
 
 
 

 
 

 
 
 
 

I N F O R M Á C I A 
 

o aktuálnom dlhu HC SLOVAN Bratislava, a. s. a jeho vývoji za predchádzajúce tri roky  
 

 
 
      Pohľadávky HC SLOVAN Bratislava a. s. po lehote splatnosti sa za posledné tri roky vyvíjali 
nasledovne: 
Stav k 01. 01. 2016 –    421 419,42 Eur 
Stav k 30. 06. 2016 –    106 072,44 Eur 
Stav k 01. 01. 2017 –    300 648,97 Eur 
Stav k 30. 06. 2017 –    590 154,65 Eur 
Stav k 01. 01. 2018 –    821 181,18 Eur 
Stav k 30. 06. 2018 –    661 772,40 Eur 
Stav k 01. 01. 2019 –    867 844,88 Eur 
Stav k 31. 01. 2019 – 1 005 397,81 Eur 
Stav k 19. 02. 2019 -    978 069,75 Eur 
 
     Spoločnosť HC SLOVAN Bratislava a. s. dlhuje ku dňu 19. 02. 2019 Správe telovýchovných 
a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po lehote splatnosti sumu 
978 069,75 Eur za nájomné, služby spojené s nájmom nezaplatené od marca 2018 zmluvné 
pokuty, úroky z omeškania nezaplatené od augusta 2017. Ku dňu 01. 01. 2019 predstavoval dlh 
spoločnosti sumu 867 844,88 Eur.  
 
     Spoločnosť v priebehu roku 2018 uhradila celkom sumu 933 500,19 Eur, poslednú čiastku 
uhradila dňa 19. 11. 2018 v sume 305 544,07 Eur. V roku 2019 dlžník uhradil celkom 73 264,49  
Eur, druhú splátku dňa 18. 02. 2019 v sume 20 783,55 Eur.   
 
     V priebehu roku 2018 sme na zabezpečenie úhrady pohľadávok po lehote splatnosti vykonali 
nasledovné opatrenia: 
1. Stav neuhradených pohľadávok HC SLOVAN Bratislava a. s. k 01. 01. 2018 bol 821 181,18 

Eur. Po mnohých písomných a ústnych urgenciách dlžník dňa 18. 01. 2018 uhradil sumu 
20 000 Eur a dňa 22. 02. 2018 uhradil sumu 500 000 Eur za faktúry splatné v roku 2017.  

2. Dňa 01. 03. 2018 sme dlžníka vyzvali listom č. 292/2018, aby predložil záväzný 
harmonogram úhrad dlhu v sume 537 170,97 Eur s uvedením dátumu úhrady a sumy úhrady 
s podmienkou, že celý dlh musí byť vyrovnaný do začiatku novej sezóny 2018/2019, t. j. do 
konca júla 2018. Dňa 19. 03. 2018 bola organizácii doručená reakcia dlžníka na našu výzvu, 
v ktorej nás požiadal o odloženie splatnosti istiny do 30. 09. 2018 a zároveň požiadal 
o odpustenie príslušenstva k pohľadávkam (úrokov z omeškania a zmluvnej pokuty) alebo 



 

nahradenie uplatňovaných sankcií sumou jednorazového vyrovnania za ich odpustenie po 
zohľadnení ich zníženia. STARZ vo svojom vyjadrení č. 396/2018 zo dňa 03. 04. 2018 
uviedol, že predĺženie termínu úhrady a sústavné narastanie dlhu je pre STARZ likvidačné. 
Upozornil na skutočnosť, že v súvislosti so zabezpečením bezporuchovej prevádzky ZŠ O. 
Nepelu a plánovanou realizáciou opráv a údržby bude mať STARZ výpadok príjmov viac ako 
250 000 Eur. Okrem toho z neuhradených faktúr dlžníka musí odvádzať daň z pridanej 
hodnoty, čo z celkovej dlžnej sumy predstavuje takmer 70 000 Eur, ktorá bola odvedená do 
štátneho rozpočtu, aj keď faktúry za poskytnuté služby neboli uhradené. Preto nie je možné 
naďalej akceptovať zvyšovanie dlhu a predĺženie úhrady dlhu do 30. 09. 2018.  

3. Nakoľko dlžník svoje záväzky ďalej neuhrádzal ani čiastočne, STARZ pristúpil k vymáhaniu 
dlhu súdnou cestou. V mesiaci marci 2018 bola voči dlžníkovi uplatnená pohľadávka na 
vymáhanie súdnou cestou pohľadávky po lehote splatnosti do 15. 02. 2018 v sume 495 513,63 
Eur (1. žaloba). Dlžník podal voči platobnému rozkazu  odpor. Z istiny uhradil 334 610,27 
Eur. Neuhradená zostáva: 
- istina v sume 160 903,36 Eur, ktorá predstavuje  úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

zahrnuté v istine,  
- úroky z omeškania a zmluvná pokuta z uhradenej istiny v sume 120 551,52 Eur a  
- súdne poplatky v sume 14 865 Eur,  
spolu neuhradené z 1. žaloby 296 319,88 Eur. V mesiaci januári bolo súdne pojednávanie 
odročené na 1. 4. 2019.        

4. STARZ dňa 06. 03. 2018 listom č. 344/2018 požiadal HC SLOVAN Bratislava a. s. 
o potvrdenie zostatkov záväzkov voči STARZu pre audit účtovnej závierky organizácie za rok 
2017. HC SLOVAN Bratislava a. s. v odpovedi na žiadosť o potvrdenie záväzkov zo dňa     
14. 06. 2018 HC SLOVAN Bratislava a. s. uviedol, že nemôže odsúhlasiť stav záväzkov, 
nakoľko v tomto čase sú vedené na príslušných súdoch dve súdne konania o zaplatenie 
495 513,63 Eur a 88 231,94 Eur. Spoločnosť tieto, ako i prípadné ďalšie pohľadávky neuznala 
a rozporovala ich, nakoľko mala za to, že organizácii STARZ na pohľadávky nevznikol nárok. 
Spoločnosť HC SLOVAN zároveň navrhla, ako korektný a ústretový krok pristúpiť 
k vzájomným rokovania za účelom dosiahnutia mimosúdnej dohody, nakoľko mala záujem 
hospodárne vyriešiť vzniknutú situáciu zmiernou cestou a to primárne za účelom 
predchádzania vzniku ďalším nákladom.   

5. Nakoľko dlžník naďalej neuhrádzal pohľadávky sme voči nemu v mesiaci máji 2018 uplatnili 
na súde ďalšie pohľadávky po lehote splatnosti do 31. 03. 2018 v sume 88 231,94 Eur (2. 
žaloba). Dlžník uhradil zo žalovanej sumy istinu v sume 84 191,94 Eur. Neuhradená zostáva: 
- istina v sume 4 040,00 Eur,  
- úroky z omeškania a zmluvná pokuta z uhradenej istiny v sume 25 608,70 Eur a  
- súdny poplatok v sume 2 646,50 Eur,  
spolu zostáva uhradiť z 2. žaloby sumu 32 295,20 Eur. 

6. V dňoch 04. 07., 24. 07. a 13. 08. 2018 sa uskutočnili osobné rokovania s predsedom 
predstavenstva HC SLOVAN Bratislava, a. s., ďalšími zástupcami spoločnosti a právnym 
zástupcom spoločnosti vo veci úhrady dlhu. Rokovanie dňa 04. 07. 2018 sa uskutočnilo aj za 
účasti pracovníkov magistrátu. Zástupcovia spoločnosti prisľúbili, že do konca augusta 
uhradia väčšiu polovicu dlhu. Dňa 27. 08. 2018 zaslal právny zástupca STARZu právnemu 
zástupcovi HC SLOVAN Bratislava a. s. návrh dohody o spoločnom postupe pri úhrade 
pohľadávok a príslušenstva k pohľadávkam HC SLOVAN Bratislava a. s. Do dnešného dňa 
nám dlžník dohodu nevrátil podpísanú, ani neuhradil prisľúbenú časť dlhu v plnom rozsahu.  

7. Dňa 01. 10. 2018 STARZ predložil na vymáhanie na súd pohľadávky po lehote splatnosti do 
31. 08. 2018 v sume 128 506,31 Eur (3. žaloba). Dlžník z tejto istiny uhradil 62 611,81 Eur.  
Neuhradená zostáva: 
- istina 65 894,50 Eur,  
- úroky z omeškania a zmluvné pokuty z uhradenej istiny v sume 14 024,16 Eur,  



 

- súdny poplatok v sume 4 048,50 Eur,  
spolu zostáva uhradiť z 3. žaloby vrátane súdneho poplatku 83 967,16 Eur.   

8. Dňa 28. 12. 2018 bola predložené na vymáhanie súdnou cestou ďalšie pohľadávky po lehote 
splatnosti do 30. 11. 2018 v celkovej sume 297 471,18 Eur (4. žaloba). Dňa 30. 01. 2019 bol 
uhradený súdny poplatok v sume 9 677,50 Eur. 

 
        Celkovo za rok 2018 predložil STARZ na vymáhanie súdnou cestou pohľadávky v sume 
1 009 723,06 Eur, z ktorých bola ku dňu 18. 02. 2019 uhradená suma 481 414,02 Eur,  neuhradená 
zostáva žalovaná istina v sume 528 309,04 Eur.   
 
        Dlžník v priebehu roku 2018 uhradil sumu 933 500,19 Eur, ktorá bola zaúčtovaná na úhradu: 
a) zo sumy 520 000 Eur boli uhradené nežalované faktúry vystavené a splatné v priebehu roku 

2017,  
b) časti žalovanej istiny z 1. a 2. žaloby v sume 408 149,53 Eur. Po úhrade zostávajú neuhradené 

žalované istiny a časť príslušenstva k istinám v sume 743 707,58 Eur.  
c) faktúry z roku 2018 v sume 5 350,66 Eur dňa 19. 11. 2018. 
 

Dlžník v roku 2019 uhradil sumu 73 264,49 Eur, ktorá bola zaúčtovaná na úhradu: 
a) časti istiny z 2. a 3. žaloby v sume 52 480,94 Eur,  
b) časti istiny z 3. žaloby v sume 20 783,55 Eur. 
 
        Fakturácia HC SLOVAN Bratislava, a. s. z nájomných zmlúv č. 17/2011, 27/2011, 28/2011, 
29/2011, 30/2011, 14/2011 za predmety nájmu ľadovú plochu s príslušenstvom na športovú 
prípravu a hokejové stretnutia, šatňové priestoru, predajňu suvenírov, reklamné plochy, sky boxy, 
sky lounge, kancelárske priestory, bufety v hľadisku, úroky z omeškania a zmluvné pokuty za 
oneskorenú úhradu faktúr za rok 2018 predstavovala sumu 825 894,59 Eur bez DPH, t. j. 
961 230,19 Eur s DPH.  
 
      STARZ sa vďaka neuhradeným záväzkom zo strany dlžníka HC SLOVAN Bratislava a. s. 
dostal do veľmi zlej finančnej situácie, keď nevie uhrádzať svoje záväzky dodávateľom 
energetických médií, tovarov a služieb potrebných k zabezpečeniu prevádzky, opráv, údržby 
a kapitálových výdavkov. Záväzky STARZu voči dodávateľom ku dňu 31. 12. 2018 sú 528 083,09  
Eur. Na úhradu týchto záväzkov STARZ nemá vlastné zdroje. V mesiaci marci reálne hrozí, že 
STARZ nebude vedieť zaplatiť všetky zálohové platby a vyúčtovanie spotreby energetických 
médií hlavne za Zimný štadión Ondreja Nepelu, čo môže viesť k obmedzeniu dodávky 
energetických médií pre túto prevádzku.  
 
        Okrem priameho dopadu na tok peňazí organizácie majú neuhradené pohľadávky HC 
SLOVAN Bratislava a. s. dopad aj na výsledok hospodárenia organizácie za rok 2018, keď 
v zmysle smernice o riadení pohľadávok a o tvorbe, použití a rozpustení opravných položiek 
k pohľadávkam v podmienkach STARZu vytvára organizácia opravné položky k pohľadávkam už 
po uplynutí 90 dní od neuhradenia pohľadávky. Za rok 2018 predstavujú opravné položky 
k pohľadávkami HC SLOVAN Bratislava, a. s. sumu 214 826,48 Eur z celkovej sumy opravných 
položiek zo všetkých pohľadávok organizácie v sume 345 729,98 Eur, čím organizácii vznikla 
strata v hospodárení. Ale zároveň z hľadiska dane z príjmov organizácii vznikol zisk a tým aj 
daňová povinnosť v sume 28 523 Eur, pretože účtovné opravné položky boli výrazne vyššie ako 
daňové. 
 
       Aj napriek mnohým krokom, ktoré STARZ vykonal v prípade riešenia pohľadávok HC 
SLOVAN Bratislava a. s. vrátane uzavretia dohôd o uznaní dlhu a jeho splácaní, kde nebol 



 

dodržaný ani jeden termín splátky, vymáhania pohľadávok súdnou cestou HC SLOVAN Bratislava 
a. s. nie je v súčasnej dobe schopný ani ochotný uhrádzať svoje záväzky voči STARZu.  
 
     Každodenne komunikujeme so zástupcami HC SLOVAN Bratislava a. s. vo veci úhrady ich 
záväzkov voči STARZu. Upozorňujeme ich na to, že ekonomická situácia, v ktorej sa momentálne 
STARZ nachádza, si v blízkej budúcnosti môže vyžiadať opatrenia, ktorých výsledkom bude 
obmedzenie prevádzky ZŠ O. Nepelu a obmedzenie možností jeho využitia zo strany HC Slovan.  
 
      Napriek tomu, že sme boli ochotní hľadať mimosúdne možnosti riešenia úhrady dlhu HC 
SLOVAN Bratislava a. s. postoj zástupcov akciovej spoločnosti nás núti k súdnemu vymáhaniu  
pohľadávok voči spoločnosti.  
 
      STARZ na zabezpečenie úhrady žalovanej a doteraz neuhradenej čiastky pripravil na súd návrh 
na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia k obchodnému podielu žalovaného HC SLOVAN 
Bratislava a. s. v spoločnosti SLOVAN MARKETING, s. r. o. STARZ odôvodňuje návrh tým, že 
dlžník v súčasnosti nie je vlastníkom takmer žiadneho majetku, ktorý by bolo možné postihnúť 
núteným výkonom rozhodnutia. Z verejne dostupných účtovných listín (súvah, výkazov ziskov a 
strát) dlžníka je evidentné, že hospodárska a majetková situácia žalovaného objektívne 
neumožňuje uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky žalobcu s príslušenstvom. Obchodný podiel 
žalovaného v spoločnosti SLOVAN MARKETING, s. r. o. ako spoločníka predstavuje jedinú 
majetkovú hodnotu, a to peňažný vklad žalovaného ako spoločníka do základného imania 
spoločnosti vo výške 3 657 000 EUR, splatený v celosti. Návrh na príslušný súd bol podaný 13. 2. 
2019.  
 
 
 
 
 
       

                                                                            Ing. Peter  V o j t k o  
                                                                                      riaditeľ 

 
 
Bratislava 19. 02. 2019    
Vypracovala: Ing. Čemanová 

 
 
       

  
 
 
 


