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1. Identifikačné údaje: 

SPORT TREND, s.r.o. 

SNP 15/33 

965 01  Žiar nad Hronom 

Konatelia: PaedDr. Lukáš Opáth, PhD. 

Ing. Peter Uhrovič 

Ing. Rastislav Uhrovič 

IČO:   44502800 

DIČ:   2022739807 

IČ DPH:   SK2022739807 

 

2. Zloženie realizačného tímu: 

Správna rada:   Ing. Peter Uhrovič 

Radoslav Grus 

PaedDr. Lukáš Opáth, PhD. 

Výkonná rada:   Ing. Peter Šoltés – generálny manažér 

Bc. Karolína Šťastná – marketingová manažérka 

Bc. Marek Janík – šéftrenér mládeže 

Peter Lukačko – hospodár 

Patrik Mlynárik, DisArt – hlavný usporiadateľ 

Tréneri:    Bc. Marek Janík 

    Ing. Štefan Stripaj 

Samuel Mihálik 

    Bc. Richard Novodomec 

    Viktor Doletina 

    Bc. Lukáš Štefanec 

    Mgr. František Beňo 

    Boris Beňo 

    Bc. Jakub Tatár 

    Mgr. Michal Beňo 

    Mikuláš Mosný 

    Jana Zrubecová 

    Ing. Ján Ondrík 

    Jozef Golebiovský 

    Silvester Juráček 

    Jakub Meliško 

Andrej Prandorfy 
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3. Športová mládežnícka činnosť: 

 

Mládežnícky hokejový klub ku koncu roku 2021 evidoval 163 členov. Títo boli organizovaný 

v kategóriách ŠK (škola korčuľovania), HP0-2 (hokejová predprípravka), HP3-4 (hokejová 

prípravka), MŽ (mladší žiaci), SŽ (starší žiaci) a Kadeti (K).  

Začiatkom kalendárneho roka 2021 bola hokejová sezóna 2020/2021 vo svojej polovici. Do 

súťaže boli prihlásené družstvá HP3, HP4, MŽ a SŽ. Z dôvodu pandémie Covid-19 bola súťaž 

prerušená a následne predčasne ukončená. Podľa možností mládežnícke kategórie trénovali on- 

line. 

Začiatok sezóny 2021/2022 bol zahájený v máji on-line tréningami, ktoré plynulo prešli do 

skupinových tréningov v exteriéry podľa uvoľňovania protipandemických opatrení. Tréningový 

proces bol zameraný predovšetkým na rozvoj pohybových zručností. V júny tréningový proces 

pokračoval suchými tréningami už aj na zimnom štadióne nácvikom herných činností jednotlivca – 

práca s hokejkou a in-line korčuľovanie. Na ľadovú plochu sa družstvá dostali v polovici júla. 

Do súťaže boli prihlásené družstvá HP3, HP4, MŽ, SŽ a K. Úbytok členov bol citeľný 

predovšetkým v kategórii školy korčuľovania. Prírastok nových členov bol negatívne ovplyvnený 

vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou Covid-19.  V priebehu roka klub organizoval aj 

skupinové zdokonaľovanie korčuliarskej a hokejovej techniky (Power Skating) a otvorené tréningy 

pre deti (Open Ice). Od novembra 2021 bol tréningový proces z dôvodu pandémie Covid-19 

opätovne prerušený. 

 

 

 

4. Organizačno – technické zabezpečenie: 

 

V roku 2021 bola zastabilizovaná organizačná štruktúra klubu. Zabezpečila sa použitá a aj nová 

hokejová výstroj pre členov za účelom zapožičania. Dobudovala sa kancelária, ktorú využívali aj 

tréneri. Pokračovalo sa v pravidelných poradách a školeniach trénerov s mentálnym trénerom. 

Klub má využíva vlastnú klubovú metodiku, prípravu a evidenciu tréningov,  využíva interaktívny 

nástroj TPM (tréningový portál mládeže) určený pre registrovaných trénerov SZĽH. Výrazne sa 

aktivovali rôzne marketingové nástroje. Klub úzko spolupracuje pri školskom korčuliarskom 

programe. 
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5. Užívanie zimného štadióna: 

Mládežnícky hokejový klub užíva zimný štadión na základe nájomnej zmluvy s Technickými 

službami Žiar nad Hronom, s.r.o. V roku 2020 bol zimný štadión v prevádzke od 01.01.2020 do 

12.03.2020 a následne od 10.08.2020 do 19.12.2020.  

V roku 2021 bol z dôvodu pandémie Covid-19 zimný štadión s ľadovou plochou v prevádzke až 

od 12.07.2021. Mládežnícke družstvá ho mohli využívať len do 25.11.2021, kedy bol opätovne 

zavedený „lockdown“. Počas tohto obdobia mohli zimný štadión využívať iba seniorsky hráči MŠK 

Žiar nad Hronom. Čiastočné uvoľnenie pre mládežnícke skupiny bolo od 17.12.2021. 

Okrem samotnej športovej činnosti mládeže ho využíva družstvo seniorov HK MŠK, hobby 

skupín a reklamní partneri. Ľadová plocha bola v doobedných hodinách vyčlenená pre školský 

korčuliarsky program, tréningový proces seniorského družstva MŠK Žiar nad Hronom a pre 

základné a materské školy. Spolu bolo takto v v 2. polroku 2021 vyčlenených pre korčuliarsky 

program Mesta Žiar nad Hronom 65 hod, materské a základné školy 129 hod. Rovnako bola ľadová 

plocha vyčlenená aj pre verejné korčuľovanie v rozsahu 183 hod. Z dôvodu protipandemických 

opatrení však boli uvedené časy využívané podľa aktuálne platných opatrení. V roku 2021 bolo 

umožnené mládežníckemu klubu využívať zimný štadión len 150 dní. 

 

 

6. Hospodárenie klubu: 

Náklady klubu sú tvorené nákladmi na zabezpečenie športovej činnosti (mzdy trénerov, 

štartovné, dopravné, nákup materiálno vybavenia, organizácia zápasov, administratíva,...) 

a nákladmi súvisiacimi s užívaním zimného štadióna (nájom, dlhová služba z rekonštrukcie 

zimného štadióna, ľadová plocha pre seniorov MŠK) . 

Výnosy sú tvorené predovšetkým členskými a klubovými príspevkami, príjmami z reklamnej 

činnosti, z prenájmu ľadovej plochy, dotáciami zo zväzu a z rôznych projektov. 

Hospodárenie klubu je naďalej záporné, čo je  spôsobené pandémiou Covid-19 a narastajúcimi 

zapornými hodnotami z predchádzajúcich období. Z uvedeného dôvodu  - nemožnosti užívania 

ľadovej plochy - došlo k výraznému výpadku príjmov, pričom fixné náklady a náklady na športovú 

činnosť sa navyšovali. 

 

 

7. Záver: 

Na základe nepriaznivých skutočností spôsobených pandémiou Covid-19, bolo mládežníckemu 

klubu odsúhlasená mestským zastupiteľstvom dotácia na čiastočnú elimináciu výpadku príjmov. 

Za uvedenú dotáciu klub ďakuje všetkým poslancom a vedeniu Mesta Žiar nad Hronom. 

 

 

Žiar nad Hronom, dňa 13.06.2022   Vypracoval: Ing. Peter Uhrovič 



HK SPORT TREND ŽIAR NAD HRONOM

Rok 2021

-178 238,94 € 75 145,01 € -103 093,93 €
Skupina Kategória Popis -56 645,44 €

ŠportČin x Športová činnosť -91 502,65 € 80 587,12 € -10 915,53 €
ŠČ PN Predchádzajúce hospodárske obdobie Športová činnosť - 2020 -8 225,38 € -2 690,15 €

Mzdy x Mzdové náklady a dobrovoľníci -43 313,00 € 0,00 €
Mzdy PN Dobrovoľníci 2021 -21 360,00 €

Mzdy PN Fakturácia - SZČO - 2021 -21 953,00 €

DoprStr x Dopravné a stravné (zápasy) -2 277,91 € 0,00 €
DoprStr K Doprava - 2021 -2 277,91 €

Zápasy x Organizácia domácich zápasov -355,00 € 0,00 €
Zápasy -355,00 €

Material x Materiálne zabezpečenie -11 200,49 € 0,00 €
Material PN Nákupy - materiálne zabezpečenie + ĽP Zvolen (HKM) -11 200,49 €

Admin x Administartíva a operatíva -5 520,80 € 0,00 €
Admin PN Účtovníctvo -2 400,00 €

Admin PN Právne služby -1 200,00 €

Admin PN Kancelárske potreby -500,00 €

Admin PN PaySy -1 420,80 €

DotacZH x Dotácia Mesta ZH na športovú činnosť mládeže 0,00 € 0,00 €
Zápasy

SZĽH x SZĽH - poplatky a dotácie -4 211,45 € 23 264,00 €
SZĽH PN SZĽH - poplatky -4 211,45 €

SZĽH PN SZĽH - dotácie 0,00 € 23 264,00 €

ČlenKlub x Členské a klubové príspevky 0,00 € 28 168,50 €
ČlenKlub PN Kubové a členské poplatky 2021 28 168,50 €

Reklama x Reklama -24 624,00 € 37 380,00 €
Reklama MŠK Reklama MŠK -6 400,00 €

Reklama Marketing Výroba reklamy -249,00 €

Reklama Marketing Nezaplatené pohľadávky vo vymáhaní (LK real invest) -3 000,00 €

Reklama Marketing Predaj vlastnej reklamy (LP, mantinely, banery, sedadlá, produkty)+presun -14 975,00 € 37 380,00 €

ZimStad x Zimný štadión -86 736,29 € -5 442,11 € -92 178,40 €
ZimStad ZŠ Predchádzajúce hospodárske obdobie Zimný štadión - 2020 -38 223,11 € -53 955,29 €

ZimStad ZŠ Prenájom ĽP a ostatných priestorov 1 837,25 €

ZimStad MŠK Prenájom ĽP+nebytové priestory+ostatné-MŠK 15 968,75 €

ZimStad ZŠ Presun z reklamy na LP 14 975,00 €

ZimStad ZŠ Reklama ĽP 2020 - zaplatené - presun do 2022 - Covid19 -2 040,00 €

ZimStad ZŠ Nájomné Technické služby -35 000,00 €

ZimStad ZŠ Nájomné Technické služby - krátenie nájomného - 61 dní bez ĽP 7 930,00 €

ZimStad ZŠ Dotácia MHSR  50%- Nájom Covid 19 (MHSR-TS) 8 412,90 €

ZimStad ZŠ Zľava TS 50% - Nájom Covid 19 - dobropis 8 725,50 €

ZimStad ZŠ Dlhová služba - Investičná pôžička (2019)  - Istina -50 187,51 €

ZimStad ZŠ Odpisy - Technické zhodnotenie -24 577,18 €

Výdavky Príjmy


