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S M E R N I C A  

o financovaní mládežníckeho hokeja 
 
 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

 

Smernica o financovaní mládežníckeho hokeja Hokejového klubu HC Nitra a.s. schválená 
predstavenstvom klubu je platná na hokejovú sezónu 2011/2012 a je záväzná pre všetkých členov, 
hráčov a funkcionárov HC Nitra. V mládežníckych kolektívoch u hráčov, ktorí nedovŕšili vek 18 rokov, 
zodpovedajú za dodržiavanie smernice rodičia (zákonní zástupcovia). U juniorov, ktorí po dovŕšení 
veku 18 rokov zostali v kádri družstva juniorov sú uplatňované zásady platné pre toto družstvo.  

 
Zdroje financovania mládežníckeho hokeja sú: 

• dotácie na činnosť zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, prípadne miestnej resp. 
regionálnej samosprávy, ktoré podliehajú zúčtovaniu zo strany klubu, pričom tieto 
prostriedky sú účelové viazané a môžu byť použité výlučne na určený cieľ 

• členské príspevky platené hráčmi klubu, resp. ich rodičmi (zákonnými zástupcami) 

• finančné prostriedky od sponzorov a reklamných partnerov klubu 

• iné zdroje zabezpečované klubom. 
 
Klub poskytuje hráčovi zaregistrovanému v klube v závislosti od príslušnej kategórie : 

• tréningový proces v jednom z najlepšie hodnotených klubov SZĽH 

• možnosť pôsobiť v najvyšších mládežníckych ligách v rámci súťaží SZĽH 

• možnosť hráčskeho rastu pod vedením profesionálnych kvalifikovaných trénerov 

• odborné trénersko-metodické postupy pod kontrolou metodického oddelenia SZĽH  

• možnosť navštevovať športové hokejové triedy s upraveným rozvrhom vyučovania na základe 
spolupráce klubu s určenými školami 

• usporiadanie a organizáciu hokejových zápasov (časomiera, rozhodcovia, inštruktor, 
zapisovateľ, hlásateľ, usporiadatelia, zdravotná asistenčná služba) 

• dopravu na súťažné zápasy podľa oficiálneho Rozpisu súťaží SZĽH a ZsZĽH 

• dopravu na prípravné zápasy schválené klubom v kategóriách ŠHT, dorast a juniori 

• obed hráčom kategórií 6. – 9. ŠHT v deň konania súťažného zápasu nad 50 km od Nitry 

• stravu a nocľah pri vopred určených zápasoch mimo Nitru v kategóriách dorast a juniori 

• brúsenie korčúľ 2x mesačne v dňoch určených klubom na brúsenie korčúľ 

• používanie tréningových pomôcok 

• používanie telocviční, ihrísk a plavární 

• 2 sady zápasových dresov pre mužstvo 

• služby súvisiace s prevádzkou štadióna – technické zariadenia, úprava ľadu, in-line plocha 
• administratívnu činnosť súvisiacu s účasťou klubu v jednotlivých súťažiach SZĽH 

• zvýhodnenú cenu permanentky na extraligové zápasy seniorov HK Nitra 
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II. 
Členský príspevok v sezóne 2011/2012 

 

Kategória suma 
Splatnosť  

01.05.– 31.10. suma 
Splatnosť  

01.11. – 30.04. 

Juniori 120 € / rok do 15.09.   

Dorast 120 € / rok do 15.09.   

9. ŠHT 135 € / štvrťrok do 31.05., do 31.08. 45 € / mesačne do 15.dňa v mesiaci 

8. ŠHT 135 € / štvrťrok do 31.05., do 31.08. 45 € / mesačne do 15.dňa v mesiaci 

7. ŠHT 135 € / štvrťrok do 31.05., do 31.08. 45 € / mesačne do 15.dňa v mesiaci 

6. ŠHT 135 € / štvrťrok do 31.05., do 31.08. 45 € / mesačne do 15.dňa v mesiaci 

5. roč. HP 135 € / štvrťrok do 31.05., do 31.08. 45 € / mesačne do 15.dňa v mesiaci 

4. roč. HP 105 € / štvrťrok do 31.05., do 31.08. 35 € / mesačne do 15.dňa v mesiaci 

3. roč. HP 75 € / štvrťrok  do 31.05., do 31.08. 25 € / mesačne  do 15.dňa v mesiaci 

1.-2. roč. HP 60 € / polrok do 15.10. 10 € / mesačne  do 15.dňa v mesiaci 

začiatočníci 0 € – 0 € – 

 
Brankári od 3. roč. platia členské vo výške 50 %. 

 
Vysvetlivky: 

- do kategórie „začiatočníci“ sú zaradené deti v predškolskom veku a deti navštevujúce 1. – 3. 
ročník základných škôl, ktoré sa zúčastňujú hokejových tréningov prvú sezónu 

- do kategórií „1.-2. a 3. roč. HP“ sú zaradené deti v predškolskom veku a deti navštevujúce 1. – 3. 
ročník základných škôl, ktoré sa zúčastňujú hokejových tréningov dlhšie, ako jednu sezónu 

- deti do 5 rokov veku sú od platenia oslobodené úplne 

 
Členské príspevky sú splatné vždy do dátumu stanoveného touto smernicou. Príspevky platia 

hráči, resp. ich rodičia (zákonní zástupcovia) priamo na bankový účet klubu číslo 0881339003/5600 
(Dexia banka Slovensko a.s.) pričom ako variabilný symbol uvedú dátum narodenia hráča a do 
poznámky uvedú jeho meno a priezvisko. Príspevky môžu hráči, resp. ich rodičia (zákonní 
zástupcovia) uhrádzať taktiež prostredníctvom vedúceho príslušného mužstva, ktorý má s klubom 
uzavretú zmluvu o spolupráci. Vedúci mužstva odovzdáva obdržanú sumu v stanovených termínoch 
na uvedený bankový účet klubu. Najneskôr do 7 dní po uhradení príspevku doloží vedúci mužstva 
manažérovi klubu zoznam osôb, ktoré uhradili príspevok jeho prostredníctvom. 

 
V termíne od 01.03. do 15.03. kalendárneho roka, vystaví klub pre každého platiteľa príspevkov, 

alebo jeho zákonného zástupcu, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o výške uhradeného 
členského príspevku. 
 

Každá kategória počnúc ročníkom 6. ŠHT bude mať zapožičané dve sady klubových dresov v počte 
25 kusov s číslami od 1 do 25. Do 15 dní od ukončenia sezóny je vedúci mužstva povinný odovzdať 
všetky zapožičané dresy klubu, a to opravené a čisté. V prípade nedodržania tohto ustanovenia bude 
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tomuto ročníku v nasledujúcej sezóne zvýšený členský poplatok z dôvodu zabezpečenia novej sady 
dresov. Ak zákonný zástupca hráča, alebo hráč majú záujem o iné číslo dresu ako čísla 1-25, je možné 
doobjednať dres s požadovaným číslom, ktorý je však hráč, alebo jeho zákonný zástupca povinný 
klubu zaplatiť. Po jeho zaplatení sa stáva tento dres majetkom tej osoby, ktorá tento dres klubu 
zaplatila. 
 

Rozdiel medzi výškou vybraných príspevkov, doplnených o príslušné dotácie a skutočnými 
nákladmi na zabezpečenie sezóny u všetkých mládežníckych celkov, sa bude riešiť prostredníctvom 
reklamných partnerov, sponzorov a akcionárov klubu. 

 
 

III. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

V prípade, že jeden zákonný zástupca má viac detí v mládežníckych celkoch, ktorým vyplýva 
povinnosť platiť členský príspevok, platí vždy iba za dieťa, ktorému prináleží platiť vyšší členský 
príspevok. Druhé a každé ďalšie dieťa je od platenia členského oslobodené v plnej výške.  

V prípade, ak hráč utrpel zranenie na zápase alebo tréningu hokejového klubu, neplatí členský 
príspevok za obdobie, počas ktorého sa nezúčastňuje tréningov v klube, čo je povinný doložiť 
lekárskym potvrdením. 

V prípade, ak sa hráč nezúčastňuje tréningov hokejového klubu viac ako jeden mesiac z dôvodu 
ochorenia alebo zranenia, neplatí členský príspevok za obdobie počas ktorého sa nezúčastňuje 
tréningového procesu. Svoju chorobu alebo zranenie je hráč povinný doložiť lekárskym potvrdením. 

V prípade, ak sa platiteľ členského príspevku dostal do ťaživej sociálnej situácie, môže 
postupovať podľa Smernice HC Nitra o poskytovaní úľav pri platení členského. 
 

Táto smernica zároveň nahrádza Smernicu o výške členského na sezónu 2011/2012 zo dňa 
01.05.2011, ktorá sa týmto ruší. 
  
 
 
 
 
                                 Dušan Repa                                                             Marián Lukáčik 
                          člen predstavenstva                                             predseda predstavenstva 


