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Úvod 

 

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

obvodného úradu v Košiciach dňa 9.7.2013 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 2018 

 

Správna rada n.o. :  

 
JUDr. Peter HOLÝ  

PaedDr. František SOLÁR   

Mgr. Judita EXNEROVÁ 
Bc. Barbora Bálintová 

 

Revízor n. o. 
 

Ing. Tomáš Drankaľuk 

 
Štatutárny zástupca a riaditeľ n. o. 

 

Damián EXNER 
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Prehľad činnosti n. o. za rok 2018 

 
Nezisková organizácia za rok 2018 organizovala športové podujatia v 

zmysle svojho účelu založenia.  Prehľad podujatí je na stránke 

www.zoberloptu.sk 
 

Hospodárenie n. o. v roku 2018 

  
Neziskovej organizácii Zober loptu, nie drogy bolo v roku 2018 

poukázaných na príspevkoch z podielu zaplatenej dane finančné 

prostriedky v sume 9 857,11€.  
Rovnako nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy v roku 2018 prijala 

účelovú dotáciu v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo 

výške 15 000,00€ a z Košického samosprávneho kraja dotáciu vo výške 
3 400,00 €. Sumy prijatých dotácií ako aj suma príspevkov z podielu 

zaplatenej dane bola použitá na materiál, propagáciu projektu a poplatky 

pri registrácií n. o. do zoznamu prijímateľov 2%.  
Z celkovej sumy dotácií 18 400,00 € bolo na materiál (t. j. tričká, športový 

materiál pre účastníkov, ocenenia, atď.) poskytnutých 100% finančných 

prostriedkov. 
V roku 2018 nezisková oganizácia obdržala dary v celkovej hodnote   

2 500,00 €, ktoré boli použité na prevádzkové výdavky. 

Okrem vyššie uvedených príjmov mala nezisková organizácia tržby aj 
z predaja reklamných práv vo výške 547 000,00€. Celá táto suma bola 

použitá na nákup materiálu pre projekt a zabezpečenie reklamy partnerom.  

Zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte je určený na 
preukázanie vlastných finančných prostriedkov pri žiadostiach o dotácie 

štátnych inštitúcií.  

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2018 je 14 494,04 €.  
 

Stav a pohyby majetku n. o. v roku 2018 

Nezisková organizácia eviduje k 31.12.2018 majetok finančnej hotovosti 
vo výške 1 023,73 € v pokladni a 20 611,37 na bankových účtoch. 
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Prílohy 

Príloha č. 1:  
Súvaha k 31.12.2018 

Príloha č. 2:  

Výsledovka k 31.12.2018 
Príloha č. 3: 

Poznámky 

 
Záver 

 

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy v roku 2018 pokračovala vo 
svojej činnosti a napĺňala účel založenia. Poskytnuté dotácie 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Košického samosprávneho 

kraja spotrebovala na deklarované organizovanie a podporu športových 
podujatí.  

V nasledujúcom roku 2019 chce aj naďalej vyvíjať svoje aktivity v 

plánovaných športových podujatiach.  Zároveň v roku 2019 plánuje 
opätovne žiadať o dotáciu Okresný úrad v Košiciach a v Prešove (MV 

SR) a rovnako tak aj Košický samosprávny kraj a Ministerstvo 

zdravotníctva SR.  
 

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

 
 

 

         Damián EXNER  
 riaditeľ a štatutárny zástupca  

   Zober loptu, nie drogy n.o. 

 

http://www.zoberloptu.sk/

