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Správa o činnosti 

Obecný futbalový klub Dunajská Lužná (ďalej OFK) má zmeranú činnosť hlavne na 

tréningové a športovo-súťažné aktivity v oblasti futbalu, ako na domácej pôde tak aj 

v zahraničí. Orgánmi OFK sú: členská schôdza, futbalový výbor, štaturárne orgány 

a kontrolná komisia. Futbalový výbor tvorí PaedDr. Juraj Jánošík, generálny manažér, Ing. 

Milan Bališ, viceprezident a Ing. Koloman Ondruš, člen výboru OFK. Členskú základňu OFK 

v roku 2017 tvorili registrovaní členovia v počte 214 osôb z toho 152 detí a mládeže do 18 

rokov. OFK organizoval a zúčatnil sa na medzinárodných, majstrovských, priateľských, 

pohárových zápasoch a turnajoch v kategóriách : seniori „A“, starší dorast, starší žiaci, mladší 

žiaci, prípravky, preprípravky, škôlku a ženy, ktoré boli riadne zaregistrované na Slovenskom 

futbalovom zväze.Významnými turnajmi boli: Memoriál Jozefa Straku, str., medzinárodný 

turnaj prípraviek, turnaje mládeže v zimných mesiacoch (športové haly), festival mládeže a 

turnaj O pohár uraja Jánošíka.    

OFK organizoval, resp. spoluorganizoval aj ďalšie akcie ako boli: stavanie mája, deň obce, 

deň detí, kultúrne akcie -koncerty, brigády a beh zdravia. 

Konkrétne úlohy, ciele a zásady hospodárenie sú uvedené v Stanovách občianskeho združenie 

OFK Dunajská Lužná. 

 

Správa o hospodárení:  

OFK funguje na základe  zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov. Účtovná závierka za rok 2017 bola spracovaná v zmysle Opatrenia MF 

SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74,  účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky 

účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva tvorí jeden celok kde neoddeliteľnými súčasťami 

sú: 

 - Súvaha Úč NUJ 1-01,  

- Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01, 

 - Poznámky Úč NUJ 3-01. 

Výsledok hospodárenie klubu za rok 2017 je strata vo výške 15 837,00€.  



Celkové výnosy z hlavnej činnosti klubu boli vo výške 265 296,00 a boli tvorené 

nasledovnými popožkami:  

- tržby za služby: 148 227,00€, 

- prijaté dary: 61 039,00€, 

- členské: 11 765,00€, 

- príspevky z podielu zaplatenej dane: 1843,00€, 

- dotácia z Obce Dunajská Lužná: 42 422,00€. 

Náklady klubu boli vo výške 281 133,00€ s nasledovnými položkami:  

- spotreba materiálu 13 931,00€, 

- spotreba energie: 10 863,00€, 

- opravy a udržiavanie: 11 953,00€, 

- cestovné: 4 107,00€, 

- ostatné služby 176 353,00€ -z toho významne položky boli odmeny pre hráčov vo 

výške 89 681,00€, odmena trénerom 23 360,00€, poplatky SFZ 15 305,00€, doprava 

4 700,00€,  

- mzdové náklady: 12 985,00€, 

- zákonne sociálne poistenie: 4,948,00€, 

- dane a poplatky: 52,00€, 

- ostatné náklady na hospodársku činnosť (odpočet DPH), bankové poplatky : 9 572,00€ 

- odpisy dlhodobého majetku: 36 369,00€ .  

 

  


