Výročná správa neziskovej organizácie
Gladiators TnUAD Trenčín n.o.
za rok 2021

Trenčianske Jastrabie 28.06.2022
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1.Úvod

Obchodné meno: Gladiators TnUAD Trenčín n.o.
Sídlo: Trenčianske Jastrabie 56, 913 22 Trenčianske Jastrabie
Dátum založenia: 02.07.2021
IČO: 53939042
Zakladateľ: Lukáš Frývaldský MBA

Orgánmi neziskovej organizácie sú správna rada, riaditeľ a revízor. Riaditeľ, členovia správnej rady
a revízor sú volení na návrh zakladateľa do orgánov neziskovej organizácie na každé funkčné
obdobie, ktoré ja zhodné s volebným obdobím.

Riaditeľ: Lukáš Frývaldský MBA
Správna rada:
Predseda správnej rady: Roman Moravec
Podpredseda správnej rady: Ing. Peter Uher
Členovia správnej rady: Mgr. Janka Danková
Ing. Mária Šedivá
RNDr. Zdenka Krajčovičová PhD, MBH
JUDr. Ľubica Fialová
Revízor: Mgr. Miriama Koreňová
Účelom založenia Gladiators TnUAD Trenčín n. o. je poskytovanie všeobecne prospešných služieb za
vopred určených podmienok, a ktoré sú prístupné pre všetkých občanov Slovenskej republiky
v rovnakom rozsahu v tej istej oblasti.
Druh všeobecne prospešných služieb
- vzdelávanie , výchova a rozvoj telesnej kultúry
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- služby na podporu regionálneho rozvoja
Hlavným cieľom neziskovej organizácie je rozvoj univerzitného hokeja a zabezpečenie účasti
slovenského hokejového klubu v Európskej hokejovej lige.

2. Prehľad činností neziskovej organizácie v roku 2021

S ohľadom na predchádzajúce dva pandemické roky nebolo vôbec jednoduché hľadať pre sezónou
EUHL 2021/2022 motiváciu a hlavne presvedčenie, či ešte vôbec má zmysel sa venovať amatérskemu
športu. Ako vieme sezóna 2019/2020 sa nedohrala, kde sme skončili medzi štyrmi najlepšími
mužstvami v boji o Sekeráš Throphy a sezóna 2020/2021 sa ani nezačala. Z dôvodu opatrení
zavedených zo strany vlády SR nemal akýkoľvek amatérky šport na území SR dobré východiská a
všetky investované financie, ale aj nefinančné úsilie boli vládnymi opatreniami prakticky zmarené.
V každom prípade však nad týmto všetkým zvíťazila túžba po univerzitnom hokeji a spomienky na
pekné roky odohrané v EUHL v sezónach pred vypuknutím Pandémie COVID-19. Zároveň tu
exitovala aj zodpovednosť, že ako EUHL zakladajúci univerzitný hokejový tím by nemal súťaž
opustiť azda v jej najťažšom období a aj takto by mal prispieť k tomu, aby sa súťaž obrodila a
pokračovala ďalej.
Mužstvo malo svoju kvalitu ešte od roku 2018 a príslušným doplnením kádra tu bol predpoklad, že by
v sezóne EUHL 2021/2022 mohlo dosiahnuť dobré výsledky. Nikto však pred sezónou nepočítal s
tým, že Gladiators Trenčín získa Sekeráš Throphy a vyradí v bojoch o pohár jeho obhajcu, ako aj
štvornásobného šampióna. Cesta to však ani v poslednej sezóne nebola jednoduchá. Opäť súťaž načas
prerušili protipandemické opatrenia a už sa zvažovalo opätovné neukončenie sezóny, čo by podľa mňa
malo na súťaž fatálne následky. Aj preto sa súťaž musela dohrať stoj čo stoj. Zároveň pre
ďalšie sezóny sa jasne ukázalo, že súčasne zvolený formát je optimálny a nie je potrebné, tak z
organizačných, ako aj finančných dôvodov ho rozširovať. Zároveň sa ukázalo, že rozpočet mužstva by
sa mal zvýšiť cca o 15.000, - EUR, aby bolo možné v kľude odohrať základnú časť EUHL a následné
zápasy v Play-off, vrátane ciest k súperom. Tu sa ukázalo, že na sezónu vo formáte 8 mužstiev, v
základnej časti so zápasmi každý z každým doma a vonku a následne v play-off so zápasmi v štvrť a
semifinále na dva víťazné zápasy a finále na tri víťazné zápasy je nutné zabezpečiť sumu cca 50.000,EUR, čo je pre pomery na Slovenku dosť významná výzva. Zároveň je nutné podotknúť, že všetky
uvedené skutočnosti platia za podmienky, že súťaž zostane s ohľadom na všetky jej aspekty vždy na
amatérskej úrovni.
Podčiarknuté a sčítané, po deviatich rokoch sa Gladiators Trenčín stal tretím univerzitným hokejovým
klubom, ktorý získal Sekeráš Throphy a prvým slovenským univerzitným hokejovým tímom, ktorý
získal tzv. triple", t.j. titul akademického hokejového majstra Slovenska, v základnej časti EUHL
skončil na 1. mieste a nakoniec získal aj Sekeráš Throphy. Toto zaväzuje a určite chceme ďalej
pokračovať aj v sezóne 2022/2023 a ako obhajca Sekeráš Throphy titul obhájiť, avšak bez finančného
zabezpečenia to nepôjde. Súčasne sa budeme musieť vysporiadať aj s rekonštrukciou strechy zimného
štadióna, ktorá má prebiehať do zimy 2022 čo bude mať za následok ďalšie finančné výdaje, keďže sa
bude musieť trénovať a prípadne aj hrať na inom zimnom štadióne. V tomto smere mesto Trenčín
prisľúbilo finančnú pomoc a zároveň určitú finančnú pomoc pre náš tím prisľúbila aj Trenčianska
župa.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov
Nezisková organizácia Gladiators TnUAD Trenčín n.o. viedla v roku 2021 podvojné účtovníctvo
v zmysle Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia MF SR zo
14.11.2007 č. MF/24342/2007-74, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené, alebo zriadené na účel podnikania,
v znení neskorších zmien a doplnkov zákona č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších zmien a doplnkov.
Účtovná závierka Neziskovej organizácie Gladiators TnUAD Trenčín n.o. k 31.12.2021 bola
zostavená a schválená správnou radou 21.3.2022 a tvorí prílohu tejto výročnej správy.
Jediným zdrojom financovania je príspevok od Slovenskej Univerzitnej Hokejovej Asociácie. Na
základe zmluvy o poskytnutí príspevku na zabezpečenie účasti slovenského športového klubu
Gladiators TnUAD Trenčín n.o. v Európskej univerzitnej hokejovej lige podľa § 51 zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov . Príspevok bol poskytnutý zo strany
Slovenskej asociácie univerzitného športu na základe Zmluvy č. 1/2021 o poskytnutí príspevku na
zabezpečenie účasti slovenských športových klubov v Európskej univerzitnej hokejovej lige v zmysle
§ 75 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
Celkové výnosy za rok 2021 boli vo výške 10.000,- €.
Nezisková organizácia obdržala príspevok v hodnote 20 000,- €, v roku 2021 bola použitá
a vyúčtovaná polovica príspevku 10 000,- €. Druhá polovica príspevku bude použitá a vyúčtovaná
v roku 2022.
Celkové náklady v roku 2021 boli vo výške 10 000,- €.
Dominantnou nákladovou položkou v roku 2021 bol nákup materiálu na zabezpečenie výstroje
hráčov a chodu mužstva .V priebehu sezóny boli zakúpené hokejky, prilby , rukavice, pásky,
šnúrky a puky, v celkovej hodnote 5 427,- €. Služby v celkovej hodnote 2 583,- € boli tvorené
predovšetkým nákladmi na dopravu a rozhodcov. Ďalším nákladom bola úhrada štartovného vo výške
1 990,- € .
Výsledok hospodárenia Neziskovej organizácie Gladiators TnUAD Trenčín n.o. za rok 2021 je .
nulový. Zdaňovanú podnikateľskú činnosť organizácia v roku 2021 nevykonávala.
Organizácia má otvorený účet v Tatra banke pobočka v Trenčíne, ktorý je aktívny. Gladiators
TNUAD Trenčín n.o. je registrovaný platiteľ dane z príjmov právnických osôb. V zmysle zákona
595/2003 Z.z. podala organizácia daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021
elektronickou formou.

4. Poďakovanie
Sezóna 2021/2022 bola pre nás historicky najúspešnejšia. Poctivá práca trénerov, hráčov i celého
realizačného tímu, za pomoci sponzorov, partnerov a našich priateľov, priniesla vytúžené ovocie.
Stali sme sa vôbec prvým slovenským tímom, ktorý v jednej sezóne vyhral základnú časť a rovnako
i majstrovský titul.

ĎAKUJEME
za spoluprácu , podporu a pomoc
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- rektorovi Jozefovi Habánikovi
Mestu Trenčín
primátorovi Richardovi Rybníčkovi a celému mestskému zastupiteľstvu
Trenčianskému samosprávnemu kraju
- županovi Jaroslavovi Baškovi
McDonald's
Subway
ANASOFT APR spol. s r.o.
Advokátskej kancelárii M.Buraj
Romanu Moravcovi

Za nové dresy môžeme poďakovať p. rektorovi Jozefovi Habánikovi, TnUAD a za finálny grafický návrh
ďakujeme p. Matejovi Drobnému.

5.Prílohy

Sezóna 2021/22 – foto

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na ďalšiu sezónu!

