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	predkladaný materiál nadväzuje na „Celkový model činnosti MsHk Žilina“ , ktorý predstavenstvo hokejového klubu predložilo ako informačný materiál na meststké zastupiteľstvo dňa 23.04.2007.

1. Športová činnosť klubu:

1.1. Udržať športovú a výkonnostnú úroveň „A“ družstva mužov a mládeže

„A“ družstvo mužov

Vedenie klubu  predložilo mestskému zastupiteľstvu predstavu budovania „A“ družstva na týchto zásadách:
vybudovanie družstva, prevažne z mladých a perspektívnych hráčov, ktorý budú základom pre toto družstvo na 2-3 sezóny, pričom platí že pri formovaní družstva sa bude klub opierať aj o vlastných odchovancov, ktorý splnia výkonnostný predpoklad
vhodné doplnenie družstva staršími a skúsenejšími hráčmi
budovanie silného kolektívneho vedomia a zodpovednosti za úspech alebo neúspech
Vychádzajúc z týchto zásad , ponúkame stručný prierez  tvorby „A“ družstva Žiliny.
Letná príprava na sezónu 2007/2008 začala v mesiaci máj 2007, počas ktorej sa v tréningovom procese vystriedalo cca 50 hráčov (aj s aktuálnou zostavou)
V tomto období dostali priestor  hráči nášho klubu, ale aj hráči z iných klubov ako seniorskej, prvoligovej a juniorskej vekovej kategórie.
V predsúťažnom období (ľadová príprava) bol daný priestor aj žilinským hráčom z vekovej kategórie juniorov, ktorí boli v zostavách prípravných zápasov a podľa výkonnosti jednotlivcov postupne preraďovaní, resp. hráči z iných klubov vyradení z prípravy.
Po absolvovaní tohto obdobia a nezaradení hráčov do základného kádra „A“ mužstva boli niektorí uvoľnení na hosťovanie do iných klubov, resp. boli s nimi rozviazané, rep. prerušené Profesionálne hráčske zmluvy na obdobie ich pôsobenia v inom klube.
Konkrétne: 	Tomáš BULÍK hosťovanie do L.Mikuláša
		Miroslav SEKÁČ hosťovanie Sanok – Poľsko
		Michal MELICHERČÍK, Milan a Ján DREVENÁK  hosťovanie Prešov 
		Lukáš PETREK – prerušenie zmluvy, skúška v CZ (možný návrat do
                                                  juniorskej extarligy MsHK)
		Martin GROMA – ukončenie zmluvy, nové pôsobenie neznáme
		Marek DUBEC – ukončenie zmluvy (N.Zámky)
		Pavel STANĚK – ukončenie zmluvy (1.liga CZ)

Aktuálna zostava základného kádra je vyskladaná v nasledovných vekových kategóriách:
hráči juniorky: pôsobia formou „ostaršovania“ -teda sú zaradený do juniorskeho družstva, ale hrávajú za „A“ družstvo SLÁVIK, ČAVRK, KRČULA, BEŇO celkom 4 hráči.
hráči do 20 rokov:	DRÁBEK (Žilina), ĎURKECH (P.Bystrica), VALÁŠEK (Žilina), LELKEŠ (Trenčín), teda 4 hráči.
hráči do 25 rokov: SIVÁK (TN), KUČNÝ (Vsetín), VALACH (TN), PULPÁN (Plzeň), JELÍNEK (Slávia Praha), MIKUŠ (TN), HALÁSZ (KE), HÁJNIK (ŽA), LIŠKA (TN), SIKORČIN (TN), CHROMÝ (PD), teda 11 hráčov.
hráči do 30 rokov: OTTOSSON (SWE), LACO (ŽA), HAVEL (Jihlava), KRAJČI (ŽA), teda 4 hráči.
hráči do 35 rokov: KUDRNA (Ústi n. Labem), FADRNÝ (Vsetín) – 2 hráči
hráči 36 roční: KUSOVSKÝ (ŽA), JÁNOŠ (2.nemecká liga) a 37 rokov má KONTŠEK (ŽA), teda 3 hráči.
Najstarším, ale skúseným hráčom je Roman STANTIEN v októbri 43 ročný. – 1 hráč.
	Ako je z uvedeného zrejmé, základná zostava pozostáva z 25.hráčov a vekový priemer základného kádra je 25,68 roka.
Podrobnejšia veková skladba: 20 rokov – 4, 21 rokov – 3, 22 rokov – 4, 23 rokov – 1, 24 rokov – 2, 25 rokov – 1, 26 rokov – 4, 27 rokov – 1, 32 rokov – 1, 36 rokov – 2, 37 rokov – 1 a 43 rokov – 1 hráč.

Výkonnostný cieľ družstva na sezónnu 2007/2008 je postup do play-off, strategickým cieľom aj naďalej ostáva vybudovať základ družstva pre nasledujúce 2 sezóny s postupným zabudovávaním hráčov z juniorskych kategórií.

Hokejová mládež
V sezóne 2007/2008 sa 16 mládežníckych trénerov stará vo všetkých mládežníckych vekových kategóriach o 276 hráčov. V predpípravke (žiaci 1.2. a 3.ročníka) sa v súčasnosti pripravuje 50 hráčov, v prípravke 4. a 5. ročníkov  je  55 hráčov, mladších žiakov máme 55 a starších žiakov 49. V dvoch dorasteneckých družstvách máme 52 hráčov a za juniorku hrá 26 hráčov. 
Športová príprava mládeže je riadená  podľa koncepcie rozvoja mládežníckeho hokeja na roky 2004-2008, ktorú pre potreby klubu vypracoval manažér mládeže. Úlohou vedenia je k uvedenej koncepcii dopracovať spôsob hodnotenia činnosti trénerov mládeže, ako aj neustále vytvárať podmienky nielen pre teoretický rast trénerov ale ich aj motivovať k dôslednejšiemu prenosu týchto poznatkov do praxe.


2. Ekonomická a hospodárska činnosť klubu:

 	Hokejový klub v tomto prechodnom období (do konca roka 2007) postupne uskutočňoval niektoré úlohy, ktoré si predsavzal, a to najmä: 

	1. Dokončiť ekonomickú previerku klubu, dosiahnuť úroveň plnenia záväzkov v lehote splatnosti a zaviesť viac násobný systém kontroly nielen hospodárenia, ale aj kontroly činnosti výkonného manažmentu klubu a predstavenstva. Cieľom týchto úloh bolo hlavne stabilizovanie pomerov v klube:
Na niektoré účtovné prípady klubu za účtovné obdobie 2006/2007, bol vypracovaný znalecký posudok, ktorý odhalil niektoré nedostatky, ako napr.:
spoločnosť neodpisovala hmotný a nehmotný investičný majetok 
nerobila sa inventarizácia záväzkov
účtovné prípady boli nedostatočne doložené účtovnými dokladmi
chýbalo zaúčtovanie zákonných rezerv
pri prevode konenčných a počiatočných stavov nebola dodržaná kontinuita pri niektorých účtoch
nesprávne účtovanie dokladov napr. účtovanie hmotného majetku do spotreby namiesto do hmotného investičného majetku
spoločnosť neplnila povinnosti prepočtu koeficientov v zmysle zákona, resp. Nesprávne účtovanie dotácií
spoločnosť si neplnila zákonné povinnosti, povinne sa neukladali v Zbierke listín účtovné závierky
spoločnosť si neplnila povinnosť tvorby rezervného fondu
spoločnosť nedodržiavala pravidlá vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o povinnosti hospodáriť s rozpočtovými prostriedkami efektívnym a hospodárnym spôsobom, ďalej neplnila sa  povinnosť ročne zúčtovať dotáciu mestu a dokladovať účel jej použitia.
spôsob manipulácie s  finančnými prostriedkami v pokladni spoločnosti, ich evidencia, kontrola a inventarizácia porušovala všeobecné pravidlá v Zákone o účtovníctve.
Na základe hore zistených skutočností klub prijal celý rad nápravných opatrení v spôsobe, evidencií a vedení účtovníctva napr.:
-zaviedol nový elekronický spôsob evidencie,spracovania a vedenia účtovníctva „Mega“ od spoločnosti Kross, ktorý nielen dovoľuje prehľadnú analitiku účtovníctva ale aj efektívne vykonávanie kontroly.
elektronicky sa začalo spracovávať aj skladové hospodárstvo
zaviedli sa pravidelné inventarizácie pokladní a majetku
od nástupu nového vedenia sa zaviedla prísna finančná disciplína
obmedzil sa hotovostný peňažný styk
klub sa začal správať ako seriózny plniteľ svojich záväzkov v lehote splatnosti, na svoje záväzky z minulých období vypracoval systém splátkových kalendárov, ktoré riadne plní.

	Zároveň klub začal riešiť prednostne dohodou rôzne sporné resp. pre klub nevýhodné zmluvy z hospodárskej činnosti so snahou o nápravu stavu , ktorý by bol výhodný pre obe zmluvné strany. 

	Určité rezervy má klub v oblasti mechanizmov vnútornej kontroly, pričom hlavná ťarcha kontroly hospodárenia a činnosti klubu spočíva v kontrolnej činnosti dozornej rady.

2. Pripraviť na sezónu 2007/2008 transparentný rozpočet, ktorý bude základom organizácie a riadenia klubu. Doplniť organizačnú štruktúru klubu a dopracovať príslušné riadiace poriadky a smernice klubu

	Klub na sezónu 2007/2008 vypracoval podrobný rozpočet, pričom pri tvorbe rozpočtu vychádzal pri niektorých položkách z minulého obdbobia a niektoré položky už nadstavil podľa svojich nových predstáv. Okrem toho vypracoval klub organizačbý poriadok, ktorý dovtedy neexistoval, tieto materiále boli prezentované na zasadnutí meststkého zastupiteľstva dňa 23.04.07 , v súčasnosti klub uvádza tieto riadiace smernice do praxe, bude ich priebežne hodnotiť a podľa potreby meniť iné  riadiace smernice predstavenstvo zatiaľ nevypracovalo.


3.  Rozpracovať stratégiu viac zdrojového financovania, zameranú hlavne na získanie reklamných partnerov pre klub.

	Klub už vo svojom rozpočte vychádzal z viacerých zdrojov financovania svojej činnosti. Pričom najväčší dôraz kládol na rozvoj zdroja príjmov mimo rozpočtu mesta. V tejto časti činnosti sa klub zaviazal naplniť položku príjmov z reklamy do konca roka 2007 vo výške 9,5 mil. Sk , pričom k 22.8.2007 predstavovalo reálne plnenie 8,5 mil.Sk. V porovnaní oproti minulým obdobiam je tu predpoklad nárastu zdrojov z vlastnej hospodárskej činnosti, z predaja vstupného a prenájmu ľadovej plochy. 
Klubu doteraz chýba systémovo rozpracovaná marketingová stratégia predaja vlastných produktov  a  služieb, čo bude jedným z cieľov činnosti v budúcom období. 

5. Investovať do projektov, ktoré napomôžu na jednej strane znížiť náklady klubu, (pr. projekt na výmenu zastaralého, energicky a hlavne ekonomicky náročného osvetlenia)  na druhej strane minimálnymi úpravami spríjemniť prostredie zimného štadióna nielen pre pracovníkov ale hlavne pre návštevníkov a divákov.
Klub v rozpočte na sezónu 2007/2008 prezentoval snahu investovať do vnútornej štruktúry zimného štadióna 10,5 mil.SK. Pričom reálne investície predstavovali 15,5 mil. Sk a boli použité nasledovne:
	1.prestavba administratívnych priestorov			1.200.000,-
	2.vnútorné maľby a nátery 					   300.000,-
	3.rekonštrukcia vnútorných priestorov pre verejnosť		1.800.000,-
	4.zámočnícke práce						   150.000,-
	5.technologická úprava strojovne				    	1.080.000,-
	6.ostatné práce(úprava šatní)					   300.000,-
	7. osvetlenie hracej plochy						3.000.000,-
	8.info a ozvučenie							3.360.000,-
	9.mantinely								2.280.000,-
	10.materiál-dlažby							   600.000,-
	11.materiál-ostatné podlahy a dvere				   670.000,-
	12.materiál-farby							   170.000,-
	13.materiál-sanita a kúrenie					   100.000,-
	14.osvetlenie ost. priestorov a sadrokartóny			   150.000,-
	15.vybavenie kancelárií-nábytok					   230.000,-
	16.ostatné techn. A informačné vybavenie			   150.000,-
	spolu:								15.540.000,- Sk

Zdroje ktorými klub kryl tieto investície sú rozložené:
	priamo vynaložené investície					4.500.000,-
	leasingy								5.640.000,-
	splátkový kalendár							5.400.000,-
Celkovo je celá investícia rozložená na 3 roky, pričom skutočné zaťaženie pre klub na rok 2007 predstavuje 6.599.000,-.

Cieľmi tejto investície boli predovšetkým:
Zníženie energetickej náročnosti zdrojov- čo by sa malo prejaviť vo v znížení nákladov na energie
Atraktivita prostriedia pre diváka - čo by sa malo prejaviť v náraste nielen kultúry a čiastočne aj nárastu počtu divákov, ale aj skvalitnenie služieb poskytovaných zimným štadiónom pre ich poberateľov (verejné korčulovanie, nájom ľadovej plochy)
Psychohygiena pracovného prostredia- čo by sa malo odraziť , vo zvýšenom a efektívnom pracovnom nasadení zamestnancov, hráčov a trénerov klubu.

V najbližšom obdbobí (v roku 2008) chce klub dobudovať niektoré vnútorné priestory a chce investovať do vonkajších úprav štadióna.



3. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 1.6.2006 -30.5.2007:

	MsHk Žilina uzavrel svoj účtovný rok od 1.06.2006 do  31.05.2007 nasledovne:

	výnosy predstavovali						62.905.771,79 Sk
		z toho dotácie z mestského rozpočtu			42.103222,20 SK
		
	náklady predstavovali						49.629.280,37 Sk

	hospodársky výsledok za účtovné obdobie pred zdanením: 13.276.492,- SK

	Hospodársky výsledok bol upravený o pripočitateľné položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami pričom základ dane predstavoval:			14.128.115,- SK
Následne sme umorili straty, ktoré sme vykázali v rokoch 2001-2006,
 ich súčet predstavoval:						 -28.750.191,- SK 		
Z toho bolo umorených						 14.128.115,- Sk

Tým, že sme umorili tieto vykázané straty z minulých období, MsHK Žilina a.s. nevznikla daňová povinnosť z príjmu právnických osôb.




