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Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, nezisková organizácia, 

IČO: 457 359 72 

 

 

SMERNICA č. 3/2020 O POŽIČIAVANÍ HOKEJOVEJ VÝSTROJE  

 

Zásady zapožičiavania hokejovej výstroje: 

Zoznam hokejovej výstroje, ktorá je k dispozícii na zapožičanie je u hospodára MŠHK alebo 

priamo vo výstrojnom sklade. 

Výstroj môže prebrať  za dieťa do 18 rokov len jeho zákonný zástupca a za hráča, ktorý 

dovŕšil 18 rokov môže sám háč. 

 

Zapožičiavanie hokejového výstroja, ktorý je majetkom MŠHK mládež Prievidza, .n.o.            

(ďalej len MŠHK) sa riadi nasledovnými zásadami: 

 

MŠHK sa v rámci možností svojho rozpočtu snaží zabezpečiť dostatočné množstvo funkčného 

hokejového výstroja pre hráčov všetkých vekových kategórií, prednostne však pre hráčov 

ročníkov 0. až 4. 

Na zapožičanie hokejového výstroja neexistuje nárok, nakoľko jeho dostupnosť je 

podmienená možnosťami rozpočtu a počtom vystrojí v sklade. 

Na zapožičanie hokejového výstroja má nárok len hráč, ktorý je riadnym členom klubu 

MŠHK, nemá nedoplatky na príspevkoch a je riadne registrovaný vo zväze SZĽH.  

Výstroj je možné vypožičať len takú, ktorá sa nachádza vo výstrojnom sklade a je majetkom 

MŠHK. 

V súlade so zásadou správneho hospodárenia MŠHK poskytne hokejovú výstroj za zálohu 

v sume 50,-€ v hotovosti / výstroj ( za všetky položky spolu), ktorú uhradí hospodárovi  na 

základe „Preberacieho protokolu“ – výpožičný lístok, ktorý podpíšu obe strany.  

Za stranu MŠHK podpisuje zodpovedná osoba za výstrojný sklad. Za druhú stranu zákonný 

zástupca (rodič) za dieťa do 18 rokov alebo hráč. 

Hospodár vystaví k výpožičnému lístku aj príjmový pokladničný doklad. Oba doklady budú 

vystavené dvojmo. Originál dostane hráč, resp.: zákonný zástupca a kópia ostáva 

u hospodára klubu MŠHK. Doklad nemusí obsahovať náležitosti účtovného dokladu. 
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Doklad bude obsahovať: 

➢ Meno a priezvisko hráča, resp.: zákonného zástupcu, 

➢ Dátum vypožičania, 

➢ Popis hokejovej výstroje, ktorú si požičiava, 

➢ Stav výstroje ku dňu keď si ju vypožičiava, 

➢ Podpisy oboch strán. 

 

Hráč, resp.: jeho zákonný zástupca je pred vypožičaním hokejového vystroja je povinný sa 

oboznámiť s týmto zásadami zapožičiavania hokejovej výstroje. Podpisom na výpožičný lístok 

vyhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a je si vedomý, že v príde poškodenia, 

straty alebo znehodnotenia  výstroje bude nahradená novou alebo uhradená suma 40% 

z novej. 

Kompletná výstroj obsahuje: 

Hráčska prilba, korčule, holenné chrániče, nárkčník, vesta, chránič lakťov, hokejové rukavice, 

hokejové nohavice, suspenzor, tréningový a zápasový dres, tréningové a zápasové štulpne. 

Ak hráč, alebo jeho zákonný zástupca si zabezpečí vlastný výstroj je povinný rešpektovať 

jednotné klubové farby. 

Povinnosti počas výpožičky: 

1.) Hráč, resp. jeho zákonný zástupca je povinný sa hokejovú výstroj primerane starať. 

2.) Udržiavať ho na vlastné náklady  vo funkčnom a čistom stave. 

3.) V prípade jeho poškodenia počas doby, kedy mal výstroj vypožičanú je povinný 

kompenzovať poškodenie, znehodnotenie alebo stratu finančnou náhradou alebo 

nahradením danej znehodnotenej alebo poškodenej časti výstroje druhou novou. 

4.) Tréningové a zápasové dresy a časti výstroje, ktoré je možné oprať je potrebné takto 

vyčistiť minimálne 1x do mesiaca. 

5.) Požičanú hokejovú výstroj nesmie ďalej požičiavať. 

6.) Ak sa hráč nebude z akéhokoľvek dôvodu zúčastňovať tréningového procesu , je 

povinný túto výstroj zabezpečiť proti možnosti straty alebo poškodenia alebo vrátiť 

späť do skladu.  

7.) Zákonný zástupca je povinný hospodárovi nahlásiť všetky zmeny týkajúce sa 

hokejovej výstroje, strata, poškodenie, znehodnotenie, ak prestane navštevovať 

tréningový proces alebo hokejovú výstroj nevyužíva. 

8.) Po skončení hokejovej sezóny sa požičaná výstroj vracia späť do skladu. Termín 

vrátenia výstroje bude oznamovaný na web stránke klubu, na Facebooku prípadne na 

rodičovských združeniach. 

Finančná náhrada bude vypočítaná nasledovne: 

Napr.:  poškodená hokejová vesta 

Ako vstupná cena sa bude brať reprodukčná obstarávacia cena novej ceny hok. výstroje ( t. j. 

aktuálna cena výstroje, za akú by sa kúpila v danom čase ) a z tejto ceny zaplatí hráč, rodič 

40% sumu v € v hotovosti, ako náhradu za poškodené, znehodnotenú alebo stratenú výstroj. 

V takomto prípade, sa suma 50,-€ zaplatená ako záloha započíta s vyrubenou sumou. 
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V prípade výmeny jednotlivých častí vystroja za iné, musia byť vrátené predchádzajúce časti 

vo funkčnom stave inak nebudú hospodárom prevzaté a výmena neprebehne. 

Až vrátením kompletného zapožičaného výstroja, resp.: uhradením hodnoty 

znehodnoteného výstroja a podpísaním „vratky“ výpožičného lístka hospodárom klubu 

MŠHK budú záväzky hráča voči klubu vysporiadané. 

Keď hospodár svojím podpisom potvrdí, že výstroj bola vrátená v poriadku suma 50,-€ sa 

hráčovi alebo jeho zákonnému zástupcovu vráti v plnej hodnote.  

Dokumentáciu o výpožičke hokejovej výstroje archivujme po dobu členstva v klube MŠHK. 

Účinnosť smernice stanovujem: 01.01.2020 

 

Schválil: 01.01.2020 

Mgr. Juraj Gordan – riaditeľ klubu MŠHK - mládež Prievidza, n.o.     v. r. ................................... 

 

Príloha:  

Príloha č. 1 – výpožičný lístok / vratka 

 

 

 

 

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre vyššie uvedené účely udeľujem na obdobie trvania 

registrácie menovaného hráča klubu. 

 

V Prievidzi, dňa ................................    ........................................... 

                    Podpis zákonného zástupcu 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so Smernicou o požičiavaní hokejovej výstroje 

a ostatných interných smerníc,  ktoré sú zverejnené na web stránke klubu a tieto sa zaväzujem dodržiavať. 

 

V Prievidzi, dňa ................................    ........................................... 

                    Podpis zákonného zástupcu  

 

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH V ZMYSLE ČL. 13 GDPR 
➢ máte právo Váš súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo 

elektronicky na adrese mshkmladezpd@gmail.com 

➢ máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú 

podľa Vás nesprávne 

➢ podrobné poučenie o Vašich právach nájdete na web stránke www.mshkmladezpd.sk v časti 

GDPR 

 

mailto:mshkmladezpd@gmail.com
http://www.mshkmladezpd.sk/
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                             Číslo:.................. 

Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, nezisková organizácia, IČO: 457 359 72 

                                Príloha č. 1 výpožičný lístok, vratka k Smernici č.3/2020 

 

    V Ý P O Ž I Č N Ý   L Í S T O K  / V R A T K A hokejovej výstroje 

 

Dátum vypožičania: ........................  Číslo pokl. dokladu: .................... 

Podpis: ............................................         za MŠHK hospodár: .......................... 

Hráč, resp.: jeho zákonný zástupca je pred vypožičaním hokejového vystroja povinný sa 

oboznámiť zo zásadami zapožičiavania Smernica 3/2019 hokejovej výstroje. Podpisom na 

výpožičný lístok vyhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a je si vedomý, že 

v prípade poškodenia, straty alebo znehodnotenia  výstroje bude nahradená novou alebo 

uhradená suma 40% z novej.  

Vyhlasujem, že som sa oboznámil s podmienkami výpožičky a súhlasím s nimi. 
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