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Úvod 

 

Nezisková organizácia “Zober loptu, nie drogy“ n. o. je zapísaná v registri obvodného úradu 

v Košiciach dňa 09.07. 2013 pod číslom OVVS/21/2013. 

 

V  zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne 

prospešné služby v znení neskorších predpisov poskytovať všeobecne prospešné služby: 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

b) poskytovanie  sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, 

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd, 

e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

g) prevencia kriminality a drogových závislostí detí a mládeže. 

 

Orgány n. o. v roku 2016 

 

Správna rada n. o. :  

 

JUDr. Peter HOLÝ  

PaedDr. František SOLÁR   

Mgr. Judita EXNEROVÁ 

Mgr. Lucia KUPČÍKOVÁ 

 

Revízor n. o. 

 

ThLic. Radovan SEKAN 

 

Štatutárny zástupca a riaditeľ n. o. 

 

Damián EXNER 
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Prehľad činnosti n. o. za rok 2016 

 
 

Oblasť Výnosov 

 

Štruktúra Výnosov za obdobie 2016 : 

1. Nedaňové výnosy – dary, dotácie (zdaňované, následne oslobodené) 

2. Daňové výnosy z podnikateľskej činnosti (prenájom priestorov) 

3. Nedaňové výnosy - príjmy z 2% prijatého podielu zaplatenej dane 

 

V oblasti výnosov v položke prijaté dary sme dosiahli za účtovné obdobie výšku 122,00 EUR čo 

v porovnaní s minulým rokom predstavuje mierny pokles.  

Prevádzkové dotácie  za účtovné obdobie 2016 neboli. 

Tržby z predaja služieb – prenájmom priestorov v telocvični sme dosiahli výnosy z podnikateľskej 

činnosti 4 286,00 EUR. Výnosy z podnikateľskej činnosti sa na celkových výnosoch podieľajú 44%. 

 

V položke  Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane sme v roku 2016 zaznamenali nárast 

o 7 646,88 EUR. Celkovo bolo v  roku 2016 z  2%  podielu zaplatenej dane za rok 2015  prijatých  

16 051,88 EUR. V účtovnom období 2016 bolo vyčerpaných 5 251,00 EUR z presunutých 

prostriedkov účtovného obdobia  2015 a 2 768,42 EUR z prijatý príspevkov v roku 2016. Nevyčerpané 

príspevky vo výške 13 283,46 EUR boli presunuté ako Výnosy budúcich období do účtovného obdobia  

2017.  
 

Oblasť Nákladov    

 

Štruktúra nákladov súvisí s poslaním neziskovej organizácie a hlavnou náplňou jej činnosti: 

1. Náklady nedaňové - súvisiace z prevádzkou (financované z darov, dotácií) 

2. Náklady daňové -  súvisiace s podnikateľskou činnosťou  

3. Náklady nedaňové – čerpanie 2% prijatého podielu zaplatenej dane 
 

Všetky náklady súvisiace s projektom boli vyčerpané v súlade s rozhodnutiami orgánov neziskovej 

organizácie.  

Najvýznamnejšiu nákladovú položkou v účtovnom období 2016 tvoria Ostatné služby vo výške 

10 435,00 EUR. Nezisková organizácia sa pri realizácii projektov zamerala hlavne na materiálno-

technické zabezpečenie škôl súvisiace s organizovaním projektu “Zober loptu, nie drogy“ 2016, ako je 

hlavne  prenájom telocviční.  

Druhou najvýznamnejšou nákladovou položkou vo výške 2 315,54 EUR je spotreba energií v 

telocvičniach.   

 

 

Hospodársky výsledok 

Nezisková organizácia dosiahla v účtovnom období 2016 hospodársky stratu – 3 092,50 EUR . 
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Daňová povinnosť neziskovej organizácii vznikla z hlavnej činnosti (vykázaný zisk 122,- EUR),  z  

podnikateľskej činnosti daňová povinnosť nevznikla (vykázaná strata vo výške -3 214,50 EUR) – 

v daňovom priznaní bol výsledný daňový základ vykázaný ako strata  -3 214,50 EUR. 

 
 Záverečné hodnotenie 

 
Nezisková organizácia “Zober loptu, nie drogy“ v roku 2016 pokračovala vo svojej činnosti a aj 

naďalej v spolupráci s občianskym združením “Zober loptu, nie drogy“ napĺňala svoj účel 

založenia. 

 

Projekt “Zober loptu, nie drogy“ sa v roku 2016 organizačne podieľal na viac ako 100 

podujatiach v mestách ako Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Poprad alebo Martin. Zároveň sa 

projekt snažil aj o začlenie aktivít v rámci miest a obcí, ktoré ešte nemal možnosť navštíviť, ako 

Halič, Čadca, Trnava a iné. Zá výrazný úspech je možné označiť aj participácia projektu na 

najväčšom športovom podujatí určenom pre základné školy v Košiciach Športovej olympiáde 

mesta Košice, kde sa výraznou mierou podieľal na organizovaní, ale aj materiálnom zabezpečení. 

Rovnako sa v roku 2016 zástupcovia projektu usilovali o ďalší posun v rámci spolupráce so 

školami, kde podstatnú časť žiakov tvorí rómska menšina. Podpora lokálnych líg, snaha 

o postupné začleňovanie detí rómskeho etnika do zmiešaných kolektívov prostredníctvom 

športových aktivít a zvyšovanie materiálneho zabezpečenia špeciálnych základnych škôl, 

liečebno-výchovných sanatórií a reedukačných centier. To všetko bolo podstatným prínosom 

aktívnej činnosti projektu v kalendárnom roku 2016.  

 

V nasledujúcom roku 2017 chce aj naďalej spolupracovať s vyššie uvedeným občianskym 

združením a rozširovať svoje aktivity čo do počtu, ale aj kvality plánovaných športových aktivít, 

rozširovať svoju pôsobnosť a navštíviť nové mestá na Slovensku. Zároveň v roku 2017 plánuje 

žiadať o dotáciu Okresný úrad v Košiciach, v Prešove a Bratislave (MV SR) a rovnako tak aj 

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad vlády SR.  

 

Táto správa je uverejnená i na stránke www.zoberloptu.sk.  

 

 

 

 

 

         Damián EXNER  

riaditeľ a štatutárny zástupca  

   “Zober loptu, nie drogy“ n. o. 
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