
 

 

                                                                                V Nitre, dňa 08.04.2008 
 
 
 
 
 
Vážený akcionár HK Nitra a.s., 
 
 
     Hokejový klub Nitra a.s. bol založený v roku 2005 jedenástimi akcionármi, ku ktorým 
v roku 2007 pristúpili ďalší šiesti akcionári. Súčasný počet akcionárov je 17. Každý akcionár 
sa zaviazal zabezpečiť na chod klubu okrem reklamy svojej firmy ďalšiu sumu 200.000,-Sk 
ročne, ale nakoniec sa vyprofilovala iba úzka skupina akcionárov, ktorá podporuje klub 
a vďaka ktorej ešte nie je klub v likvidácii. Do ďalšej sezóny však už táto skupina odmieta 
podporovať spoločnosť z dôvodu postoja pasívnych akcionárov, pretože táto situácia je 
nezdravá a neudržateľná. Je proti všetkým obchodným a morálnym zásadám, aby niektorí 
akcionári finančne podporovali spoločnosť nielen za seba, ale predovšetkým za svojich 
pasívnych spoločníkov. Akciová spoločnosť sa aj vďaka tomuto dostala do existenčných 
problémov, keď k 30.04.2008 bude stav záväzkov na úrovni skoro 22 mil. Sk, pričom 
základné imanie spoločnosti je 7,9 mil. Sk. Je pravda, že niektoré záväzky sú osobne ručené 
niektorými akcionármi, ale nič to nemení na veci, že raz ich treba uhradiť. Hrozbe vyhlásenia 
konkurzu resp. exekúciám odolávame v poslednom čase prakticky permanentne, pretože sa 
nedá odhadnúť trpezlivosť veriteľov so vzniknutou situáciou. Pretože väčšina akcionárov má 
podpísaný uvedený osobný záväzok – zmenku – z dôvodu existujúceho bankového úveru, 
ktorý sa v súčasnej dobe nespláca alebo spláca len s obrovskými ťažkosťami, existuje 
v najhoršom prípade reálne riziko ohrozenia súkromného majetku akcionárov. Riešenie 
uvedenej situácie spočíva iba v ekonomickej podpore spoločnosti jej akcionármi a postupné 
uhrádzanie záväzkov splátkovými kalendármi. V opačnom prípade nie je v silách samotnej 
spoločnosti vyriešiť tieto záväzky. Žiadneho akcionára nie je možné prinútiť k finančnej 
podpore spoločnosti, ale zároveň si treba uvedomiť, že vlastnenie akcií a nezáujem o svoju 
spoločnosť sú dve absolútne nezlučiteľné veci. Pretože ako predstavenstvo chceme ochrániť 
spoločnosť pred jej možnou likvidáciou, dovoľujeme si Vám navrhnúť nasledovné riešenie. 
     V prílohe je uvedené rozpočítanie záväzku spoločnosti medzi jednotlivých akcionárov 
podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu. Vyplýva z neho, akým podielom by sa mal každý 
akcionár podieľať na usporiadaní záväzkov spoločnosti. Toto riešenie považujeme za 
najspravodlivejšie, pretože ak by spoločnosť vytvorila zisk, tento by sa tiež rozdelil medzi 
akcionárov podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu. Vaše stanovisko k uvedenému návrhu 
očakávame najneskôr lehote 7 dní. Ak je pre Vás toto riešenie z akéhokoľvek dôvodu 
neprijateľné, navrhujeme Vám bezplatné odovzdanie Vašich, v súčasnosti bezcenných akcií 
predstavenstvu spoločnosti, ktorá ich odovzdá tomu akcionárovi, ktorý bude mať záujem 
v spoločnosti zostať a podieľať sa na jej činnosti aj naďalej. Ten by zároveň prevzal aj Vašu 
zmenku. Hokejový klub je síce obchodná akciová spoločnosť, ale vzhľadom na predmet 
svojej činnosti je nepravdepodobné, že bude v budúcnosti produkovať nejaký zisk. Treba si 
preto uvedomiť, že zakúpením alebo vlastnením akcií hokejového klubu nedisponujete 
nejakou bonitnou investíciou, ale morálne sa zaväzujete k podpore športu a preberáte tak na 
seba určitý záväzok. Z tohto dôvodu si akciová spoločnosť nemôže dovoliť mať pasívnych 
akcionárov, pretože v takom prípade bude vždy po nejakom čase odsúdená na zánik. 
Z uvedeného dôvodu hodláme prijať vnútornú smernicu, ktorá každoročne previaže osoby 
akcionárov s rozpočtom klubu tak, že chýbajúci rozdiel príjmov bude garantovať každý 
akcionár podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.  



 

 

 
     Sme toho názoru, že uvedené riešenie by mohlo zásadným spôsobom vyriešiť vzťahy a 
situáciu v spoločnosti nielen v súčasnej dobe, ale aj do budúcnosti. Je preto potrebné, aby 
ste v tomto smere zvážili svoje možnosti a oznámili nám v uvedenej lehote Vaše stanovisko. 
Veríme, že zaujmete jasný postoj a zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade ak 
nebudete reagovať, nepreberáme zodpovednosť za škody, ktoré Vám týmto môžu vzniknúť. 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
                                                                                   Marián Lukáčik 
                                                                           predseda predstavenstva a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


