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Základné informácie 

 
Názov:            Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o. 

Skrátený názov:  MŠHK mládež – Prievidza, n. o. 

Sídlo:              Bojnická cesta 460/32, 971 01 Prievidza 

 
Vznik:              24.05.2011, zakladateľ Ing. Milan Šagát 

 
Tel.:            +421 915 752 937 Mgr. Radoslav Vrtiel – športový riaditeľ 
 
e-mail:            mshkmladezpd@gmail.com 

 
IČO:              45735972 

 
DIČ:           2023282635 ( nie sme platci DPH ) 
 
Bankové spojenie: SK44 1100 0000 0029 2485 7396 Tatra banka a. s., Prievidza 

 
Mestský športový hokejový klub – mládež Prievidza, n. o. so sídlom v Prievidzi, Bojnická cesta 

460/32 vznikol rozhodnutím zakladateľa zakladateľskou listinou o založení neziskovej 

organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zo dňa 24.05.2011, podľa § 5 zákona    

č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich verejno-prospešné služby. 

Nezisková organizácia bola zaregistrovaná na Krajskom úrade v Trenčíne pod                                     

č. OVVS/NO/189-6/2011 dňom zápisu 24.5.2011. 

 
 

Štatút organizácie, charakteristika činnosti a orgány neziskovej organizácie 
 

Správna rada na svojom zasadnutí 10.07.2020 rozhodla z zmene Štatútu a odo dňa 
08.08.2020 sa doplnili všeobecne prospešné služby a doplnili sa podnikateľské činnosti. 
 
Nezisková organizácia bola založená  za účelom poskytovania nasledujúcich všeobecne 
prospešných služieb v oblasti: 
 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry v oblasti ľadového hokeja, 
b) zabezpečenie prípravy a výchovy mládežníckych hokejových družstiev, 
c) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a  

             prevádzkovej činnosti pre žiacke a mládežnícke družstvá ľadového hokeja, 
d) príprava a organizovania sústredení pre mládežnícke hokejové družstvá, za účelom 

zdokonaľovania sa, 
e) poskytovanie komplexnej riadiacej, organizačnej, tréningovej a  

             prevádzkovej činnosti pre seniorské družstvá ľadového hokeja,  
f) vytváranie podmienok na rozvoj športu pre deti a mládež,  
g) organizovanie športových podujatí, 
h) výchova detí a mládež v oblasti telesnej kultúry – letná príprava, 
i) organizovanie kurzov korčuľovania. 

 
 

file:///E:/MSHK_Mladez/2020_DP_uzavierka_vyr_sprava/mshkmladezpd@gmail.com
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      Podnikateľské činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia č.OU-PD-OZP-2020/16364-  
      2 č. živnostenského registra: 340-44926. 
 

- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 
- reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky. 

 
Hlavnou činnosťou je zabezpečovanie tréningov a zápasov detí a mládeže a športových 
hokejových tried. 
Zároveň zabezpečujeme dopravu hráčov na zápasy mimo mesta, stravné a ubytovanie na 
turnajoch, ktoré organizujeme v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. 
Na tieto účely využívame formou prenájmu ľadovú plochu vo vlastníctve Mesta Prievidza. 
 
 
Úzko spolupracujeme s materskými školami, základnými školami a centrom voľného času 
Prievidza. Podporujeme výchovno-vzdelávací proces v školách a športové aktivity, ktorými 
prispievame k zmenšeniu negatívnych vplyvov na voľný čas detí a mládeže. 
 

Úlohy 

• snaha o zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z ľadového hokeja, 

• vytvorenie vhodného prostredia a atmosféry z hľadiska zdravia, zábavy a učenia, 

• učiť, rešpektovať svojho súpera, viesť deti k poctivosti a čestnosti, 

• povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s                   
nadväznosťou na hru, 

• viesť hráčov k disciplíne a hygienickým návykom. 

 

Ciele 

• všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným                 
rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať 
pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné a     
koordinačné schopnosti, 

• nácvik a zdokonaľovanie základných korčuliarskych zručností, 

• nácvik základných herných činností jednotlivca (zaraďovať priebežne po osvojení 
základných korčuliarskych zručností) – vedenie puku, prihrávanie a spracovanie 
puku, streľba. 

Stratégia 

Za obdobie posledných štyroch rokov, súčasné vedenie klubu spoločne s trénermi                   

(s metodickou pomocou SZĽH v Bratislave a v Trenčíne) zvolilo jasnú stratégiu vývoja 

mládežníckeho hokeja v Prievidzi, s prihliadnutím na moderné trendy, odbornú spôsobilosť, 

technickú podporu a metodiku pri vzdelávaní a príprave detí pre ich športový, ako aj 

osobnostný rast. Vedenie klubu je v neustálom kontakte s manažérmi ostatných klubov, s 

ktorými rozvíjame spoluprácu a následnú koordináciu postupu uplatnenia našich hráčov do 

budúcnosti. Taktiež chceme vyzdvihnúť úzku spoluprácu so  SZĽH, pričom aplikujeme 

najmodernejšiu metodiku vypracovanú Jukkom Tiikkajom, poradcom SZĽH a pánom 

Richardom Pavlikovským, poradcom prezidenta SZĽH / strategický rozvoj, verejná správa, 
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predsedom komisie SZĽH. K takejto stratégii nás nič nenúti, sami sme sa zaviazali plniť 

náročné kritériá nastavené zväzom, lebo vieme, že to je správna cesta.     

Vízia 

Momentálnou víziou MŠHK – mládež Prievidza n. o.,  je vybudovať silný klub s mládežníckou 

základňou, kde sa bude pracovať s vlastnými zverencami tak, aby sa vedeli presadiť aj v 

silnejších tímoch a vychovať jednotlivcov schopných osobnostne a športovo konkurovať tým 

najlepším tímom. 

Orgány neziskovej organizácie 

Správna rada 

Správna rada na svojom zasadnutí  dňa 10.07.2020 rozhodla o doplnení nových piatich členov 
s účinnosťou od 08.08.2020.    

Od 08.08.2020 sa zmenil predseda a podpredseda klubu. 

K 25.09.2020 sa zmenil a bol zvolený nový riaditeľ neziskovej organizácie a to                          
Ing. Milan Drugda. 

 

Bc. Dušan Žember člen správnej rady 

Pavol Mihálik člen správnej rady 

Ing. Dušan Langer člen správnej rady 

Mgr. Juraj Gordan člen správnej rady 

Mgr. Radoslav Vrtiel podpredseda správnej rady 

Ing. Róbert Matiaško predseda správnej rady 

Juraj Kukučka člen správnej rady 

Stanislav Němeček člen správnej rady 

Ing. Miroslav Zajac člen správnej rady 

Ing. Pavol Masarik člen správnej rady 

Richard Pavlikovský člen správnej rady 

 
Riaditeľ 
Ing. Milan Drugda od 25.09.2020. 

Riaditeľ neziskovej organizácie, ako štatutárny orgán, okrem iného riadi činnosť neziskovej 
organizácie, koná v mene neziskovej organizácie a zastupuje ju navonok. 

Revízor 

Ing. Bianka Pavecová 

Všetci, v orgánoch správnej rady a riaditeľ vykonávajú túto činnosť bezodplatne a bez nároku 
na odmenu. 

 

Novo zvolení 
členovia 
správnej rady 
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Všeobecné údaje: 

Nezisková organizácia má aktivovanú elektronickú schránku cez portál www.slovensko.sk. 
Prístup má štatutárny zástupca. 

Nezisková organizácia aktualizovala konečných užívateľov výhod a je zaregistrovaná s registri 
partnerov verejného sektora. 

 

Aktuálna organizačná štruktúra klubu: 

Správna rada 

PREDSEDA      Ing. Róbert Matiaško 
PODPREDSEDA  Mgr. Radoslav Vrtiel 
člen              Mgr. Juraj Gordan 
člen               Ing. Dušan Langer                                                    
člen                                   Pavol Mihálik 
člen                                   Bc. Dušan Žember 
člen               Ing. Miroslav Zajac                                                         
člen             Juraj Kukučka 
člen                  Ing. Pavol Masarik 
člen                Stanislav Němeček 
člen         Richard Pavlikovský  zástupca SZĽH 
Revízor             Ing. Bianka Pavecová 
Riaditeľ             Ing. Milan Drugda 
Ekonomické oddelenie      externá účtovníčka 
Právne oddelenie  externý právnik            
Marketingové oddelenie 
Vedúca oddelenia   Bc. Vlasta Krajčiová 
člen         Marcel Kavala 
Disciplinárna komisia 
Odvolacia komisia 
Predseda OK komisie     Juraj Kukučka 
člen             Ing. Dušan Langer 
člen           Pavol Mihálik 
Predseda DK komisie  Stanislav Němeček 
člen             Ing. Miroslav Zajac 
člen          Mgr. Juraj Gordan 
Športový manažér  Mgr. Radoslav Vrtiel  
Pokladník        Mgr. Radoslav Vrtiel 
Hospodár - skladník  Mgr. František Tóth 
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Rozpočet

3 000,00 €

220 000,00 €

800,00 €

8,40 €

104,00 €

250,00 €

80 000,00 €

317,00 €

1 860,98 €

410,00 €

306 750,38 €

4 000,00 €

400,00 €

1 500,00 €

3 200,00 €

71 000,00 €

200,00 €

227 000,00 €

307 300,00 €

zisk

Súčet: 340 177,15 €

HV 28 562,09

665 Príspevky z podielu zapl. dane                    155,66 € 127,49

691 Dotácie na prevádzku                              260 453, 31 87,00

647 Osobitné výnosy                                   3 200,00 € 100,00

663 Prij. prísp. od fyzických osôb                    70 877,55 € 99,17

641 Zmluvné pokuty a penále                           400,00 € 100,00

646 Prijaté dary                                      1 337,03 € 111,19

Súčet: 311 615,06 €

Výnosy

602 Tržby z predaja služieb                           3 753,60 € 105,56

551 Odpisy dlhodob. NM a HM                           1 860,98 € 100,00

563 Poskyt. príspevky fyz. osobám                     410,00 € 100,00

547 Služby                                            81 136,74 € 97,60

549 Iné ostatné náklady                               317,00 € 100,00

538 Ostatné dane a poplatky                           104,00 € 100,00

542 Ostatné pokuty a penále                           250,00 € 100,00

521 Mzdové náklady                                    800,00 € 100,00

524 Zákonné sociálne poistenie                        8,40 € 100,00

Náklady

501 Spotreba materiálu                                5 899,45 € 49,85

518 Ostatné služby                                    220 828,49 € 98,62

za obdobie: 01/2020 - 12/2020

Účet Názov účtu Skutočnosť % plnenie

Mestský športový hokejový klub mládež

Prehľad hospodárenia firmy - za syntetické účty, s rozpočtom



 

 

8 

Spôsoby financovania klubu: 

Informácie o transparentnom hospodárení: 

Cieľom je poskytovať transparentné financovanie a nakladanie s prostriedkami z dotácií, 
podielu zaplatenej dane, darov, príspevkov a sponzorského. 

Možnosti financovania a sponzoringu 

Poskytujeme prehľad najbežnejších spôsobov financovania našej činnosti: 

Klubové príspevky za poskytovanie služieb na základe internej smernice klubu. 

 

Príspevok za poskytovanie služieb: 

na športovú činnosť klubu MŠHK mládež Prievidza, n. o.  na sezónu 2020/2021 je ročný 
príspevok, ktorý je možné zaplatiť jednorazovo, polročne, prípadne mesačne. 

Klubové príspevky na športovú činnosť sa uhrádzajú v nasledovných sumách:   
Kategória Dorast   45,-€/mesiac  
Kategória 8.-7.      40,-€/mesiac  
Kategória 6.-5.      40,-€/mesiac  
Kategória 4.-3.      35,-€/mesiac  
Kategória 2.-1.      25,-€/mesiac  
Kategória 0            15,-€/mesiac   

(prvý mesiac tréningového procesu sa neuhrádza) 

súrodenecká zľava 50 % pre druhého súrodenca (mladší súrodenec platí polovicu z danej 
sumy). 

Za obdobie mimoriadnej situácie a núdzového stavu v SR v s sezóne 2020/2021 aktuálne 
podľa situácie sa príspevky znížili o 50%. 

Asignácia dane (tzv. 2 % z daní) je právo daňovníka použiť určitú časť ním zaplatenej dane z 
príjmov na osobitné účely. Asignácia dane alebo použitie podielu zaplatenej dane na 
osobitné účely je upravená v § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 

MŠHK - mládež Prievidza n. o.,  je registrovaným príjemcom podielu zaplatenej dane na rok 
2020 aj na rok 2021. 

• 2% z dani môžu asignovať fyzické osoby, 

• 3% môžu asignovať fyzické osoby, ktoré pracovali  dobrovoľníci. 

• 1% dane môžu asignovať právnické osoby. 

Sponzoring na základe Zákona o športe 

Výhody a podmienky sponzoringu na základe zákona o športe: 

• sponzoring je daňovo odpočítateľný za podmienky, že sponzor má kladný 
hospodársky výsledok v danom roku 

• rôzne možnosti plnenia propagácie sponzora, 

• sponzor má vysporiadané všetky záväzky voči štátu – finančnej správe a          
poisťovniam – deklaruje sa prehlásením, netreba potvrdenia, 

• zmluva sa povinne zverejňuje, 
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• čerpanie prostriedkov musí športová organizácia deklarovať alebo zverejniť cez 
transparentný účet, 

• minimálna časová záťaž na strane sponzora – účtuje sa bežne ako záväzok s 
prípadným časovým rozlíšením, 

• vhodné pre podnikateľov a právnické osoby, z dôvodu vypracovania agendy na našej 
strane je optimálna suma od 500€.  

Darovacia zmluva 

• dar je najjednoduchšia forma pre príjemcu, 

• darovať je možné akékoľvek – aj drobné čiastky, napríklad aj 5 €, 

• darca si dar nemôže odpočítať z daní avšak na strane príjemcu sa už nemusí 
zdaňovať, 

• ak právnická osoba počas roka daruje čiastku najmenej rovnú 0,5% zaplatenej dane, 
môže potom z daní poukázať až 2%, inak je to len 1%, preto záleží aj na daroch 
právnických osôb, ktoré chcú na konci roka poslať 2%, 

• štandardná darovacia zmluva, alebo bez zmluvy priamym zaslaním na náš účet s 
poznámkou “dar”, 

• možnosť určenia použitia prostriedkov z daru (v prípade zmluvy). 

 

Príspevky na športovú činnosť dieťaťa 

Jedná sa o novú možnosť financovania na klubovú činnosť detí. V platnosti od 1.1.2020. 

• až do 275 € na rok, 

• príspevok si môžu uplatniť zamestnanci a SZČO, 

• ak pracovný pomer alebo živnosť trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, 

• ide plne do daňových nákladov zamestnávateľa (SZČO), 

• zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia žiadne dane ani odvody, 

• vek dieťaťa najviac 18 rokov v danom kalendárnom roku, uplatňuje sa v celom 
kalendárnom roku bez ohľadu na mesiac dovŕšenia, 

• zamestnanec preukáže oprávnené výdavky – potrebné doklady vystavíme. 

Zmluva o reklamnej spolupráci 

• tradičná zmluva používaná najmä pred platnosťou nového zákona o športe, 

• náklady sponzora môžu ísť plne do nákladov, 

• nie je potrebné zverejňovať zmluvu, 

• nie je potrebné deklarovať účel použitia prostriedkov, 

• rôzne možnosti reklamného plnenia alebo eventu, vhodné pre podnikateľské 
subjekty. 
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ROZBOR HOSPODÁRENIA r. 2020   

Z pohľadu zákona o dani z príjmov môžeme výnosy športovej organizácie, ktorá je              
neziskovou organizáciu rozdeliť na dve skupiny: 

➢ výnosy, ktoré nie sú predmetom dane alebo 
sú oslobodené,    

➢ výnosy, ktoré sú predmetom dane.   

    

Hospodársky výsledok pred zdanením: účt. zisk 28 562,09 €    

Výnosy     340 177,15€    

Náklady    311 615,06€ 
Daň z príjmu PO r. 2020            0,00 €  

Hospodársky výsledok po zdanení:  účt. zisk  28 562,09 €  

   

Nezdaňované výnosy/ hlavná činnosť / stredisko č. 1  

Výnosy, ktoré nie sú v n. o. predmetom dane §12 odst.3 Zákona o dani z príjmu 

        

Dary peňažné 2 537,40 €   

Dary nepeňažné 1 337,03 €   

Podiel 2% asignovaná daň FO a PO 155,66 €   

SPOLU 4 030,09 €     

    

Výnosy, n. o. oslobodené od dane §13 Zákona o dani z príjmu 

    

Kurzy korčuľovania 3 753,60 €   

   

Ostatné výnosy 2 400,00 €   

Výnos k odpisom 1 250,00 €   

    

Príspevky za poskyt. služieb 68 340,15 €   

    

Dotácia SZĽH 54 643,31 €   

Dotácia SZĽH stred 1 200,00 €   

Dotácia Mesto PD       204 560,00 €   

SPOLU 340 177,15 €     

    

Výnosy, ktoré sú premetom dane / stredisko č. 2   

    

 0,00 €  

    

SPOLU VÝNOSY 340 177,15 €   
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Nezdaňované náklady/ hlavná činnosť / stredisko č. 1 

    

Drobný hmotný majetok 5 313,74 €   

Telekomunikačné, poštovné 60,20 €   

Ostatný materiál 585,71 €   

 0,00 €   

    

Mzdy, odvody 808,40 €   

Ostatné náklady 2 751,86 €   

    

Služby- príprava mládežníckych 
kategórií  61 141,28 €   

Nájom TSMPD 203 536,00 €   

Doprava 13 374,43 €   

Ostatné služby 1 210,00 €   

    

Poplatky banke 317,00 €   

SZĽH štartovné 9 472,89 €   

    

ZoDC 9 201,57 €   

Prestupy, discipl.kon.,členské 1 026,00 €   

Členské poplatky 155,00 €   

    

Odpisy 1 860,98 €   

Rezerva na audit 800,00 €   

Daň z príjmu PO r. 2020 0,00 € splatná 31.3.2021 

SPOLU 311 615,06 €     

    

    

Zdaňované náklady  / stredisko č. 2   

    

 0,00 €   

    

SPOLU 0,00 €     

    

    

SPOLU NÁKLADY 311 615,06 €   
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Stav a pohyb majetku a záväzkov v EUR 

 
Ku koncu účtovného obdobia k 31.12.2020 evidujeme nasledovné položky majetku 
a záväzkov: ( ostatné viď príloha č.2 účtovná závierka n. o. k 31.12.2020) 
 

rok 2019 rok 2020      zmena 

AKTÍVA v EUR 

Dlhodobý hmotný majetok netto:                 20 979,77           19 118,79              -1 860,90 

Stav v pokladnici:                    2 583,45                272,97              -2 310,48 

Stav bankového účtu:                                     20 614,25            37 022,00            16 407,75 

Pohľadávky v lehote splatnosti:                                60,00              2 000,00              1 940,00    

Pohľadávky po lehote splatnosti:                                       0,00              9 455,00              9 455,00       

 

PASÍVA v EUR 

Záväzky z obchodného styku:               6 151,71                  8 725,00         2 573,29  

Záväzok DzPPO:                                              350,19                          0,00            -350,19 

Záväzky voči členom - pôžičky klubu: ( r.2015 )   6 500,00                   4 200,00        -2 300,00 

Ostatné záväzky:                                                             6 156,44                   3 490,44       -2 666,00 

Výnosy bud. období - zost. dotácie na HIM:           13 750,00                 12 500,00       -1 250,00 

Rezervy na audit:     1 000,00                        800,00          -200,00 

Nevysporiadaný VH min. rokov:                                 - 4 535,40                   9 329,13     13 864,53 

Výsledok hospodárenia  r.2020:                                   13 864,53           28 562,09    14 697,56      

 
Drobný hmotný majetok v sume:                                 11 075,73 € / v operatívnej evidencii 
 
Ročná účtovná závierka 

Organizácia vedie podvojné účtovníctvo. Účtovníctvo je vedené externe a vedie sa  v zmysle 
Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14.novembera 2007                               
č.  MF SR/24342/2007 v znení neskorších predpisov.  Organizácia v účtovníctve plne 
rešpektuje zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Súčasťou tejto výročnej správy je účtovná závierka a správa nezávislého audítora. 
Účtovná závierka bola overená nezávislou štatutárnou audítorkou. 
Výkazy sú zverejnené na portály www.ruz.sk. Daňové priznanie bolo podané elektronicky do 
31.3.2021. Účtovná závierka a poznámky zaslané elektronicky, budú zverejnené v registri 
účtovných závierok v jej verejnej časti. 
 
Daň z príjmu za rok 2020  (15% )  0,00 €  splatná do 31.03.2021. 
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Výnosy

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3 753,60 €

0 400,00 €

0 1 337,03 €

0 3 200,00 €

0 70 877,55 €

0 155,66 €

0 260 453,31 €

0,00 € 340 177,15 €

0,00 € 340 177,15 €Celkom za firmu: 311 615,06 € 28 562,09 €

691 Dotácie na prevádzku                              0,00 €

Celkom za stredisko: 1     311 615,06 € 28 562,09 €

663 Prij. prísp. od fyzických osôb                    0,00 €

665 Príspevky z podielu zapl. dane                    0,00 €

646 Prijaté dary                                      0,00 €

647 Osobitné výnosy                                   0,00 €

602 Tržby z predaja služieb                           0,00 €

641 Zmluvné pokuty a penále                           0,00 €

551 Odpisy dlhodob. NM a HM                           1 860,98 €

563 Poskyt. príspevky fyz. osobám                     410,00 €

547 Služby                                            81 136,74 €

549 Iné ostatné náklady                               317,00 €

538 Ostatné dane a poplatky                           104,00 €

542 Ostatné pokuty a penále                           250,00 €

521 Mzdové náklady                                    800,00 €

524 Zákonné sociálne poistenie                        8,40 €

501 Spotreba materiálu                                5 899,45 €

518 Ostatné služby                                    220 828,49 €

Hlavná činnosť-NEZDAŇOVANÁ    

Mestský športový hokejový klub mládež

Prehľad hospodárenia stredísk - za syntetické účty

01.01.2020 31.12.2020

Účet Názov účtu Náklady Hosp vysl.
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Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2019 

NEDOPLATKY / POPLATKY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY                
K 31.12.2019 

MŠHK - mládež Prievidza, n. o. 

Kategória 
Sezóna 

2020/2021 

Sezóna 
2019/2020 (iba 

rok 2020) 
Iné 

Juniori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dorast 490,00 € 0,00 € 490,00 € 

Kadeti 40,00 € 0,00 € 40,00 € 

8.ročník 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7.ročník 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6.ročník 120,00 € 0,00 € 120,00 € 

5.ročník 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.ročník 170,00 € 0,00 € 170,00 € 

3.ročník 430,00 € 0,00 € 430,00 € 

2.ročník 182,50 € 0,00 € 182,50 € 

1.ročník 480,00 € 0,00 € 480,00 € 

0.ročník 187,50 € 0,00 € 187,50 € 

  2 100,00 € 0,00 € 2 100,00 € 

 
 
 
 
Prehľad pohľadávok po lehote splatnosti k 31.12.2020 

NEDOPLATKY / POPLATKY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY    K 31.12.2020 

MŠHK - mládež Prievidza, n. o. 

Kategória 
Sezóna 

2020/2021 

Sezóna 
2019/2020 (iba 

rok 2020) 
Iné SPOLU 

Juniori 0,00 € 33,75 € 110,00 € 143,75 € 

Dorast 472,50 € 78,75 € 15,00 € 566,25 € 

Kadeti 605,00 € 135,00 € 20,00 € 760,00 € 

8.ročník 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

7.ročník 200,00 € 60,00 € 0,00 € 260,00 € 

6.ročník 600,00 € 60,00 € 20,00 € 680,00 € 

5.ročník 660,00 € 118,75 € 0,00 € 778,75 € 

4.ročník 135,00 € 385,00 € 30,00 € 550,00 € 

3.ročník 910,00 € 397,50 € 0,00 € 1 307,50 € 

2.ročník 350,00 € 162,50 € 0,00 € 512,50 € 

1.ročník 1 055,00 € 135,00 € 0,00 € 1 190,00 € 

0.ročník 622,50 € 127,50 € 0,00 € 750,00 € 

 5 610,00 € 1 660,00 € 85,00 € 7 355,00 € 
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Prehľad činnosti neziskovej organizácie za rok 2020 
 

Počas trojročnej spolupráce s vedením Základnej školy na ulici Sama Chalupku sa nám 
podarilo rozbehnúť historicky prvýkrát projekt športových tried už od prvého ročníka, s 
úmyslom odbremeniť rodičov od vozenia detí na tréning v nevýhodnom čase.  
Projekt „škôlky“ sme rozbehli pred dvomi rokmi na základe výbornej spolupráce s pánom 
viceprimátorom Mesta Prievidza  a odborom školstva mesta Prievidza. Náš klub zabezpečuje 
dopravu, trénerov a celý tréningový proces.  

Finančne projekt zabezpečuje Mesto Prievidza. Vďaka projektu „škôlky“ sa nám 
podarilo naplniť tretiu, druhú a v súčasnosti aj prvú športovú triedu. Po trojročnej snahe 
vidíme výsledky a budúci rok v sezóne 2020/2021  sa nám podarilo  naplniť všetky ročníky od 
1. HT po 9. HT. Súčasne budeme mať aj kategóriu dorastencov a kadetov. Tento projekt 
podporuje a pokladá za vzorový pre všetky ostatné kluby na Slovensku aj SZĽH, čoho 
dôkazom je aj vyzdvihnutie nášho klubu MŠHK - mládež Prievidza, n. o. na regionálnom 
stretnutí hokejových klubov v Trenčíne. V rámci Trenčianskeho kraja bol náš klub hodnotený 
na najvyššej úrovni. 

Tréningový proces riadia profesionálni metodici SZĽH. Pre každý región bol SZĽH 
určený garant, ktorý navštevuje kluby a usmerňuje resp. opravuje  tréningový proces. Pre náš 
región bol týmto garantom určený p. Roman Tvrdoň, bývalý hráč NHL. Náš klub tak spĺňa 
všetky parametre kvality metodiky SZĽH a nie je dôvod  znepokojovať sa o kvalitu 
tréningového procesu nášho klubu. 

Od septembra sme medzi seba prijali mladého perspektívneho trénera  Mateja 
Matušeka, ktorý sa venuje starším žiakom hokejovej triedy 8. ročník.  

Tréneri sa vzdelávajú prostredníctvo aplikácií on-line v čom im je nápomocný aj zväz 
SZĽH. 
 
Športová činnosť   -  sezóna 2020/2021 

 
Počet detí: cca 200 

 
Kategórie: Dorast, 8. ročník, 6. ročník, 5. ročník, 4. ročník, 3. ročník, 2. ročník, 1. ročník, 0. 
ročník. 
 
Ligové súťaže: K- Classic 1. liga dorastu, 
Liga starších žiakov 8, ročník, Liga mladších žiakov 6. ročník, Liga mladších žiakov 5. ročník, 
Liga prípraviek P4 Stred, Liga prípraviek P3 Stred. 
 
Tréneri v klube: šéftréner, 3x hlavný tréner, 8x pomocný tréner, tréner brankárov. 
 
Školenia trénerov: Ambasádor športových aktivít / školský korčuliarsky program, 
Learn to play program pre trénerov hokejových prípraviek. 
 
Akcie/turnaje: Turnaj Detva- 6.ročník, 
                            Turnaj Frýdek Místek- 7. ročník, 
                            Turnaj Dolný Kubín- 5.ročník, 
                            Turnaj Prievidza- 3. ročník, 
                            Sústredenie v Námestove- dorast / 8. ročník. 
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Aktivity: 
• korčuliarsky program pre predškolákov,   
• otvorenie prvej hokejovej triedy  na ZŠ Sama Chalúpku 1.ročník, 
• otvorenie prevádzky hokejovej strelnice a posilňovne.             

 
 
Plán činnosti na rok 2021 

  

Medzi priority, n. o. je aj naďalej všestranne rozvíjať základné pohybové  schopnosti detí 
a mládeže so súčasným rešpektovaním senzitívnych období  vývoja  organizmu a neustále 
rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave dôraz na rýchlostné a koordinačné 
schopnosti detí. 

 
Informácia ohľadom krízy COVID-19  
Corona vírus, ktorý sa rozšíril do celého sveta má vplyv aj  na činnosť neziskovej organizácie. 
Došlo k utlmeniu činnosti od 12.3.2020 a ťažko sa dá odhadnúť, do kedy bude trvať tento 
mimoriadny stav v súvislosti s vírusom Covid-19.  
Dočasne je obmedzená tréningová činnosť, športové podujatia vrátane súťaží a ligové zápasy 
vo všetkých kategóriách. Snahou štatutárneho zástupcu a členov správnej rady je, aby sa čo 
najskôr naštartoval celý tréningový proces. Do skončenia sezóny 2020/2021 je tréningový 
proces na ľade pozastavený z rozhodnutia Úradu vlády SR. Koncom februára 2021 sa ľadová 
plocha rozpustila. 
Športovci v jednotlivých kategóriách sa v trénermi vzdelávajú on-line cez rôzne mobilné 
aplikácie. Tréneri sa snažia, aby deti mali stále pravidelný pohyb a formou športových výziev 
ich motivujú k ešte lepším športovým výsledkom a  k nestrateniu návykov, ktoré počas 
aktívnej sezóny nadobudli. 
K naplneniu týchto plánov nám pomáha aj zväz SZĽH, ktorý nám prispieva na fungovanie 
klubu a udržanie sa formou poskytovania dotácií. 
 
Počas Covid situácie sme dali rodičom možnosť uhrádzať príspevky za poskytované služby 
v polovičnej výške. Vzhľadom na to, že sa trénuje len on-line cez mobilné aplikácie. 
Túto možnosť využilo len málo rodičov.  Väčšina rodičov uhrádzalo príspevky v plnej výške. 
 
Sezóna 2021 / 2022 

 
Ciele 

• otvoriť kategóriu kadetov, 
• zvýšiť hráčsku základňu o cca 20-30 detí, 
• pokračovať v korčuliarskom programe pre predškolákov, 
• novú sezónu začať aktívne bez prerušenia. 

 

 Počet detí: zvýšiť minimálne na cca 220 
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ZÁVER 

 
S ohľadom na slávnu tradíciu tohto športu, ktorú rozvíjali generácie vynikajúcich slovenských 
hokejistov a hokejových činovníkov, týmto deklarujeme trvalý záujem a  záväzok zhodnocovať 
a zveľaďovať ich posolstvo, v záujme rozvoja ľadového hokeja v našom regióne. 
 
MOTTO KLUBU: 

Vyhlasujeme, že ľadový hokej budeme rozvíjať tak, aby ho spoločnosť, deti a rodičia 
vnímali ako symbol  vlastenectva, telesnej kultúry, zdravého životného štýlu, úspechu, 

čestnosti a priateľstva. 
 
 
 
 
 

 
 

Predseda správnej rady: Ing. Róbert Matiaško       .....v.r..............................       
                                     

 
 

Riaditeľ n. o.:                    Ing. Milan Drugda             ....v.r............................... 
 

 
 
 
Prílohy: 

1) Správa nezávislej štatutárnej audítorky z overenia účtovnej závierky a výročnej správy. 
2) Účtovná závierka n. o. k 31.12.2020. 

 
 
 
 

 
                           
 
                                                                                    
                              


