
Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z.

Hronské predmestie 4, Banská Bystrica 974 01

Správna rada občianskeho združenia Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z., so sídlom

Hronské  predmestie 4, Banská Bystrica 974 01,IČO: 37 997 866, zapísaná v Evidencii občianskych

združení  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registračné č. VVS/1-900/90-26264 (ďalej len

Združenie) prijala na  svojom zasadnutí dňa 26.4.2022 nasledovné:

Rozhodnutie Správnej rady podľa článku 11.6.(g) Stanov združenia o podmienkach členstva v združení

ako aj  výške členských príspevkov.

Pre potreby tohto rozhodnutia sa za členstvo v Združení bude považovať len tzv. individuálne členstvo

podľa  článku VII. stanov Združenia.

Vznik členstva v Združení:

Členom Združenia sa žiadateľ o členstvo môže stať na základe podania prihlášky, ktorá spĺňa

náležitosti vzoru  prihlášky uvedenej v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu Správnej rady Združenia.

Ak prihláška za člena bola riadne podaná a žiadateľ o členstvo spĺňa všetky podmienky nevyhnutné na

vznik  členstva podľa stanov Združenia, Správna rada Združenia potvrdí členstvo žiadateľovi tým, že

ho zaregistruje do  zoznamu členov Združenia.

Členstvo v Združení vzniká žiadateľovi ku dňu zaregistrovania v zozname členov Združenia.

Pozastavenie a zánik členstva v Združení:

Členstvo individuálneho člena je v súlade s článkom 7.8 stanov Združenia automaticky pozastavené

nezaplatením členského príspevku riadne a včas. Zaplatené riadne a včas sa považuje do 15 dňa v

mesiaci. V prípade omeškania platby členských poplatkov viac ako 30 kalendárnych dní od platnosti,

klub pristúpi k pozastaveniu činnosti člena v Združení.

Pozastavením členstva stráca člen až do odvolania pozastavenia  zo strany Správnej rady právo

zúčastňovať sa na činnostiach organizovaných Združením.

Presný rozsah tohto  obmedzenia určí vždy osoba bezprostredne zodpovedná za činnosť, na ktorej sa

člen s pozastaveným členstvom  zúčastňuje (napr. tréner) v súčinnosti s vedením Združenia.

Členstvo individuálneho člena Združenia zaniká :
(a) smrťou,

(b) písomným vzdaním sa členstva v Združení ako individuálneho člena, ktoré je riadne doručené

Združeniu  (podľa vzoru v prílohe 2 k tomuto rozhodnutiu Správnej rady Združenia),

(c) zánikom Združenia,

(d) rozhodnutím Rady zakladajúcich členov združenia pre závažné disciplinárne previnenie fyzickej

osoby podľa  čl. 4, ods. 6 stanov Združenia, ktoré je v rozpore s poslaním Združenia.



Zánik členstva v Združení na základe článku 7.9 b) a 7.9 d) Stanov Združenia nemá za následok zánik

povinnosti  uhradiť všetky riadne splatné členské príspevky, ktoré mal člen do momentu zániku jeho

členstva povinnosť uhradiť.

Členský príspevok

Ročný členský príspevok je príspevok, ktorým sa individuálny člen Združenia podieľa na financovaní

činností  súvisiacich s realizáciou cieľov Združenia. Celkový ročný členský príspevok sa skladá z

nasledovných  členských príspevkov:

1. Členský príspevok na starostlivosť o člena, ktorého účelom je podieľať sa na pravidelných,

opakovaných, predvídateľných a rozpočtovateľných nákladoch súvisiacich s realizáciou cieľov

Združenia, ako je napr. činnosť trénerov, náklady za športoviská, organizácia tréningov a zápasov  a

pod.

2. Členský príspevok na materiál, ktorého účelom je podieľať sa na jednorazových, predvídateľných

a rozpočtovateľných nákladoch súvisiacich s realizáciou cieľov Združenia, ako je napr. zapožičanie

výstroja, zadováženie spotrebného športového materiálu a pod.

3. Špeciálny členský príspevok, ktorého účelom je podieľať sa na nepravidelných a vopred

nerozpočtovateľných nákladoch súvisiacich s realizáciou cieľov Združenia, ako je napr. účasť na

sústredeniach, kempoch, alebo iných podobných činnostiach.

Pre každú športovú kategóriu sú členské príspevky stanovené odlišne, prihliadajúc na potreby a

náklady danej  športovej kategórie.

Zníženie členského príspevku:

Člen Združenia môže požiadať správnu radu Združenia o zníženie členského príspevku v

nasledujúcich prípadoch:

(a) člen združenia bol SZĽH nominovaný ako športovec do športovej reprezentácie v ľadovom

hokeji v akejkoľvek vekovej kategórii, pričom takáto reprezentačná akcia musí mať trvanie viac

ako 1 kalendárny mesiac.Člen musí spĺňať štatút reprezentanta SR v ľadovom hokeji.

(b) v prípade dlhodobého zranenia, ktoré členovi neumožňuje vykonávať tréningovú činnosť viac

ako 2 kalendárne mesiace. Člen Združenia je povinný zaslať  lekárske potvrdenie na e-mail

info@barani.sk. Po preskúmaní žiadosti Správnou radou a prípadnom schválení bude členovi

schválená 50 % zľava z riadneho členského poplatku v príslušnej kategórii. Zľavy nie je možné

kombinovať.

mailto:info@barani.sk


Pre individuálnych členov sú na sezónu 2022/2023 ( 1.5.2022 - 30.4.2023 ) stanovené nasledovné

členské príspevky na starostlivosť o člena:

Kategória
Príspevok na

starostlivosť o
člena

Splatnosť Spôsob úhrady Poznámky

HPP 0
Predprípravka

20 Eur Do 15. dňa
príslušného

kalendárneho
mesiaca

Prevodom na účet
prostredníctvom  portálu

evidencie členských
príspevkov  www.paysy.sk.

Registračný email do systému
Paysy s  inštrukciami obdržia

členovia po
zaregistrovaní prihlášky člena

Barani o.z.

N/A

HPP 1,2
Predprípravka

30 Eur Do 15. dňa
príslušného

kalendárneho
mesiaca

Prevodom na účet
prostredníctvom  portálu

evidencie členských
príspevkov  www.paysy.sk.

Registračný email do systému
Paysy s  inštrukciami obdržia

členovia po
zaregistrovaní prihlášky člena

Barani o.z.

N/A

HP 3,4
Prípravka

40 Eur Do 15. dňa
príslušného

kalendárneho
mesiaca

Prevodom na účet
prostredníctvom  portálu

evidencie členských
príspevkov  www.paysy.sk.

Registračný email do systému
Paysy s  inštrukciami obdržia

členovia po
zaregistrovaní prihlášky člena

Barani o.z.

N/A

Modrí Barani
(rôzne ročníky

hokejových
tried)

30 Eur Do 15. dňa
príslušného

kalendárneho
mesiaca

Prevodom na účet
prostredníctvom  portálu

evidencie členských
príspevkov  www.paysy.sk.

Registračný email do systému
Paysy s  inštrukciami obdržia

členovia po
zaregistrovaní prihlášky člena

Barani o.z..

Začiatok
kategórie od

08/2022



Kategória
Príspevok na

starostlivosť o
člena

Splatnosť Spôsob úhrady Poznámky

HT 5,6,7,8,9
(športové

hokejové triedy)

50 Eur
Do 15. dňa
príslušného

kalendárneho
mesiaca

Prevodom na účet
prostredníctvom  portálu

evidencie členských
príspevkov  www.paysy.sk.

Registračný email do
systému Paysy s

inštrukciami obdržia členovia
po

zaregistrovaní prihlášky člena
Barani o.z..

N/A

Dorast 60 Eur
Do 15. dňa
príslušného

kalendárneho
mesiaca

Prevodom na účet
prostredníctvom  portálu

evidencie členských
príspevkov  www.paysy.sk.

Registračný email do
systému Paysy s

inštrukciami obdržia členovia
po

zaregistrovaní prihlášky člena
Barani o.z..

N/A

Junior 60 Eur
Do 15. dňa
príslušného

kalendárneho
mesiaca

Prevodom na účet
prostredníctvom  portálu

evidencie členských
príspevkov  www.paysy.sk.

Registračný email do
systému Paysy s

inštrukciami obdržia členovia
po zaregistrovaní prihlášky

člena Barani o.z..

N/A

Členské príspevky na materiál a špeciálne členské príspevky budú vždy individuálne určené a vopred
oznámené členom podľa aktuálnych potrieb príslušnej kategórie bezodkladne potom, ako sa o potrebe
úhrady  takéhoto poplatku Združenie dozvie.

Členské príspevky a iné príspevky súvisiace s realizáciou cieľov Združenia sú nenávratné a členovia
nemôžu  žiadať o vrátenie týchto príspevkov.

Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (napr. z dôvodu hmotnej  núdze alebo mimoriadnej
udalosti) môže Správna rada na žiadosť člena alebo z vlastného podnetu rozhodnúť  o znížení alebo
odpustení členského príspevku alebo iného príspevku súvisiaceho s realizáciou cieľov Združenia.

V prípade tejto skutočnosti nás kontaktujte na info@barani.sk.



Správna rada občianskeho združenia Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z

Michal Handzuš
predseda správnej rady Združenia

Matej Stanko
podpredseda správnej rady Združenia

Robert Mihály
podpredseda správnej rady Združenia


