
  
 

 

Príspevky od rodičov v sezóne 2021/2022 
 
 
1. Príspevok od rodiča (ďalej len „príspevok“ alebo „príspevky“) je jednou z foriem znižovania 

rozdielu medzi nákladmi a príjmami klubu MHA Martin (ďalej len „klub“) v súvislosti so 
zabezpečovaním športovej činnosti mládeže. 

2. Príspevok sa uhrádza v plnej výške bez rozdielu, či hráč/hráčka v danom mesiaci absolvoval 
všetky tréningové jednotky s výnimkou prípadov uvedených v bode 12. 

3. Príspevky sú hradené štvrťročne vopred v týchto termínoch: 
3.1. 1.kvartál (1Q) do 15.06.2021 

4. Zaplatenie príspevku nemá vplyv na zaradenie hráča/hráčky do zostavy družstva. Nezaplatenie 
príspevku má vplyv na zaradenie resp. nezaradenie hráča/hráčky do tréningového procesu a do 
priateľských a súťažných stretnutí družstva. 

5. Nezaplatenie príspevku v termíne splatnosti, klub písomne doručí výzvu, kde bude určený nový 
termín splatnosti do 7 dní od doručenia výzvy. Po termíne novej splatnosti, pokiaľ nedôjde 
k úhrade, môže dôjsť až k vylúčeniu hráča/hráčky z klubu MHA Martin. 

6. Výška štvrťročného/mesačného príspevku: 
 

kategória štvrťročne mesačne 

Junior neplatia neplatia 

Dorast 135,00 € 45,00 € 

Kadeti 135,00 € 45,00 € 

8.ročník 126,00 € 42,00 € 

7.ročník 126,00 € 42,00 € 

6.ročník 120,00 € 40,00 € 

5.ročník 120,00 € 40,00 € 

4.ročník 105,00 € 35,00 € 

3.ročník 75,00 € 25,00 € 

2.ročník 45,00 € 15,00 € 

1.ročník 45,00 € 15,00 € 

0.ročník 30,00 € 10,00 € 

 
7. Príspevok sa platí za celé obdobie aktuálnej sezóny, t.j. za 12 mesiacov (máj bežného roka až 

apríl budúceho roka). 
8. Príspevok sa platí výhradne na účet klubu vedený v OTP banke, a.s. IBAN: SK88 5200 0000 0000 

1470 9977 vo výške stanovenej týmto predpisom. Každému hráčovi/hráčke je pridelený 
variabilný symbol, na základe ktorého bude možné spárovať prichádzajúce platby. O výške 
príspevkov, termínoch splatnosti a variabilnom symbole budú rodičia informovaní individuálne.  

9. Klub sa zaväzuje, že príspevok bude použitý na pokrytie nákladov športovej činnosti 
mládežníckych družstiev a transparentne ho zdokladuje na konci uplynulej sezóny. 

10. Nesplnenie si povinnosti platenia príspevkov načas a v správnej výške znamená pre 
hráča/hráčku neumožnenie štartu na tréningových jednotkách, prípravných a súťažných 
stretnutiach alebo turnajoch za klub MHA Martin. Nesplnenie si povinnosti platenia príspevkov 
môže mať za následok neudelenie súhlasu hráčovi/hráčke na uvoľnenie na turnaj za iné 
družstvo, prípadne tréningové jednotky alebo sústredenia mimo klubu MHA Martin.  



  
 

 

11. Za prvý mesiac pre nového hráča/hráčku nie je predpísaný príspevok (rieši sa individuálne 
prostredníctvom vedúceho družstva). 

12. Príspevky od rodiča sa platia podľa vekovej kategórie, do ktorej vekovo patria, nie podľa vekovej 
kategórie, za ktorú hrávajú. Výnimkou sú hráči vekovej kategórie Kadet, ktorí už navštevujú 1. 
ročník na strednej škole a absolvujú tréningový proces s dorastencami. 

13. Zľavy z príspevku: 
13.1. Brankár – 50% príspevku vo svojej kategórii. 
13.2. Súrodenci – ak sú hráči hokejového klubu MHA Martin (0.ročník – dorast) súrodenci, 

príspevok za najstaršieho súrodenca sa hradí v plnej výške, príspevok za mladšieho 
súrodenca sa znižuje o 50%, príspevok za najmladšieho súrodenca/súrodencov (ak v klube 
pôsobia 3 a viacerí súrodenci) sa znižuje o 100%. 

13.3. Úrazy a choroby: 
13.3.1. choroba alebo zranenie s dobou liečenia minimálne 15 dní – na základe písomnej 

žiadosti zákonného zástupcu hráča/hráčky spolu s lekárskou správou môže byť znížený 
príspevok za dané obdobie. Príspevok sa nevracia a bude použitý na úhradu príspevku 
v nasledujúcom období, 

13.3.2. žiadosť o zníženie príspevku musí obsahovať: meno a priezvisko hráča/hráčky; 
navštevovaný ročník; dôvod neúčasti na tréningovom procese/zápasoch; vymeškané 
obdobie; lekárska správa; telefonický alebo emailový kontakt na zákonného zástupcu. 
Každá žiadosť o zníženie príspevku bude posudzovaná individuálne vedením klubu. 
Vzor tlačiva „Žiadosť o zníženie príspevku“ je uverejnený na webovej stránke 
www.mhamartin.sk v sekcii Tlačivá, 

13.3.3. zľava z príspevku je priznaná až dodatočne na základe žiadosti spolu s lekárskou 
správou. 

13.4. Sociálny program: 
13.4.1. na základe odôvodnenej písomnej žiadosti, doloženia podkladov o príjme, 

hodnotenia hráča/hráčky trénerom, rozhodne o výške zľavy manažér klubu. Zľava 
z príspevku môže byť priznaná vo výške 25%, 50% alebo 75% z celkového 
ročného/štvrťročného predpisu vo svojej kategórii. Každú žiadosť o zníženie príspevkov 
z dôvodu sociálneho programu je nutné obnoviť po šiestich mesiacoch od priznania 
zľavy, prípadne podľa pokynov vo vyjadrení k žiadosti, 

13.4.2. zľava z príspevku je priznaná až po doručení písomnej žiadosti na sekretariát klubu.   
13.5. Syn/dcéra trénera akéhokoľvek družstva MHA Martin je oslobodený/oslobodená od 

platby príspevkov. 
13.6. Syn/dcéra vedúceho akéhokoľvek družstva MHA Martin je oslobodený/oslobodená 

od platby príspevkov. 
13.7. Hosťovanie: 

13.7.1. hráči, ktorí hosťujú v klube MHA Martin a hrajú len zápasy bez absolvovania 
tréningového procesu sú oslobodení od platby rodičovských príspevkov, 

13.7.2. hráči, ktorí hosťujú v klube MHA Martin a popri zápasoch absolvujú aj tréningový 
proces, denne dochádzajú na tréningy či zápasy z iného mesta alebo sú počas týždňa 
ubytovaní na internáte platia 50% z výšky príspevku v danej vekovej kategórii, 

13.7.3. hráči klubu MHA Martin, ktorí sú na odporúčanie hlavného trénera danej vekovej 
kategórie na hosťovaní v inom klube platia počas obdobia trvania hosťovania 50% 
z výšky príspevku v danej vekovej kategórii.  

13.8. Trvalý pobyt – hráči klubu, ktorí majú trvalý pobyt, resp. miesto bydliska, z ktorého 
dochádzajú na tréningy a zápasy mimo okresu mesta Martin majú nárok na zníženie 



  
 

 

príspevkov od rodiča vo výške 50%. Svoj nárok si rodičia môžu uplatniť na základe žiadosti 
o zníženie predpisu príspevku.  

13.9. Každá žiadosť o zníženie príspevku bude posudzovaná individuálne vedením klubu. 
  

Podmienkou pre uplatnenie zľavy z príspevku je dochádzka hráča/hráčky bez neospravedlnených 
absencií a dodržiavanie „Športového poriadku MHA Martin“. 
 
 
V Martine, 01.05.2021 
 
 
 
 
v.r. Mgr. Tomáš PŠENKA     v.r. Róbert STANČOK 
Predseda predsedníctva     Podpredseda predsedníctva 
MHA Martin       MHA Martin 
 


