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VNÚTORNÝ PORIADOK – HOKEJOVÁ AKADÉMIA ŠENKVICE 

1. Žiadateľ sa stáva členom klubu po riadnom vyplnení prihlášky za člena občianskeho 
združenia – Hokejová akadémia Šenkvice, oboznámením sa s týmto vnútorným poriadkom a 
stanovami klubu a na znak súhlasu s nimi vlastnoručným podpisom na prihláške, a 
uhradením prvého členského príspevku podľa ods. 2. tohto poriadku. Za neplnoletého člena 
klubu prihlášku podpisuje zákonný zástupca (rodič). 

2. Členské príspevky sú schválené výkonným výborom akadémie a ich výška závisí od druhu 
členstva v občianskom združení: ak9vny člen - hráč (zúčastňuje sa tréningov), neak9vny člen 
- čestný člen, výkonný výbor klubu.  

Výška členského je stanovená nasledovne: 

Ak9vny člen - 12,50€/mesačne (150€/ročne) 
Neak9vny člen - 50€/ročne  

3. Členské príspevky sa plaTa mesačne do 15. dňa v mesiaci a to na bankový účet akadémie 
vedený v Tatra Banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK34 1100 0000 0029 4209 3991, pri úhrade do 
poznámky uviesť meno a priezvisko 

4. Členský príspevok predstavuje poplatok za členstvo v klube (nie vstupné za tréning). 

5. Člen klubu ma právo pravidelne za zúčastňovať všetkých tréningov organizovaných 
Hokejovou akadémiou Šenkvice. 

6. Pravidelnosť platenia členských príspevkov je zaznamenávaná v mennom zozname členov 
klubu. Dokladom o zaplatení členského príspevku je doklad z banky. 

7. Člen klubu rešpektuje zásady správneho cvičenia a pravidlá pozemného hokeja, s ktorými 
sa oboznámil na tréningu. Je povinný riadiť sa pokynmi svojho trénera. V prípade neustáleho 
porušovania disciplíny je tréner oprávnený vylúčiť ho z tréningu. 

8. Člen cvičí na vlastnú zodpovednosť, musí poznať svoj zdravotný stav. V prípade zdravotných 
komplikácií cvičí len so súhlasom ošetrujúceho lekára a túto skutočnosť oznámi svojmu 
trénerovi. 

9. Tréningu je zakázané sa zúčastňovať v prípade príznakov choroby ako je chrípka a 
prechladnube resp. iné infekčné ochorenie (teplota, nádcha, bolesť hrdla a kašeľ). Účasť na 
tréningu počas chrípky a prechladnuba môže ohroziť svoj zdravotný stav, rovnako hrozí 
vysoké riziko prenosu choroby (hlavne v telocvični počas tréningu) na iných počas tréningu. 
Preto žiadame všetkých členov, aby dbali na túto skutočnosť, a v prípade príznakov choroby 
radšej ostali doma. Zároveň žiadame rodičov def (neplnoletých členov), aby na to dohliadli. 
  
10. Neplnolef členovia cvičia len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je uvedený na 
prihláške. 
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11. Člen sa môže tréningov zúčastňovať iba v predpísanom úbore - športové oblečenie, 
holenné chrániče, ochranná rukavica, chránič zubov a zodpovedajúca obuv - podľa miesta 
konania tréningu (halové tenisky s neznačkujúcou podrážkou, tenisky na pozemný hokej/
turfové), ktoré si zabezpečí sám.  

12. Počas Tréningu je zakázané nosiť rebazky, hodinky, žuvačky alebo iné predmety, ktoré by 
mohli spôsobiť úraz. 

13. Tréningu je zakázané sa zúčastňovať pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. 

14. Hráč sa správa ohľaduplne voči ostatným členom klubu. Počas tréningu si počína tak aby 
svojím konaním nespôsobil úraz sebe ani druhým osobám. V prípade vzniku úrazu je člen 
povinný túto skutočnosť oznámiť trénerovi. 
Hráčom je zakázané používať urážlivé slová, vulgarizmy a posmešky na kohokoľvek adresu. 
(spoluhráč, tréner, rozhodca..) Členovia sa správajú k sebe slušne, preukazujú si vzájomný 
rešpekt rešpekt a úctu. 

15. Vstup do telocvične alebo do tréningového areálu ihriska pre pozemný hokej, Domovina 
55, Šenkvice, je dovolený len v prítomnosb trénera alebo inej poverenej osoby, ktorá musí 
byť plnoletá. Vstup mimo tréningové hodiny alebo iné akbvity organizované Hokejovou 
akadémiou Šenkvice a ŠK Šenkvice - oddielom pozemného hokeja, sa považuje za 
neoprávnený a je prísne zakázaný. Za akékoľvek porušenie tohto zákazu a prípadné vzniknuté 
škody nesie člen právnu zodpovednosť (za neplnoletého člena jeho zákonný zástupca). 
Rovnako aj za škody spôsobené nerešpektovaním pokynov zodpovednej osoby. 

16. Počas tréningov majú členovia prístup do celého areálu včetne šatní a sociálnych 
zariadení. V priestoroch zasadacej miestnosb sa členovia zdržujú len v prítomnosb 
zodpovednej osoby (tréner, člen výboru klubu alebo iná poverená osoba), inak je vstup do 
týchto priestorov považovaný za neoprávnený. Tiež je zakázané narábať a manipulovať s 
akýmikoľvek predmetmi  v klubovni iným ako športové náčinie, ak neurčí zodpovedná osoba 
inak. Potraviny a nápoje zakúpené v kuchynke sú majetkom občianskeho združenia a 
manipulovanie s nimi bez prítomnosb zodpovednej osoby, je zakázané. 

17. V priestoroch klubovne sa členovia správajú tak, aby nedošklo k úrazu alebo k poškodeniu 
majetku, udržujú v šatniach a sociálnych zariadeniach poriadok. Po každom tréningu 
pozametajú šatne. V prípade použiba riadov z kuchynky ako aj športových fliaš, si beto 
poumývaju. 

18. V areáli pozemného hokeja v Šenkviciach sa členovia riadia pokynmi trénera alebo inej 
poverenj osoby. Dodržujú zásady bezpečnosb a ochrany zdravia. Neničia majetok ŠK Šenkvice 
- Oddiel pozemného hokeja ani Hokejovej akadémie Šenkvice. Nemajú povoelný vstup do 
cvičebnej zôny Warriors, ktorá sa nachádza takbež v tomto areáli. Akékoľvek umýselné či 
neúmyselné poškodenie okamžite nahlásia trénerovi alebo členovi riadiaceho výboru. 

19. Členovia združenia reprezentujú združenie aj na verejnosb a mimo ihriska. Preto by mal 
každý člen  dodržiavať ebcký kódex a svojim správaním robiť dobré meno klubu, najmä ak má 
na sebe odev označený logom Hokejovej akadémie Šenkvice, ŠK Šenkvice - Oddiel 
pozemného hokeja alebo Slovenského zväzu pozemného hokeja. 
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20. Stanovy Hokejovej akadémie Šenkvice sú k dispozícií na prečítanie v klubovni areálu 
pozemného hokeja v Šenkviciach a na webovej stránke združenia: https://
hockeysenkvice.sk/hokejova-akademia-senkvice/ 

21. Tento vnútorný poriadok bol schválený výkonným výborom dňa 20.9.2021 a nadobúda 
účinnosť dňa 21.9.2021. 

 Údaje na úhradu členského príspevku: 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
Názov účtu: Hokejová akadémia Šenkvice 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
SK34 1100 0000 0029 4209 3991 
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (nepovinný údaj) 
Konštantný symbol: 0558 
Do poznámky: meno a priezvisko člena 
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