MŠHK - mládež Prievidza, n. o. IČO: 45735972, DIČ: 2023282635, Bojnická cesta 460/32
971 01 Prievidza

Smernica o poskytovaní
klubového odevu s logom klubu MŠHK - mládež Prievidza, n. o
v klubových farbách
Účelom tejto smernice je bližšie upraviť postup pri poskytovaní a evidencii klubových odevov v
podmienkach klubu.

Zoznam klubových odevov zo značkou MŠHK - mládež Prievidza, n. o. (ďalej aj len „MŠHK“), ktoré sa
poskytujú športovým odborníkom, hráčom, členom správnej rady a členom klubu, je uvedený v Prílohe č. 1Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov a klubového oblečenia.

Klubové odevy sa v podmienkach MŠHK poskytujú bezplatne na osobné používanie tým, ktorí sú
registrovanými členmi klubu MŠHK. Prioritne na nosenie pri klubových majstrovských aj priateľských
zápasoch.
•
•
•

klubový odev môže byť poskytnutý bezplatne,
s čiastočným doplatkom,
alebo úplným uhradením celej sumy za oblečenie.

Akým spôsobom bude oblečenie hráčom poskytnuté, rozhodne správna rada a riaditeľ n. o. po zvážení
finančných možností klubu.
Klubové odevy zo značkou klubu MŠHK – mládež Prievidza, n. o. ktoré si uhradia rodičia aj keď nie v celej
sume ( s tým, že klub prispeje nejakou čiastkou) takéto ostávajú majetkom hráčov, resp.: zákonných
zástupcov bez povinnosti vrátenia ich späť klubu.
Oblečenie, ktoré hráči dostanú od klubu bezplatne je majetkom klubu MŠHK mládež Prievidza, n. o.
V prípade, že zodpovedný zástupca alebo hráč si sám zabezpečí na svoje náklady klubové oblečenie je
povinný dodržať klubové logo a klubové farby.
Samotný výdaj klubového oblečenia sa vykonáva na základe pokynu trénera alebo hospodára, ktorý
písomne potvrdí pridelenie na evidenčnej karte, ktorej vzor tvorí Prílohu č. 3 tejto smernice.
O nákupe druhu klubového oblečenia rozhoduje správna rada a riaditeľ s prihliadnutím na požiadavky
zákonných zástupcov hráčov a na finančné možnosti klubu.

Práva a povinnosti
1. Ten ktorému bolo poskytnuté klubové oblečenie je povinný:
a) mať na pamäti, že bezodplatne pridelené klubové oblečenie je naďalej majetkom MŠHK,
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b) používať pridelené klubové oblečenie len určeným spôsobom a po celý čas trvania,
c) udržiavať určeným spôsobom pridelené klubové oblečenie a primerane sa o ne starať (drobné opravy a
údržbu si zabezpečuje sám),
d) upozorniť trénera na závady, nefunkčnosť, stratu, poškodenie, zničenie a to ihneď po ich zistení, aby sa
mohli bezodkladne vykonať nápravné opatrenia;
e) pri skončení trvania zmluvy alebo ukončenia spolupráce s klubom bezplatne pridelené klubové oblečenie
vrátiť v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a to takto:
➢ v prípade, že daná osoba bude v členom klubu MŠHK a podieľať sa na plnení úloh viac ako 1 rok –
pridelené klubové oblečenie nie je povinná vrátiť.
➢ v prípade, že daná osoba bude v členom klubu MŠHK a podieľať sa na plnení úloh menej ako 1 rok –
pridelené klubové oblečenie je povinná vrátiť v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na
obvyklé opotrebenie
f) nahradiť spôsobenú škodu v prípade, ak došlo k úmyselnému poškodeniu alebo strate klubového
oblečenia zavinením hráča.
2. Komu bolo poskytnuté klubové oblečenie, má právo:
a) na výmenu opotrebovaného alebo poškodeného klubového oblečenia s ohľadom na počet a finančné
možnosti klubu.
b) na pridelenie nového klubového oblečenia, ak:
1. sa používané klubové oblečenie stane nepoužiteľné s ohľadom na počet a finančné možnosti klubu,
2. používané klubové oblečenie prestane spĺňať požiadavky, na ktoré bol určený s ohľadom na počet
a finančné možnosti klubu,
3. uplynie doba použiteľnosti.
Bezplatne poskytnutý klubový odev bude zaevidovaný na osobnú kartu.
Za evidenciu klubových odevov zodpovedá účtovníčka, ktorá v spolupráci s príslušným členom správnej
rady, riaditeľom a hospodárom rozhoduje o vyradení resp. predĺžení doby použitia.
Príloha č. 1
Zoznam nároku na klubové oblečenie:
•
•
•
•
•

Registrovaní hráči všetkých kategórií,
Športoví odborníci ( rozhodcovia, časomiera, zdravotník....)
Športoví odborníci ( tréner, asistent)
Správna rada ( všetci členovia, riaditeľ, revízor)
Členovia oddelení n. o. ( právne, marketing, ekonomické).

Fanúšikovia, rodičia a sympatizanti, ktorí chcú nosiť oblečenie v klubových farbách s klubovým logom si
toto oblečenie uhrádzajú v plnej výške.
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Príloha č. 2
Zoznam klubového oblečenia:

Doba použiteľnosti

Klubová vetrovka zimná hrubá
24 mesiacov
Klubová vetrovka tenká
24 mesiacov
Klubové tričko
12 mesiacov
Klubové tepláky
12 mesiacov
Klubová mikina bez kapucne
24 mesiacov
Klubová mikina s kapucňou
24 mesiacov
Klubová čiapka zimná
24 mesiacov
Klubová čiapka šiltovka
24 mesiacov
_______________________________________________________________________________________
Príloha č. 2a
Na zápasové a tréningové dresy majú nárok len hráči, ktorí sú riadnymi členmi klubu MŠHK.
Tréningové dresy – jednofarebné ( tzv. rozlišovacie dresy)
Zápasové dresy

do opotrebenia
do opotrebenia

Tréningové a zápasové dresy dostane každý ročník podľa počtu hráčov. Za pridelenie zodpovedá tréner
ročníka.
Tieto zostávajú majetkom klubu MŠHK .

Všetci uvedení v prílohe č. 1 majú nárok na klubové oblečenie ako je uvedené v prílohe č. 2.

Príloha č.3
EVIDENČNÁ KARTA (osobná karta) prideleného klubového oblečenia.

Farby klubu:
Žltá, zelená, biela a čierna, oranžová
Logo klubu:

Účinnosť smernice: 01.01.2019
Vypracovala: Ing. Bianka Osvaldová

Schválil:

Mgr. Radoslav Vrtiel – predseda správnej rady

v. r.
Mgr. Juraj Gordan
riaditeľ n. o.
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