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ČLENSKÉ PRÍSPEVKY PRE SEZÓNU 2021/2022 
 

Členské príspevky je potrebné uhrádzať mesačne na bankový účet hokejového klubu. 
Banka:      PRIMA BANKA a.s. 
Číslo účtu:     SK23 5600 0000 0065 3999 1001 
Variabilný symbol :    ČÍSLO HRÁČA 
V správe pre prijímateľa uvádzať:  MENO HRÁČA A MESIAC  
 

OSTARŠENÍ HRÁČI PLATIA ČLENSKÝ PRÍSPEVOK ZA SVOJ ROČNÍK PODĽA SZĽH 
 
 
 

 
Kategórie DORAST, KADET , 8. – 5. ŠHT >>>> 300 € / sezóna 
Termíny úhrady: 
V mesačných splátkach, po 30 €  od 1.7.2021 do 30.4.2022 

 
 
Kategória PRÍPRAVKA  3 – 4                     >>>> 220 € / sezóna 
Termíny úhrady: 
V mesačných splátkach, po 22 € od 1.7.2021 do 30.4.2022 
(Ak sa jedná o nového člena, tento začína platiť členský poplatok v mesiaci, v ktorom 
sa písomne prihlásil za člena HK Brezno a bol mu pridelený variabilný symbol)  

 
 
Kategória PRÍPRAVKA 0 – 2                     >>>> 130 € / sezóna 
Termíny úhrady: 
V mesačných splátkach po 13 € od 1.7.2021 do 30.4.2022 
(Ak sa jedná o nového člena, tento začína platiť členský poplatok v mesiaci, v ktorom 
sa písomne prihlásil za člena HK Brezno a bol mu pridelený variabilný symbol)  
 

 
Po ukončení sezóny 2021/22, do 31.5.2022, bude každý člen písomne alebo elektronicky oboznámený so 
stavom svojho účtu. 
 
 

 
ZĽAVY A VÝNIMKY PRI PLATBÁCH ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV 

(výlučne na základe tlačiva na udelenie zľavy a žiadosti o odpustenie poplatku za členský príspevok) 
 

V prípade ak hrajú v klube súrodenci (len ak sú zaradení v kategóriách dorast, kadet, ŠHT a prípravka a 
predprípravka): 
- 25% zľava - dvaja súrodenci 
- 30% zľava - traja a viac súrodencov 
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Sociálne slabšie rodiny 
Rodičia majú možnosť požiadať o zľavu na základe príslušných potvrdení o príjme 
- posudzované VV HK Brezno individuálne, na základe žiadosti a potvrdení o príjme  
 
Odpustenie časti členského príspevku 
Pri zranení hráča, príp. chorobe, pri dobe trvania viac ako jeden mesiac kontinuálne 
- na základe žiadosti rodičov a lekárskeho potvrdenia 
Pri zranení hráča, príp. chorobe, pri dobe trvania viac ako 14 dní kontinuálne zľava 50% z príspevku 
- na základe žiadosti rodičov a lekárskeho potvrdenia 
Pri ukončení činnosti ( okrem ukončenia z dôvodu zlého prospechu hráča) 
- na základe žiadosti rodičov 
Pri zhoršení epidemickej situácie, uzavretí športovísk  a nemožnosti trénovať z epidemických dôvodov, pri 
dobe trvania viac ako jeden mesiac kontinuálne, plošná zľava pre všetkých členov 50% z príspevku 
-na základe rozhodnutia VV HK Brezno 
 
Úplné odpustenie členského príspevku 
Od úhrady členského príspevku sú oslobodení členovia klubu, ktorých rodičia (zákonní zástupcovia, osoby 
žijúce v spoločnej domácnosti) sú  

- Členovia  Výkonného výboru HK Brezno 
- Tréneri v HK Brezno 
- Vedúci tímu HK Brezno 

Oslobodenie od členského poplatku písomne potvrdí VV HK Brezno na základe žiadosti.  
 
      Žiadosti o udelenie zľavy alebo o odpustenie členského príspevku alebo jeho časti sa predkladajú 
písomne Výkonnému výboru HK Brezno, v papierovej forme – poštou na adresu HK Brezno, alebo do 
schránky HK Brezno vo vestibule ubytovne Zimného štadióna v Brezne, alebo elektronicky na mailovú 
adresu HK Brezno: hkbrezno@gmail.com. O odpustení členského príspevku alebo jeho časti rozhodne 
Výkonný výbor HK Brezno, o čom vydá písomné potvrdenie. Informácie o členských poplatkoch a príslušné 
tlačivá budú prístupné na stránke klubu www.hkbrezno.sk, alebo na FB. Informácie taktiež dostanete na 
sekretariáte HK Brezno, tel. 0907713800, hkbrezno@gmail.com.   
 
Členský príspevok je možné po dohode s VV HK Brezno uhradiť aj nasledovnou formou:  
Sponzorský dar 
Členský príspevok je možné uhradiť aj formou  „Sponzorského daru“ 
- navýšenie základnej čiastky o 20% daň 
 
Sponzorská zmluva prípadne reklamná zmluva 
Členský príspevok je možné uhradiť aj formou „Sponzorskej zmluvy“ prip. „Zmluvy o reklame“  
- navýšenie základnej čiastky o 100% za reklamu, 20% daň  
 

 
V Brezne 7.7.2021 

 
 

                                                                                                    Marian Štulrajter 
                                                                                                                                Prezident HK Brezno 
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