Nadácia slovenského futbalu, Trnavská cesta 100,
821 01 Bratislava, Slovenská republika

V Ý R O Č N Á S PR Á VA
Nadácie slovenského futbalu
IČO: 42183065
za rok 2017

Bratislava 25. mája 2018
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Anotácia
Výročná správa o činnosti Nadácie slovenského futbalu za rok 2017 (ďalej len „výročná správa“)
bola vypracovaná podľa § 35 zákona č. 34/2002 Z. Z. o nadáciách a o zmenách v Občianskom
zákonníku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“).
Výročná správa informuje o celom rozsahu plnenia predmetu poslania Nadácie slovenského futbalu
a o činnosti jej orgánov v uvedenom roku. Poskytuje prehľad o množstve a pôvode finančných
prostriedkov získaných na svoju činnosť, o poberateľoch podpôr a obsahuje aj rozpis nákladov v
súlade so zákonom o nadáciách.
S obsahom výročnej správy vyjadrila súhlas dozorná rada Nadácie slovenského futbalu.
Výročná správa ma 8 strán + prílohy.
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Článok I.
ÚVOD
Nadácia slovenského futbalu, IČO: 42183065 (ďalej len „nadácia“) je právnická osoba
registrovaná na Ministerstve vnútra SR Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na2002/982.
Účelom nadácie je:
• rozvíjať morálnu a výkonnostnú úroveň telovýchovy na Slovensku spočívajúcej najmä v
metodickej, materiálovej a výchovnej oblasti a prispievať tak k výchove futbalovej mládeže
a celej širokej základne futbalu
• zvyšovať význam reprezentácie Slovenska vo všetkých kategóriách
• prispievať k lepšiemu využitiu kapacity športovísk a štadiónov mládežou a športovcami a za
tým účelom prispieť k rekonštrukcii existujúcich štadiónov
• rozvíjať ochranu práv športovcov, detí a športovej mládeže

Článok II.
PREHĽAD ČINNOSTI NADÁCIE ZA ROK 2017
Činnosť nadácie
Nadácia sa v roku 2017 zamerala na prípravu nových projektov, ktoré chce spustiť v
nasledujúcich rokoch a to najmä:
Budovanie knižnice slovenského futbalu
Udržiavanie informácií a celkovo historickej pamäte slovenského futbalu je jednou z nových
úloh nadácie. V súčasnosti neexistuje katalóg knižných publikácií, ktoré boli vydané počas
existencie SFZ, či už ako samostatnej organizácie alebo ako súčasti iných organizácií. Cieľom
nadácie bude:
• získavať, zhromažďovať a katalogizovať všetky publikácie súvisiace so slovenským
futbalom a to najmä (ale nie výlučne)
a) pamätnice SFZ, regionálnych a oblastných futbalových zväzov
b) pamätnice a kroniky futbalových klubov
c) futbalové pamätnice a kronilky miest a obcí
d) biografie slovenských futbalistov a funkcionárov
e) knihy o vrcholných podujatiach vo futbale (MS, ME, OH) s účasťou slovenskej reprezentácie
f) bulletiny zo zápasov slovenských reprezentačných tímov
g) iné publikácie
• vybudovať reálnu knižnicu slovenského futbalu, ktorá bude k dispozícii bádateľom a
odbornej verejnosti
• pripraviť neskoršiu digitalizáciu
Budovanie online katalógu ocenení osobností slovenského futbalu
V súčasnosti je veľmi pracné získať informácie o všetkých oceneniach, ktoré získali
osobnosti slovenského futbalu (hráči, tréneri, funkcionári apod.) či už v rámci Slovenska, ale aj na
medzinárodnej úrovni. Vďaka neustále sa rozrastajúcem Informačnému systému slovenského
futbalu bude cieľom nadácie spustiť, napĺňať a dopĺňať informácie o oceneniach s možnosťou
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online vyhľadávania držiteľov týchto ocenení:
a) čestný člen SFZ
b) čestný prezident SFZ
c) Zlatý odznak SFZ
d) Strieborný odznak SFZ
e) Bronzový odznak SFZ
f) laureát Ceny Fair Play MUDr. Ivana Chodáka
g) člen Siene slávy slovenského futbalu
h) Futbalista roka
i) štátne vyznamenania
h) ocenenia iných slovenských orgánov a organizácií (ocenenia SOV, miest, obcí apod.)
i) ocenenia FIFA
j) ocenenia UEFA
k) iné ocenenia
Ďalším budúcim projektom je vypracovanie a finančné zabezpečenie systému podpory
talentovaných športovcov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Za tým účelom pripravuje
nadácia kroky na trvalé zabezpečenie zdrojov nezávislé iba od darov a výnosov z 2% ako aj
vypracovanie jednotného systému podpory (futbalové štipendiá apod.)

Činnosť orgánov nadácie
V roku 2016 pôsobila správna a dozorná rada nadácie v tomto zložení:
Správna rada:
Richard Havrilla
Jozef Paršo
Ladislav Gádoši
Ladislav Berner
Karol Belaník
-

člen
člen
člen
člen
člen

Dozorná rada:

Jozef Antošík
JUDr. Anton Blaha
Silvia Štefániková

-

člen
člen
člen

Štatutárny orgán:

Ján Kováčik

-

správca

Získavanie prostriedkov na činnosť
Nadácia získala v roku 2017 finančné prostriedky formou príspevku z podielu zaplatenej
dane v celkovej výške 0 EUR.
Propagácia činnosti nadácie
Hlavný smer propagácie bol zameraný na motivovanie členov a priaznivcov futbalu k
darcovstvu a poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech nadácie. Na propagáciu nadácia využila
internetovú stránku Slovenského futbalového zväzu, kde uverejňovala informácie o nadácii a
informácie k poukázaniu 2% podielu zo zaplatenej dane.
Komunikácia s nadriadenými orgánmi
Nadácia informuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o svojej činnosti a hospodárení
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prostredníctvom výročnej správy.
Činnosť správy nadácie
Správca nadácie zameral svoju činnosť na dodržiavanie zákona o nadáciách, nadačnej
činnosti, zabezpečenia plnenia úloh voči daňovému úradu, štatistickému úradu, úradu ministerstva
vnútra.
Článok III.
ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
V roku 2017 nadácia nemala zamestnancov.
Nadácia v roku 2017 neobstarala žiadny dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a žiaden
dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nevlastní.
K 31.12.2017 nadácia neevidovala pohľadávky.
K 31.12.2017 vykazovala v pokladnici hotovosť 8,65 EUR a na bankových účtoch
vykazovala hotovosť vo výške 3194,32 EUR.
Nadácia dosiahla v hospodárskom roku stratu vo výške 7.329,79 EUR
Nerozdelená strata minulých rokov: za rok 2016 528,42 EUR
Nadácia eviduje záväzky vo výške 3.500,00 EUR
Nadácia eviduje výnosy budúcich období 0 EUR
Nadácia v roku 2017 nemala žiadne bankové úvery, pôžičky, ani návratné finančné
výpomoci.
Nadácia účtovala v roku 2017 rezervu na vykonanie účtovníctva a ročnú účtovnú závierku
vo výške 0 EUR.
Nadácia nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Finančné výnosy – úroky na účte tvorili sumu 0 EUR
Náklady v roku 2017 dosiahli celkovú sumu 7.329,79 EUR
Nadácia v roku 2017 nemala prenajatý majetok a majetok zachytený na podsúvahových
účtoch, neevidovala majetok prijatý do úschovy, nemala majetok a záväzky, ktoré nie sú vykázané v
súvahe.

Článok IV.
PREHĽAD VÝNOSOV NADÁCIE ZA ROK 2017
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Celkové výnosy nadácie k 31.12.2017
z toho
príspevky z podielu zaplatenej dane
prijaté dary
finančné výnosy – úrok na účte

0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

Článok V.
PREHĽAD O DARCOCH S DAROM NAD 331 EUR
V roku 2017 nadácia neprijala dar presahujúci 331, EUR

Článok VI.
PREHĽAD O POBERATEĽOCH PODPÔR Z NADÁCIE
Podpory fyzickým osobám
Fyzickým osobám neposkytla nadácia v roku 2017 žiaden príspevok.
Podpory právnickým osobám
V roku 2017 neboli poskytnuté podpory právnickým osobám.

Článok VII.
PREHĽAD NÁKLADOV NADÁCIE ZA ROK 2017
Celkové náklady nadácie k 31.12.2017
Významné položky nákladov
v tom:
- účtovníctvo a ročná účtovná závierka
- ostatné služby
- dary
- iné ostatné náklady

7.329,79 EUR
240,00 EUR
6.001,35 EUR
1.000,00 EUR
88,44 EUR

Článok VIII.
ZMENY V NADAČNEJ LISTINE A V ORGÁNOCH NADÁCIE
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Zmeny vykonané v Nadačnej listine po registrácii MV SR:
V roku 2017 neboli vykonané žiadne zmeny v Nadačnej listine Nadácie slovenského
futbalu.
Zmeny vykonané v zložení orgánov nadácie:
V roku 2017 neboli vykonané žiadne zmeny v orgánoch nadácie.

Článok IX.
ODMENY ZA VÝKON FUNKCIÍ
Počas roku 2017 pracovala nadácia ako dobrovoľnícka organizácia, ktorá nezamestnávala
žiadnych platených pracovníkov. Členom orgánov nadácie ani správcovi nadácie za ich činnosť
neboli vyplatené žiadne odmeny.

Článok X.
ZÁVER
Pravdivosť údajov uvedených v tejto výročnej správe bola preskúmaná dozornou radou
nadácie, ktorá schválila účtovnú závierku a výročnú správu nadácie za rok 2017.
Posúdenie obsahu činnosti nadácie v roku 2017 bolo vykonané v súlade so zákonom o
nadáciách.

Ján Kováčik
správca
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