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Pravidlá členstva v klube je dokument, ktorý je v súlade so Stanovami Mestského
hádzanárskeho klubu a spresňuje spôsob vzniku a zániku členstva, druhy členstva a spôsob
platenia členských príspevkov členmi klubu.

Členstvo v klube
1. Druhy členstva:
a. registrovaný hráč (-ka)
b. tréner (-ka) a vedúci (-a) družstva
c. funkcionár (-ka) – prezident, členovia správnej rady, riaditeľ
d. rozhodca (-kyňa)
e. čestný člen
f. dobrovoľný člen (-ka) – napr. členovia fun klubu, priatelia klubu, rodičia členov klubu
g. členovia podľa bodov a. – g. majú hlasovacie právo. Člen, resp. zákonný zástupca
maloletého člena, môže na hlasovanie splnomocniť inú osobu. Splnomocnená osoba
sa musí preukázať písomným splnomocnením podpísaným splnomocniteľom.

2. Členstvo v klube MHáK vzniká:
a. registráciou za športový klub
b. vymenovaním do funkcie
c. priznaním čestného členstva (členstvo priznáva správna rada na základe žiadosti alebo
vlastného rozhodnutia – čestnému členovi vystaví klub preukaz čestného člena na
neobmedzené obdobie)
d. zaplatením členského príspevku dobrovoľného člena a potvrdením členstva správnou
radou (dobrovoľnému členovi vystaví klub preukaz dobrovoľného člena na príslušný
kalendárny rok)

3. Členstvo v klube zaniká:
a. písomným vzdaním sa členstva v klube adresovaným správnej rade klubu
b. právoplatným vznikom členstva v inom hádzanárskom športovom klube
c. ukončením výkonu funkcie, ktorá vznikla menovaním
d. vylúčením člena

Členské príspevky
1. Členské príspevky je povinný platiť každý člen klubu MHáK, dobrovoľní členovia platia členské
dobrovoľne.
2. Výšku a periodicitu členského príspevku určuje správna rada MHáK
3. Členský príspevok môže byť:
a. ročný - splatný najneskôr do 28.2. príslušného roka

4.
5.

6.

7.
8.

b. sezónny – korešponduje so súťažným ročníkom, má charakter ročného členského
príspevku a je splatný do konca kalendárneho roka, v ktorom začína sezóna. Sezónny
členský príspevok platí na obdobie od 1.9. roka, v ktorom začína súťažný ročník, do
31.8. nasledujúceho roka
c. mesačný – splatný do 20. v príslušnom kalendárnom mesiaci
Členské príspevky sú príjmom klubu
Výnimku z predpísanej výšky členského môže priznať správna rada jednotlivcom na základe ich
požiadania, a to predovšetkým v prípadoch detí a mládeže:
a. vo výchove v detskom domove, alebo v náhradnej rodičovskej starostlivosti
b. deti zo sociálne odkázaných rodín (na základe požiadavky zákonného zástupcu
a odporučenia trénera )
V prípade, ak niektorý člen môže byť zaradený do viacerých druhov členstva, platí jeden
členský príspevok, a to vo výške stanovenej pre ten druh členstva, ktorý má stanovenú vyššiu
výšku. Pokiaľ člen po zaplatení členského príspevku v priebehu roka zmení alebo doplní svoju
činnosť, na základe ktorej člen môže byť zaradený aj do iného druhu členstva, v danom roku
sa považuje členské za vysporiadané a prípadnú vyššiu sadzbu platí od ďalšieho roka.
Členský príspevok platia členovia na účet klubu . Pri platbe musí byť v poznámke uvedené
meno člena a v prípade dobrovoľných a čestných členov aj identifikácia druhu členstva
Správna rada si vyhradzuje právo meniť výšku členských príspevkov a pravidiel pre ich platenie,
pričom takto uskutočnené zmeny môžu sú účinné až od nasledujúceho obdobia (mesiac,
kalendárny rok, súťažný ročník)
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