
 

 

 

     

 SMERNICA ZAPOŽIČANIA HOKEJOVÉHO VÝSTROJA 

Zapožičiavanie hokejového výstroja, ktorý je majetkom klubu HK Mládež Michalovce o.z. sa 

riadi nasledujúcimi zásadami: 

 a) HK sa v rámci svojho rozpočtu snaží zabezpečiť dostatočné množstvo funkčného 

hokejového výstroja pre hráčov všetkých vekových kategórii v klube. Na zapožičanie 

hokejového výstroja však neexistuje nárok, nakoľko jeho dostupnosť je podmienená 

limitovanými možnosťami.  

b) Hokejový klub zapožičiava svojim hráčom hokejový výstroj pri tom neberie ohľad či je 

konkrétna časť výstroja nová alebo používaná. Ak si hráč resp. jeho zákonný zástupca 

zabezpečí vlastný výstroj je povinný rešpektovať jednotné klubové farby hráčskej prilby a 

nohavíc v čiernej farbe a to hlavne v kategóriách kadet, dorast a junior, kde je jednotná farba 

povinná nariadeniami SZĽH.  

c) Hokejový výstroj musí za hráča do 18 rokov prevziať jeho zákonný zástupca a to formou 

preberacieho protokolu pre zapožičanie hokejového výstroja. Počas doby zapožičania sa musí 

hráč resp. jeho zákonný zástupca starať, udržiavať ho vo funkčnom stave a v prípade jeho 

úplného znehodnotenia alebo z dôvodu nesprávneho používania resp. v prípade straty je 

povinný HK kompenzovať poškodenie v plnej výške obstarávacích nákladov. V prípade 

zapožičania hokejky je hráč resp. jeho zákonný zástupca po jej zlomení povinný zlomenú 

hokejku spolu zlepiť bielou páskou a označiť ju svojim menom a priezviskom a vrátiť tieto časti 

hokejky do skladu. Za zlomenú hokejku sa nevzťahuje kompenzácia poškodenia pretože sa 

jedná o spotrebný materiál.  

d) V prípade výmeny jednotlivých častí výstroja za iné, musia byť vracané časti hokejového 

výstroja vo funkčnom stave a očistené, inak nebudú prevzaté zo zapožičania. Prípadné úpravy 

hokejového výstroja hráčom alebo zákonným zástupcom z dôvodu výšky alebo postavy hráča, 

je povinný to hráč resp. jeho zákonný zástupca uviesť do pôvodného stavu.  

e) Ak sa hráč nebude z akéhokoľvek dôvodu zúčastňovať tréningového procesu, je povinný on 

resp. jeho zákonný zástupca, hokejový výstroj zabezpečiť proti možnosti straty alebo 

poškodenia napr. odnesením z kabíny. V žiadnom prípade nie je dostatočné poveriť tým inú 

osobu. Hráč resp. jeho zákonný zástupca je stále zodpovedný za prípadné škody, ktoré na 

hokejovom výstroji vznikli.  

f) Ak hráč prestane navštevovať tréningový proces je hráč alebo jeho zákonný zástupca 

povinný kontaktovať manažéra klubu a dohodnúť si termín vrátenia zapožičaného výstroja. Ak 

niektorá časť výstroja chýba je hráč alebo jeho zákonný zástupca povinný uhradiť jeho 

hodnotu podľa obstarávanej ceny hokejovému klubu. 



 

 

 

 

 

g) Hráči nesmú používať zápasové dresy a štucne na tréningový proces v HK prípadne mimo 

neho. Tieto časti hokejového výstroja sú určené len na použite počas priateľských, 

majstrovských a turnajových zápasov resp. tréningových zápasov po schválení hlavného 

trénera. Ak HK prostredníctvom hlavného trénera umožní hráčovi absolvovať individuálny 

tréningový proces mimo HK resp. odohrať zápas za iný hokejový klub alebo výber, môže počas 

toho obdobia používať zapožičaný hokejový výstroj.  

h) Sady zápasových a tréningových dresov a štucní budú vydané na zapožičanie iba vedúcim 

družstiev po podpísaní preberacieho protokolu. Pri strate zápasových alebo tréningových 

dresov a štucní bude musieť daná kategória stratený dres alebo štucne dať vyrobiť na vlastné 

náklady.  

i) HK začiatkom každej hokejovej sezóny vyhlasuje termíny pre zapožičiavanie hokejovej 

výstroje, kde si môže hráč alebo jeho zákonný zástupca vypožičať výstroj na jednu hokejovú 

sezónu za poplatok, ktorý určí klub. Počas sezóny je možnosť zapožičať si hokejový výstroj po 

dohode s manažérom klubu. Po skončení hokejovej sezóny je povinný každý hráč alebo jeho 

zákonný zástupca odovzdať zapožičaný hokejový výstroj v stanovených termínoch, ktoré v 

marci vypíše HK. Ak hráč alebo jeho zákonný zástupca tak neuskutoční bez ohlásenia dôvodu, 

bude mu udelená sankcia 20 € za neodovzdanie zapožičaného výstroja v stanovených 

termínoch. Keď ani po výzve neodovzdá do 30 dní zapožičaný hokejový vystroj, tak hráčovi 

nebude umožnené absolvovať prípravné obdobie resp. začiatok sezóny na ľade a nebude si 

môcť zapožičať hokejový výstroj v budúcej sezóne.  

j) Poplatok za zapožičanie hokejového výstroja v sezóne 2021/22 je v sume 10 € / hráč (bez 

ohľadu na počet kusov hokejového výstroja) 
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