým poriadkom. 

8.5. V prípade nevhodného správania sa  (vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické 

napádanie iných osôb, poškodzovanie areálu) je klub oprávnený takúto osobu  vykázať z priestorov. 

8.6. V priestoroch zimného štadióna  je zakázané – lezenie na konštrukcie, brány, preliezanie 

kovových zábran, ísť na ľadovú plochu v nevhodnej obuvi v inej ako sú korčule.  Tiež je zakázané 

používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom. 
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8.7. V priestoroch zimného štadióne  je zakázané fajčiť. Tiež je zakázané vstupovať pod vplyvom 

alkoholu alebo iných omamných látok. 

8.8. Je zakázané znečisťovať zimný štadión aj okolie odpadkami. 

8.9. Všetky zistené závady nájomca nahlasuje bezodkladne prevádzkovateľovi zimného štadióna. 

8.10. Úmyselné poškodenie športoviska a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie a klub je 

oprávnený okamžite vykázať osobu spôsobujúcu poškodenie a nahlásiť to prevádzkovateľovi zimného 

štadióna. 

 

ČLÁNOK 9 

Záverečné  ustanovenia 

 
9.1 Tento športový poriadok bol schválený správnou radu klubu na zasadnutí dňa 25.05.2020. 

9.2. Dokumenty sú zverejnené na www.mshkmladezpd.sk. 

9.3. Neznalosť športového poriadku, interných smerníc a základných dokumentov klubu sa 
neospravedlňuje! 

9.4. Akýkoľvek priestupok voči športovému poriadku môže viesť k začatiu disciplinárneho konania 
voči členovi  s prípadným zastavením športovej činnosti, alebo udelením finančnej pokuty, alebo 
napomenutím podľa závažnosti priestupku v zmysle disciplinárneho poriadku. 

 

 
Príloha: 

1.) Evidenčná karta  

 

Účinnosť od: 01.06.2020 

V Prievidzi dňa:  25.05.2020 

 

Mgr. Juraj Gordan – riaditeľ   v. r.  ........................................... 

Príloha č. 1 

Evidenčná karta 


