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Pozvánka na zasadnutie Konferencie SZFB 
 

Vážení delegáti a hostia, 
 
        v zmysle stanov Slovenského zväzu florbalu si Vás dovoľujem pozvať na Konferenciu 
Slovenského zväzu florbalu. 
 
Dátum: 

1. september 2020 (utorok, štátny sviatok) 

Čas: 

10:30 h 

Miesto: 

Bratislava, Dom športu, Junácka 6 

 
Teším sa na Vašu účasť. 
 
 
 
 
S pozdravom                                                                              

                                              
Oto Divinský 

     prezident Slovenského zväzu florbalu 

 

 

V Bratislave, dňa 23. augusta 2020 
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Program zasadnutia Konferencie SZFB 
 

Program: 

1) Otvorenie 

2) Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej 

komisie 

3) Schválenie programu konferencie 

4) Správa o plnení uznesení K-SZFB 

5) Pripomienky k spolupráci a komunikácii medzi P-SZFB a klubmi 

6) Návrh na úpravu čl. 4 Prestupového poriadku SZFB (Striedavý štart) 

7) Návrh na úpravu čl. 5, ods. 5.4., písm. b) a c) Súťažného poriadku SZFB (Štart hráčov 

o dve kategórie vyššie) a čl. 1, ods. 1.2., Súťažného poriadku SZFB 

8) Vplyv epidémie Covid-19 na súťaže SZFB 

9) Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

10) Správa o hospodárení SZFB 

11) Správa audítora k účtovnej závierke 

12) Výročná správa SZFB 

13) Výročná správa kontrolóra 

14) Návrh na úpravu odmeny za výkon funkcie kontrolóra 

15) Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

16) Návrh na vylúčenie riadneho člena SZFB 

17) Záver 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 2 Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov 

mandátovej a návrhovej komisie 

Číslo materiálu Mat01/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

V zmysle Stanov SZFB a Rokovacieho poriadku SZFB je potrebné na úvod konferencie zvoliť 

jednotlivých členov pracovných komisií. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

a) skrutátorov: 

b) overovateľov zápisnice: 

c) členov mandátovej komisie: 

d) členov návrhovej komisie: 

e) zapisovateľa: 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 3 Schválenie programu konferencie 

Číslo materiálu Mat02/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Na základe Stanov SZFB a pripomienok členov SZFB bol navrhnutý uvedený program 

konferencie. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Program Konferencie SZFB 

1) Otvorenie 

2) Schválenie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej a návrhovej 

komisie 

3) Schválenie programu konferencie 

4) Správa o plnení uznesení K-SZFB 

5) Pripomienky k spolupráci a komunikácii medzi P-SZFB a klubmi 

6) Návrh na úpravu čl. 4 Prestupového poriadku SZFB (Striedavý štart) 

7) Návrh na úpravu čl. 5, ods. 5.4., písm. b) a c) Súťažného poriadku SZFB (Štart 

hráčov o dve kategórie vyššie) a čl. 1, ods. 1.2., Súťažného poriadku 

8) Vplyv ochorenia Covid-19 na súťaže SZFB 

9) Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

10) Správa o hospodárení SZFB 

11) Správa audítora k účtovnej závierke 

12) Výročná správa SZFB 

13) Výročná správa kontrolóra 

14) Návrh na úpravu odmeny kontrolóra 

15) Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

16) Návrh na vylúčenie riadneho člena SZFB 

17) Záver 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 4 Správa o plnení uznesení K-SZFB 

Číslo materiálu Mat03/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Na základe uznesení z Konferencie SZFB z roku 2019 bola vypracovaná Správa o plnení 

uznesení K-SZFB. Na K-SZFB v roku 2019 bolo schválených 12 ukladacích uznesení, 

z ktorých všetky boli splnené a preto ich navrhujeme vypustiť zo sledovania. 

 

 

Prílohy: 

• Správa o plnení uznesení K-SZFB 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

•  vypustiť zo sledovania ako splnené uznesenia: K-SZFB/01/09-2019, K-SZFB/01/10-

2019, K-SZFB/01/11-2019, K-SZFB/01/12-2019, K-SZFB/01/14-2019, K-SZFB/01/16-

2019, K-SZFB/01/17-2019, K-SZFB/01/18-2019, K-SZFB/01/19-2019, K-SZFB/01/20-

2019, K-SZFB/01/21-2019, K-SZFB/01/22-2019 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 5 Pripomienky k spolupráci a komunikácii medzi P-SZFB a 

klubmi 

Číslo materiálu Mat04/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Tento bod navrhol do programu zasadnutia K-SZFB delegát ŠK 1. FBC Trenčín. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB  
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 6 Návrh na úpravu čl. 4 Prestupového poriadku SZFB 

(Striedavý štart) 

Číslo materiálu Mat05/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Tento bod navrhol do programu zasadnutia K-SZFB delegát ŠK 1. FBC Trenčín. 

 

Návrh na úpravu predpisu znie: 

Článok 4 Prestupového poriadku „Striedavý štart“ v tomto konečnom znení: 

Bod 4.1. Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča nastupovať v materskom klube a súčasne 

aj za A-mužstvo v novom klube. Toto ustanovenie môžu využiť hráči seniorskej vekovej 

kategórie (muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóriách. Hráči kategórií starší žiaci, mladší 

žiaci, staršia prípravka a mladšia prípravka nemôžu striedavo hosťovať. Hráči s povoleným 

striedavým štartom môžu v stretnutiach baráže nastúpiť len za materský klub.  

Bod 4.2., 4.3., podľa návrhu Prezídia. 

Bod 4.4.: Striedavý štart je možné povoliť hráčom do súťaže minimálne o jednu úroveň nižšej, 

než v akej hrá A-družstvo jeho materského klubu v prípade, že hráč v priebehu kompletnej 

predchádzajúcej sezóny pôsobil vo vyššej súťaži a neodohral v nej viac ako 60% zápasov 

základnej časti. U brankára sa za počet štartov považuje počet zápasov, v ktorých aktívne 

zasiahol do hry. Striedavý štart do nižšej súťaže nemôže byť povolený hráčovi, ktorý 

v predchádzajúcej sezóne pôsobil v zahraničných súťažiach. 

Striedavý štart  je možné povoliť hráčom do súťaže minimálne o jednu úroveň vyššej, než v akej 

hrá A-družstvo jeho materského klubu v prípade, že bol v materskom klube registrovaný počas 

celej predchádzajúcej sezóny. 

Ďalšie body článku 4 podľa návrhu Prezídia. 

V súvislosti s uvedenými zmenami vypustiť v Súťažnom poriadku článok 5.6. f v plnom znení. 
 

Zdôvodnenie: 

Najnovší návrh P-SZFB je neprijateľný z týchto dôvodov:  

- diskriminuje hráčov vekom 

- umožňuje štart v nižšej súťaži aj hráčom, ktorí absolútne môžu ovplyvniť regulárnosť 

súťaže (aj hráči, ktorí vekovo patria do MEX prvý rok, môžu patriť k absolútnej 

špičke a toto znenie P-SZFB by im umožňovalo štart v M-1.) 

Pripravil som článok, ktorý umožňuje štartovať vo vyššej súťaži hráčom, ktorí na to majú, 

a to vo všetkých častiach súťaže s výnimkou baráže a umožňuje štart v nižšej súťaži hráčom, 

ktorí vo vyššej súťaži dostávajú menej príležitostí, a to bez ohľadu na vek. Zvlášť som myslel 

aj na brankárov. 

Teda skrátene: 

Do vyššej súťaže môže mať povolený štart každý, pravda, v obmedzenom počte pre jeden 

klub ako doteraz. 
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Do nižšej súťaže môže ísť každý hráč seniorského veku, ktorý v minulej sezóne neodohral 

viac ako 60% zápasov (t. č. viac ako 13 zápasov). Aby mu to bolo schválené, musel odohrať 

celú uplynulú sezónu v súťaži, z ktorej je mu štart povolený a nepôsobil počas nej 

v zahraničnej súťaži. 

Zdôvodnenie, prečo hráč môže hrať v baráži len za materský klub: 

- v prípade, že má povolený do striedavý štart o jednu súťaž vyššie alebo nižšie, 

nemôže hrať za nový klub z dôvodu, že by sa jednalo o rovnakú súťaž 

- v prípade, že má povolený štart o dve súťaže vyššie alebo nižšie, nemôže hrať za 

nový klub z dôvodu, že by sa po prestupovom termíne zmenili podmienky 

striedavého štartu, t. j. jednalo by sa už o súťaž len o jeden stupeň vyššiu alebo 

nižšiu a takýto štart mu povolený nebol.   

 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 4 Prestupového poriadku v tomto znení: ... 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 7 Návrh na úpravu čl. 5, ods. 5.4., písm. b) a c) Súťažného 

poriadku SZFB (Štart hráčov o dve kategórie vyššie) a čl. 1, 

ods. 1.2., Súťažného poriadku 

Číslo materiálu Mat06/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Tento bod navrhli do programu zasadnutia K-SZFB delegáti FK AS Trenčín, Fair Play Sports, 

ŠK 1. FBC Trenčín. 

 

Návrh na úpravu predpisu znie: 

Čl. 5, ods. 5.4., písm. b) Súťažného poriadku 

Pokiaľ má klub viac družstiev v kategórii, v ktorej je hráčovi umožnení štart, hráč môže 

štartovať za družstvá iba, ak sa jedná o rozdielnu úroveň. Ak má klub viac družstiev v 

kategórii jednej úrovne, v ktorej je hráčovi umožnení štart, hráč môže štartovať iba v 

družstve uvedenom v rozhodnutí riadiaceho orgánu. 

 

Zdôvodnenie: 

Ak má klub družstvo mužov v MEX a v M2, je nezmysel ak pri ostaršení do kategórie mužov 

sme si museli vybrať, či bude hrať celú sezónu MEX, alebo celú sezónu M2. 

 Riešili sme to aj minulú sezónu a dávali sa pokuty, ktoré sa neskôr rušili.  Ak je hráč šikovný 

a má na to, aby sme ho ostaršovali, je zbytočné ho obmedzovať na to, aby sme si pred 

sezónou vybrali a obmedzili ho na celú sezónu, iba z dôvodu, že máme dve družstvá v 

jednej kategórii. Ak klub robí svoju prácu dobre a dokáže mať dve družstvá v jednej 

kategórii, mal by mať aj výhodu pre svojich šikovných mladých hráčov možnosť odohrať čo 

najviac zápasov a aj napríklad v rôznych úrovniach. Ak ostaršíme hráča pre MEX, nevidím 

dôvod zakazovať mu hrať M2, je to pre neho, jeho rozvoj a aj pre slovenský florbal len 

dobre.  

Nehľadajme za tým dôvod špekulácie klubov. Hľadajme dôvod zlepšovania sa. Asi je málo 

takých klubov, ktoré majú dve družstvá v jednej kategórii a dovolím si tvrdiť, že ani jedno 

nezakladá druhé družstvo v tej istej kategórii s úmyslom, aby mohlo špekulovať s 

ostaršenými hráčmi, takže limitovať tieto mladé talenty nám príde nezmysel, radšej nech 

hrajú čo najviac.  

 

Návrh na úpravu predpisu znie: 

Čl. 5, ods. 5.4., písm. c) Súťažného poriadku 

Predkladateľ nepredložil návrh znenia, bude mu umožnené tak urobiť na konferencii. 

 

Zdôvodnenie: 

Aktuálne platí predpis, že maximálne piati dorastenci môžu hrať za mužov, ak majú od 

lekára potvrdenie na ostaršenie a nemôžu sa meniť počas sezóny za iných piatich, čo je 

obmedzujúce aj pre ich rozvoj. 
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Problém je to, že musíme vybrať piatich spomedzi všetkých a iní ich nemôžu vymeniť počas 

sezóny aj keby mali ostaršenie a hrali lepšie. Rozumnejšie pre ich pre rozvoj a prechod k 

mužskému florbalu by bolo určite lepšie si vyberať na každý zápas kohokoľvek z 

dorastencov (vždy max. piatich), kto má ostaršenie a podľa názoru trénera má na to 

nastúpiť za mužov. Lebo na začiatku sezóny ťažko povedať, ktorí piati budú schopní hrať za 

mužov a radi by sme dali možnosť viacerým skúsiť mužský florbal alebo z tých piatich môžu 

dvaja skončiť s florbalom a niektorí sa zraniť a nemôžeme ich nahradiť ďalšími, aby si 

vyskúšali mužský florbal, atď. 

 

Návrh na úpravu predpisu znie: 

Čl. 1, ods. 1.2., Súťažného poriadku 

Predkladateľ nepredložil návrh znenia, bude mu umožnené tak urobiť na konferencii. 

 

Zdôvodnenie: 

Schválenie výnimky pre termín schvaľovania predpisov, nakoľko čl. 1, ods. 1.2. Súťažného 

poriadku ustanovuje, že zmeny v Súťažnom poriadku sa môžu uskutočniť najneskôr dva 

týždne pred začiatkom súťaží, čo by v prípade schválenia zmien na konferencii znamenalo 

porušenie tohto ustanovenia, nakoľko súťaže začínajú 12.9.2020. 

 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 5, ods. 5.4., písm. b) Súťažného poriadku v tomto znení: ... 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 5, ods. 5.4., písm. c) Súťažného poriadku v tomto znení: ... 

 
Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• úpravu čl. 1, ods. 1.2., Súťažného poriadku v tomto znení: ... 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 8 Vplyv epidémie Covid-19 na súťaže SZFB 

Číslo materiálu Mat07/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Témou tohto bodu zasadnutia konferencie je nastavenie podmienok v čase druhej vlny 

epidémie, ktorá pravdepodobne zasiahne Slovensko a výrazne tak môže ovplyvniť súťaže 

SZFB. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB  
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 9 Správa o činnosti prezidenta a prezídia 

Číslo materiálu Mat08/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Správa o činnosti prezidenta a prezídia (prezentácia) obsahuje úlohy, činnosti a projekty 

ktoré sa v uplynulom období realizovali, resp. sa pripravovali na realizáciu v nasledujúcom 

období. Správu o činnosti prezidenta a prezídia v zmysle stanov konferencia berie na 

vedomie. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Správu o činnosti prezidenta a prezídia 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 10 Správa o hospodárení SZFB 

Číslo materiálu Mat09/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Správa o hospodárení za rok 2019 poskytuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia 

Slovenského zväzu florbalu. Správa o hospodárení je rozdelená do niekoľkých častí. V 

úvodnej časti „Základné informácie“ uvádzame základné údaje o Slovenskom zväze 

florbalu. V ďalších častiach predkladáme podrobnú analýzu zdrojov financovania 

Slovenského zväzu florbalu. V roku 2020 bude zisk preúčtovaný na účet nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov. Ďalej predkladáme prehľad poskytnutých 

finančných prostriedkov klubom v zmysle v zmysle § 69, ods. 4, písm. a) zákona č. 440/2015 

Z. z. o športe zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Podrobné čerpanie príspevku uznanému športu zverejňuje Slovenský zväz 

florbalu na svojej webstránke. Vzhľadom na koronavírus SZFB nemá ešte vypracovanú 

účtovnú závierku za rok 2019. Súčasťou materiálu je aj rozpočet 2020 a jeho čerpanie. 

 

 

Prílohy: 

• Správa o hospodárení za rok 2019 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Správu o hospodárení SZFB za rok 2019 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 11 Správa audítora k účtovnej závierke 

Číslo materiálu Mat10/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

K účtovnej závierke NŠZ sa musí v zmysle zákona o športe vykonať nezávislý audit. Správu 

audítora k účtovej závierke v zmysle stanov SZFB konferencia berie na vedomie. Vzhľadom 

na koronavírus SZFB nemá ešte vypracovanú účtovnú závierku za rok 2019 a preto sa 

navrhuje jej zobratie na vedomie formou hlasovania per rollam po jej vypracovaní. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• hlasovanie per rollam konferencie o správe audítora k účtovnej závierke po jej 

vypracovaní  
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 12 Výročná správa SZFB 

Číslo materiálu Mat11/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

V zmysle zákona o športe musí NŠZ vypracovať výročnú správu, ku ktorej sa musí vykonať 

nezávislý audit. Audit je súčasťou výročnej správy. Výročnú správu v zmysle stanov 

konferencia schvaľuje. Vzhľadom k tomu, že SZFB nemá ešte vypracovanú účtovnú závierku 

za rok 2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Výročnej správy sa preto navrhuje jej  

schválenie  formou hlasovania per rollam po jej vypracovaní. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• hlasovanie per rollam konferencie o Výročnej správe SZFB po jej vypracovaní  
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 13 Výročná správa kontrolóra 

Číslo materiálu Mat12/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Výročná správa kontrolóra obsahuje pohľad kontrolóra zväzu na činnosť všetkých orgánov 

SZFB a kontroluje hospodárenie SZFB. Výročnú správu kontrolóra SZFB v zmysle stanov 

konferencia berie na vedomie. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• Výročnú správu kontrolóra  SZFB 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 14 Návrh na úpravu odmeny za výkon funkcie kontrolóra 

Číslo materiálu Mat13/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Výkon funkcie kontrolóra SZFB je z roka na rok náročnejší, nakoľko hlavný kontrolór športu 

ukladá kontrolórom národných športových zväzov viac a viac úloh, je potrebné absolvovať 

viacdňové školenia a rozsah prác kontrolóra sa neustále zväčšuje. Konferencia sa výškou 

odmeny kontrolóra zaoberala v roku 2016. V tom čase sa len inštitucionalizovali kontrolóri 

NŠZ a tak nárok na ich prácu bol ďaleko menši ako v súčasnosti. Z tohto dôvodu 

navrhujeme navýšiť mesačnú odmenu zo súčasnej sumy 75 € na sumu 150 € brutto. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• mesačnú odmenu kontrolórovi SZFB 150 € brutto 
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 15 Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB 

Číslo materiálu Mat14/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Doplňujúce voľby predsedu Odvolacej komisie SZFB. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB  
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Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 16 Návrh na vylúčenie riadneho člena SZFB 

Číslo materiálu Mat15/01K-2020 

 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Na základe nečinnosti a neplnení si povinnosti vyplývajúcich z členstva v SZFB a v zmysle 

Stanov SZFB sa navrhuje vylúčiť dvoch riadnych členov - Športový klub Revúcke Sršne a 

Florbalový klub Rulers Dolný Kubín. 

 

Športový klub Revúcke Sršne, je členom SZFB od 7.9.2017. Klub neuhradil členský 

príspevok za klub  za 2 roky 2018/ 2019 a 2019/2020. Klubu boli zaslané  v  priebehu 2 

rokov viaceré výzvy a upomienky. Klub na poslednú upomienku odpovedal, že nemá záujem 

pokračovať v členstve.  Klubu bolo oznámene, že ako má postupovať pri žiadosti 

o vystúpenie zo SZFB, klub však doposiaľ odhlášku neposlal. 

Platobný príkaz č. 22 2019 0065, ktorý bol splatný dňa 12.1.2019 a Platobný príkaz č.  22 

2020 66, ktorý bol splatný dňa 12.1.2020 spolu vo výške 40,00 EUR klub neuhradil. 

Klub  neprihlásil od vzniku svojho členstva  žiadneho športovca alebo družstvo do súťaže 

organizovanej SZFB. 

 

Florbalový klub Rulers Dolný Kubín, je členom SZFB od 19.9.2014. Klub neuhradil členský 

príspevok za klub  za 2 roky 2018/ 2019 a 2019/2020. Klubu boli zaslané  v  priebehu 2 

rokov viaceré výzvy a upomienky. Klub na poslednú upomienku odpovedal, že nemá záujem 

pokračovať v členstve.  Klubu bolo oznámene, že ako má postupovať pri žiadosti 

o vystúpenie zo SZFB, klub však doposiaľ odhlášku neposlal. 

Platobný príkaz č. 22 2019 0057, ktorý bol splatný dňa 12.1.2019 a Platobný príkaz č.  22 

2020 58, ktorý bol splatný dňa 12.1.2020 spolu vo výške 40,00 EUR klub neuhradil. 

Klub  mal naposledy svoje družstvá v organizovanej súťaži SZFB v sezóne 2014/15. 

 

 

Prílohy: 

• - 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/01/___-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• vylúčenie dvoch riadnych členov zo SZFB Športový klub Revúcke Sršne a Florbalový 

klub Rulers Dolný Kubín 
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Správa o plnení uznesení K-SZFB 
 

Súhrn informácií a dôvodová správa: 

Správa o plnení uznesení sa predkladá ako stály bod rokovania K-SZFB. Sú v nej premietnuté 

uznesenia K-SZFB ukladacieho charakteru zoradené podľa dátumu prijatia, s určením 

zodpovedných osôb za úlohy, termínom a stavom ich plnenia. 

 

V súčasnosti eviduje K-SZFB tieto uznesenia: 

 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/09-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• Prezídiu SZFB najneskôr 14 dní pred konferenciou poslať klubom 

materiály na konferenciu obsahujúci aj štruktúru nákladov 

a výnosov. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte                                                                                                                                               

 

Plnenie uznesenia: 

Materiál obsahujúci štruktúru nákladov a výnosov bol delegátom konferencie zaslaný. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/10-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

Prezídiu SZFB do 31. januára kalendárneho roka zaslať klubom 

rozpočet na príslušný kalendárny rok na kontaktnú e-mailovú 

adresu klubu vytvorenú pre kluby SZFB. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte                                                                                                                                                     

 

Plnenie uznesenia: 

Rozpočet bol klubom zaslaný. Rozpočet je k dispozícii aj na webstránke SZFB. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/11-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• prezidentovi SZFB rozdeliť medzi členov prezídia zodpovednosť za 

jednotlivé oblasti (súťaže, mládež, marketing, legislatíva, matrika, 

reprezentácia, ...). 

Zodpovedný: v texte 

 

Plnenie uznesenia: 
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Aktuálne rozdelenie oblastí členov prezídia: O. Divinský – legislatíva, L. Klosík – reprezentácia, 

vzdelávanie, M. Burdeľ – rozhodcovia, ženský florbal, P. Vrba – súťaže, T. Turay – marketing, 

medzinárodné vzťahy 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/12-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P- SZFB povinnosť informovať kluby o programe a zasadnutiach P-

SZFB a taktiež o záveroch z rokovania zaslaním oznamu na e-

mailové adresy klubu vytvorené SZFB. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte 

 

Plnenie uznesenia: 

Na klubové maily boli priebežne posielané oznamy s odkazom na webstránku, kde sú 

požadované informácie o zasadnutiach a rozhodnutiach P-SZFB. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/14-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• vymazať z databázy v informačnom systéme SZFB členov, ktorí 

nemajú registráciu v súlade so Zákonom o športe. 

Zodpovedný: P-SZFB 

Termín: 31.7.2019 

 

Plnenie uznesenia: 

Všetci členovia, ktorí nespĺňali podmienky registrácie v zmysle zákona o športe boli vymazaní. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/16-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• zachovať celoštátne vrcholové súťaže mládeže:  M SR a ToPp. 

 

Plnenie uznesenia: 

Celoštátne vrcholové súťaže sú zachované, mali sa konať, ale z dôvodu epidémie koronavírusu 

sa nekonali. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/17-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje  

• odloženie vyžadovania účinnosti trénerskej  C – licencie 

v regionálnych súťažiach juniorov a dorastencov o 2 sezóny, t.j. od  

sezóny 2021/22. 

 

Plnenie uznesenia: 



 

3  Správa o plnení uznesení K-SZFB Edícia 2020 

Odloženie vyžadovania účinnosti trénerskej licencie C bolo zapracované v predpise Požiadavky 

na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/18-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB vypracovať podrobnejšiu metodiku povinného striedania 

v kategórii staršej a mladšej prípravky a odložiť povinnosť 

povinného striedania od sezóny 2020/21. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: v texte 

 

Plnenie uznesenia: 

Podrobná metodika povinného striedania bola zapracovaná v Pokyne pre riadenie 

regionálnych súťaží, kde bola aj ustanovená povinnosť povinného striedania v súťažiach ml. 

a st. prípravky v sezóne 2020/21. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/19-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB zriadiť Komisiu mládeže. 

Zodpovedný: v texte 

 

Plnenie uznesenia: 

Komisia mládeže bola zriadená ako subkomisia Ligovej komisie, kde boli doplnení členovia LK. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/20-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá 

• P-SZFB vypracovať marketingový plán obsahujúci: analýzu trhu, 

nastavenie cieľov, časový harmonogram na dosiahnutie cieľov, 

marketingový mix plán, nastavenie budovania imidžu zväzu. 

Zodpovedný: v texte 

Termín: 31.12.2019 

 

Plnenie uznesenia: 

Marketingová stratégia SZFB bola vypracovaná. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/21-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB ukladá  

• pripraviť návrh plánu retenčných aktivít pre udržateľnosť hráčov pri 

florbale v seniorskom veku, v ktorom bude zapracovaný aj základný 

prieskum situácie v krajinách TOP8.                                    

Zodpovedný: P-SZFB 
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Termín: 31.12.2019 

 

Plnenie uznesenia: 

Materiál je vypracovaný a súčasťou tejto správy ako príloha. 
 

Číslo 

uznesenia 

K-SZFB/01/22-2019 

Návrh 

uznesenia 

Konferencia SZFB schvaľuje  

• aby na vrcholových súťažiach  mládeže M SR a ToPp bolo umožnené 

štartovať iba hráčom, ktorí odohrali aspoň 20% stretnutí počas 

aktuálnej ligovej sezóny ukončenej danou vrcholovom súťažou. 

 

Plnenie uznesenia: 

Ustanovenie je zapracované v predpisoch SZFB. 
 

 

 

Prílohy: 

• Ako udržať starších hráčov pri florbale 
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Ako udržať starších hráčov pri florbale 
(plán retenčných aktivít) 
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Florbal aktuálne patrí medzi amatérske športy. To znamená že veľká väčšina hráčov 

a funkcionárov sa neživia priamo florbalom, ale majú svoje zamestnanie mimo 

florbalu. 

 

V niekoľkých krajinách ako napríklad Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko si vedia hráči 

priamo florbalom zarobiť a môžu to považovať za svoju prácu. No v súčasnosti 

takýchto hráčov nie je viac ako 50 na celom svete. Čoraz viac hráčov v týchto 

krajinách má čiastočné úväzky v klube respektíve v partnerských spoločnostiach, kde 

im vychádzajú v ústrety a vedia si tak prilepšiť k financiám ktoré dostávajú od klubu 

no nestačilo by to na pokrytie ich životných nákladov. 

 

Veľký odliv hráčov nastáva po ukončení strednej respektíve vysokej školy. Mnoho 

hráčov vie že florbalom sa živiť nebude a tak dostáva prednosť práca a štúdium. V 

prípade, že dokážeme v kluboch nastaviť podmienky a výjsť viac v ústrety hráčom, 

môžeme takýchto hráčov v kluboch a pri florbale udržať. 

 

Možnosti ako udržať hráčov pri florbale. 

 

    

 Pomôcť hráčom s hľadaním práce (práca v spoločnostiach ktoré podporujú klub) 

 Vytvoriť pracovné miesto v klube (tréner, sekretár klubu, marketingový pracovník) 

 Nechať hráčom možnosť samostatne trénovať (fyzická príprava) 

 Dať hráčom jasnú rolu v tíme a úprimná komunikácia 

 Komunikovať ročné hodnotenie role hráča a dôležitosť každého hráča 

 

 

Z porovnania dát z Fínska, Švédska, Švajčiarska, Česka, Lotyšska s našími dátami zo 

Slovenska môžeme konštatovať, že sme na podobnej úrovni ako Fínsko, Česko, 

Lotyšsko. Nad celkovým priemerom sa vynímajú najmä Švédsko a Švajčiarsko, kde je 

práve najviac hráčov platených priamo za florbal. 
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Porovnanie percentuálneho podielu hráčov rôznych vekových skupín v najvyšších 

mužských súťažiach uvedených krajín

 

22,77 

23,70 23,68 

22,28 
22,41 

22,20 

FIN SWE SUI CZE LAT SVK 

Priemerný vek hráčov v najvyššej mužskej súťaži 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

FIN SWE SUI CZE LAT SVK 

25,19% 
20,19% 

13,04% 

31,96% 
37,60% 35,57% 

42,08% 

39,75% 
47,83% 

33,76% 
29,46% 35,28% 

22,86% 
30,43% 30,75% 22,68% 18,60% 

21,57% 

8,57% 8,70% 7,45% 
9,28% 11,24% 

4,96% 
1,30% 0,93% 0,93% 2,32% 3,10% 2,62% 

16-19 roční 20-24 roční 25-29 roční 30-34 roční 35 a viac roční 



 

1  Správa o hospodárení SZFB za rok 2019  

 

 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ 

Slovenského zväzu florbalu 

2019 
 

 

 

ÚVOD 

Správa o hospodárení za rok 2019 poskytuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia 

Slovenského zväzu florbalu. Správa o hospodárení je rozdelená do niekoľkých častí.  V úvodnej 

časti „Základné informácie“ uvádzame základné údaje o Slovenskom zväze florbalu. V ďalších 

častiach predkladáme podrobnú analýzu zdrojov financovania Slovenského zväzu florbalu. 

Ďalej predkladáme prehľad poskytnutých finančných prostriedkov klubom v zmysle v zmysle § 

69, ods. 4, písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe zákona a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné čerpanie príspevku uznanému športu  

zverejňuje Slovenský zväz florbalu na svojej webstránke. 

 

 

1/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

IČO: 31795421 

DIČ: 2021656626 

Registrácia na MV SR: MV SR VVS/1-900/90-10134 

 

 

2/ PREHĽAD O ZDROJOCH FINANCOVANIA 

V roku 2019 mal Slovenský zväz florbalu k dispozícii finančné prostriedky v celkovej výške 

847 953 €, z toho: 

• finančné prostriedky presunuté z roku 2018 predstavovali 9 925 €, 

• zdroje získané v roku 2019 predstavovali 838 028 €. 

 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu - príspevok uznanému športu 

Na celkových zdrojoch roku 2019 sa podieľali prostriedky zo štátneho rozpočtu celkom vo 

výške 576 697 €, z toho: 

• finančné prostriedky presunuté z roku 2018 vo výške 0 €, 

• finančné prostriedky rozpočtované v roku 2019 celkom vo výške 576 697 €, z toho 

bežné výdavky 576 697 € a kapitálové výdavky 0 €. 

Tieto prostriedky boli v zmysle § 69, ods. 4 a 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe účelovo 

viazané, a to: 

a) najmenej 15 % výšky príspevku na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to 

pomerne medzi športové kluby podľa súťažiacich družstiev do 23 rokov v sume 86 

505 €, 

b) najmenej 20% výšky príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 115 

339 €, 

c) najmenej 25% výšky príspevku na účel športovej reprezentácie v sume 144 174 €, 
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d) najviac 15% výšky príspevku na účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 86 505 

€. 

Ostatné finančné prostriedky vo výške 25% príspevku v sume 144 174 € Slovenský zväz 

florbalu v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu použil na svoju ostatnú 

športovú činnosť. 

Všetky oprávnené náklady, ktoré sa z príspevku uznanému športu môžu použiť sú 

zadefinované v zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu, a to:  

a) na správu a prevádzku národného športového zväzu 

b) na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou 

c) na účel rozvoja talentovaných športovcov 

d) na účel športovej reprezentácie 

e) na ostatnú športovú činnosť 

Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019 medzi Slovenským zväzom 

florbalu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, bola 

uzatvorená podľa § 68 až § 69a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe za účelom poskytnutia 

príspevku uznanému športu v roku 2019. 

 

Prostriedky z vlastnej činnosti 

Vlastné zdroje v roku 2019 predstavovali 271 256 €. Z toho: 

• presunuté finančné prostriedky z roku 2018 celkom 9 925 €, 

• získané zdroje v roku 2019 celkom 261 331 €. 

K vlastným zdrojom patrili: 

• prostriedky zo štartovného a zábezpeky, ktoré predstavovali celkom 60 050 €, 

• prostriedky z členských a licenčných príspevkov, ktoré predstavovali celkom 47 174 

€, 

• prostriedky zo súťažno-organizačného poplatku, ktoré predstavovali celkom 77 773 

€, 

• prostriedky z účastníckych poplatkov, ktoré predstavovali celkom 21 665 €, 

• prostriedky z pokút, ktoré predstavovali celkom 8 018 €, 

• prostriedky z grantov, ktoré predstavovali celkom 8 800 €, 

• prostriedky z ostatnej činnosti, ktoré predstavovali celkom 37 851 €. 

 

Porovnanie finančných prostriedkov v rokoch 2018 a 2019 

V tejto časti správy porovnávame pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 

a vlastných zdrojov v roku 2018 s rokom 2019. 

Na financovanie Slovenského zväzu florbalu bol v roku 2018 pridelený príspevok uznanému 

športu vo výške: 

• bežné výdavky 380 419 €, to znamená o 196 278 € viac, 

• kapitálové výdavky 0 €, to znamená bez meny. 

Prostriedky z vlastnej činnosti Slovenského zväzu florbalu predstavovali v roku 2018 celkom: 

• 467 662 €, to znamená o 196 406 € menej. 

 

 

3/ PREHĽAD O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

V tejto kapitole je uvedený sumárny prehľad čerpania finančných prostriedkov z jednotlivých 

zdrojov financovania v roku 2019. Z celkových disponibilných zdrojov, ktoré mal Slovenský 

zväz florbalu k dispozícii v roku 2019 sa vyčerpalo 813 842 € (96 %). Nevyčerpané finančné 

prostriedky predstavujú spolu 34 111 € (4 %) a boli presunuté do rozpočtu pre rok 2020.  
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Vyčerpané finančné prostriedky 

V roku 2019 sa finančné prostriedky vyčerpali spolu v sume 813 842 € v nasledovnej 

štruktúre: 

• z príspevku uznanému športu 576 697 €, 

• z vlastných zdrojov 237 145 €. 

 

Presun finančných prostriedkov do roku 2020 

Z dôvodu efektívneho a hospodárneho využívania finančných prostriedkov Slovenského 

zväzu florbalu v roku 2019 sa umožnilo vytvoriť finančnú rezervu vo výške 34 111 € a 

presunúť tieto finančné prostriedky do nasledujúceho rozpočtového roka. Uvedená suma 

predstavovala 4 % z celkového rozpočtu a cieľom je toto percento každým rokom navyšovať 

až do minimálnej výšky 10 %. V porovnaní s rokom 2018, kedy Slovenský zväz florbalu 

presunul finančné prostriedky do roku 2019 vo výške 9 925 € ide o nárast vo výške 24 186 €, 

čo predstavuje nárast finančnej rezervy o 244 %. 

 

 

4/ ŠTRUKTÚRA VYČERPANÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Slovenský zväz florbalu čerpal v roku 2019 finančné prostriedky v celkovej sume 813 842 €. 

Podrobný prehľad o vyčerpaných finančných prostriedkoch podľa jednotlivých kapitol 

rozpočtu je uvedený v prílohe tejto správy. 

 

V kapitole Mzdy a poistné sú zaúčtované výdavky vo výške 58 459 € spojené s personálnymi 

nákladmi zamestnancov, tzn. mzdy, sociálne odvody, zdravotné odvody, dane a prostriedky 

na stravu. V porovnaní s rokom 2018 sú výdavky vyššie o 9 642 € z dôvodu navýšenia počtu 

zamestnancov zväzu o jedného zamestnanca. 

 

V roku 2019 absolvovali zamestnanci zväzu služobné cesty, ktoré predstavovali náklady vo 

výške 2 664 €. Uvedené výdavky sú v kapitole Cestovné náklady sekretariátu. 

 

Nájomné v roku 2019 predstavovalo výdaje vo výške 1 340 €. Po presťahovaní z Domu športu, 

ktorý sa rekonštruuje boli výdaje za nájomné presunuté na SZFB, s.r.o. 

 

V kapitole Komunikácia sú zahrnuté výdavky spojené s nákladmi na komunikáciu, tzn. 

telefonické služby, internetové služby, poštovné a služby kuriérskej spoločnosti. Celkové 

výdaje predstavovali 3 584 €. 

 

Režijné náklady zväzu predstavovali v roku 2019 sumu vo výške 13 606 €, kde približne 

polovicu nákladov tvorilo interiérové vybavenie novej kancelárie SZFB a nákup výpočtovej a 

kancelárskej techniky. 

 

Finančné a administratívne náklady tvorili celkom 31 802 €. Prostriedky boli čerpané na 

poplatky banke a dane, služby účtovníckej a audítorskej firme a tiež na služby 

administratívneho pracovníka na základe mandátnej zmluvy. 

 

V kapitole Prezídium, komisie, funkcionári a  dobrovoľníci bolo vyčerpaných celkom 126 750 

€, z toho náhrady rozhodcov predstavovali sumu vo výške 72 687 €. Odmeny a náhrady 

funkcionárov zväzu boli vo výške 50 188 €. Medzi funkcionárov, ktorým boli v roku 2019 

poskytnuté finančné prostriedky boli tréneri reprezentácií SR, členovia realizačných tímov 
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reprezentácii SR, tréneri regionálnych výberov, členovia odborných komisií KVTM, LK, KRO, 

DK, regionálni sekretári a ďalší funkcionári.  

 

V kapitole Webstránka a média sú zahrnuté výdavky spojené s editorskou činnosťou webu a 

sociálnych sietí vo výške 16 853 € a programátorskými prácami na informačnom systéme vo 

výške 1 176 €. Náklady na vzdelávací portál predstavovali 2500 €. Ostatné náklady súviseli 

so správou webstránky. 

 

Výdavky na školenia rozhodcov predstavovali 5 060 €, na školenia trénerov 5 970 €. Náklady 

boli tvorené hlavne odmenami lektorov, cestovnými nákladmi, prenájmami priestorov, 

ubytovaním a ostatnou réžiou. 

 

V kapitole Celoštátne súťaže bolo vyčerpaných celkom 29 576 €, z toho najväčšiu položku 

tvorili výdaje na cestovné náklady rozhodcov vo výške 21 396 €. Ocenenia a odmeny za 

umiestnenie tvorili celkom 8 092 €. V regionálnych súťažiach boli ocenenia vo výške 6 935 €. 

Výdaje spojené s organizáciou majstrovstiev Slovenska a Turnajov o pohár prezidenta 

predstavovali celkovo 25 434 €. 

 

Reprezentačné výbery v roku 2019 minuli celkovo 194 549 €, z toho reprezentácia mužov 13 

924 €, žien 78 655 €, juniorov 57 654 €, junioriek 21 993 € a regionálne výbery 22 323 €. 

Reprezentácie žien a juniorov mali v roku 2019 reprezentačný cyklus, ktorý vrcholil 

majstrovstvami sveta, ktoré sa konali vo Švajčiarsku (ženy) a v Kanade (juniori). 

 

V Programe podpory v roku 2019 bolo vyčerpaných celkom 165 030 €, z toho najviac 

finančných prostriedkov smerovalo do klubov v celkovej výške 158 630 € - na družstvá 

mládeže 101 714 €, na rozvoj talentovanej mládeže  54 516 €, na materiálno-technické 

zabezpečenie 2 400 €. Ostatné prostriedky smerovali na podporu florbalových turnajov a 

školskej Floorball SK Ligy. 

 

Na základe členstva Slovenského zväzu florbalu v športových organizáciách sa vyčerpalo z 

rozpočtu celkovo 30 953 € na členské a účastnícke poplatky športovým organizáciám a za 

účasť na medzinárodných podujatiach. 

 

V kapitole Podujatia sú čerpané prostriedky spojené hlavne s medzinárodnými podujatiami, 

ktoré sa v roku 2019 konali v Trenčíne a Malackách. Celkové náklady predstavovali 46 206 €. 

 

Záväzky Slovenského zväzu florbalu tvorili hlavne poplatky IFF za MS žien 2017, pôžička 

Českého florbalu, časť dotácie MŠ VVaŠ a boli čerpané vo výške 46 286 €. 

 

 



Oddiel Položka Suma Poznámka

P100 DOTÁCIE / GRANTY 576697,00

P110 Sponzoring 0,00

P120 MŠ SR / príspevok uznanému športu 576697,00

P121 dotácia pre družstvá do 23 rokov 86505,00

P122 rozvoj talentovaných športovcov 115339,00

P123 športová reprezentácia 135174,00

P124 správa a prevádzka 86505,00

P125 ostatné 153174,00

P130 Samospráva a iné granty 9000,00

P200 VLASTNÉ ZDROJE 254450,00

P210 Štartovné 43000,00

P211 celoštátne súťaže 24000,00

P212 regionálne súťaže 19000,00

P220 Zábezpeka 53000,00

P221 celoštátne súťaže 22500,00

P222 regionálne súťaže 30500,00

P230 Členské, registračné a admin. poplatky 126700,00

P231 ročný členský príspevok 9500,00

P232 registrácie a licencie hráčov, súpisky 37000,00

P233 prestupy, hosťovania, str. hosťovania a štarty 7000,00

P234 ostatné administratívne poplatky 1200,00

P235 súťažno-organizačný poplatok 72000,00

P240 Účastnícke poplatky 22700,00

P241 muži - reprezentácia 0,00

P242 ženy - reprezentácia 0,00

P243 juniori - reprezentácia 0,00

P244 juniorky - reprezentácia 0,00

P245 regionálne výbery 3000,00

P246 rozhodcovia - školenie / licencie 10500,00

P247 tréneri - školenie / licencie 9000,00

P248 ostatné školenia 0,00

P249 ostatné účastnícke poplatky 200,00

P250 Pokuty a poplatky 9050,00

P251 kluby - celoštátne súťaže 2000,00

P252 kluby - regionálne súťaže 5500,00

P253 rozhodcovia 550,00

P254 disciplinárne a odvolacie poplatky a trovy 1000,00

P300 INÉ PRÍJMY 61030,00

P301 úroky 30,00

P302 ostatné príjmy 6000,00

Rozpočet SZFB 2019

Príjmy
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P303 podujatia 55000,00

PRÍJMY CELKOM 892177,00

Oddiel Položka Suma Poznámka

V100 SEKRETARIÁT / PREZÍDIUM / KOMISIE 273200,00

V110 Mzdy a poistné 60000,00

V120 Cestovné náklady 3000,00

V130 Nájomné 1500,00

V140 Komunikácia 3800,00

V141 telefón, internet 2500,00

V142 poštovné 1300,00

V150 Réžia a materiál 13800,00

V151 kancelárske potreby 1300,00

V152 výpočtová a kancelárska technika 3500,00

V153 interiérové vybavenie 3500,00

V154 reprezentatívne výdaje 2000,00

V155 ostatné 3500,00

V160 Finančná a právna oblasť 32300,00

V161 účtovnícke a administratívne služby 30000,00

V162 právnické a sprostredkovateľské služby 300,00

V163 poplatky banke, dane 2000,00

V170 Prezídium, komisie, funkcionári a dobrovoľníci 137100,00

V171 odmeny / náhrady funkcionárov (dobrovolnikov) 60000,00

V172 cestovné náklady funkcionárov 3000,00

V173 ubytovanie a strava 500,00

V174 ostatné 100,00

V175 náhrady rozhodcov a delegátov 73000,00

V176 náhrady ostatných dobrovoľníkov 500,00

V180 Webstránka a média 21700,00

V181 informačný systém 1500,00

V182 webstránka, sociálne média 3000,00

V183 editorské, grafické a fotografické služby 17000,00

V184 ostatné 200,00

V200 ŠKOLENIA / SEMINÁRE 11650,00

V210 Školenia a semináre rozhodcov 4800,00

V211 odmeny / náhrady 1500,00

V212 cestovné náklady 1500,00

V213 prenájmy 300,00

V214 ubytovania a strava 1400,00

V215 ostatné 100,00

V220 Školenia a semináre trénerov 6300,00

V221 odmeny / náhrady 1000,00

Výdaje
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V222 cestovné náklady 1000,00

V223 prenájmy 1300,00

V224 ubytovania a strava 1000,00

V225 ostatné 2000,00

V230 Školenia a semináre sekretárov 550,00

V231 odmeny / náhrady 0,00

V232 cestovné náklady 250,00

V233 prenájmy 100,00

V234 ubytovania a strava 100,00

V235 ostatné 100,00

V300 LIGOVÉ SÚŤAŽE / M-SR 63050,00

V310 Celoštátne súťaže 29850,00

V311 odmeny za umiestnenie 4750,00

V312 ocenenia 3500,00

V313 cestovné náklady - rozhodcovia / delegáti 21500,00

V314 ostatné 100,00

V320 Regionálne súťaže 7500,00

V321 odmeny za umiestnenie 0,00

V322 ocenenia 7000,00

V323 ostatné 200,00

V324 kvalifikačné turnaje 300,00

V330 Majstrovstvá Slovenska 25700,00

V331 ocenenia 3500,00

V332 prenájom 8000,00

V333 ubytovanie a strava 1000,00

V334 cestovné náklady 200,00

V335 odmeny / náhrady 12000,00

V336 ostatné 1000,00

V400 REPREZENTÁCIE 194500,00

V410 Muži 12000,00

V411 prenájmy 500,00

V412 ubytovanie a strava 3500,00

V413 cestovné náklady 4500,00

V414 odmeny / náhrady 0,00

V415 materiál / poistenie / ostatná réžia 3500,00

V420 Ženy 78500,00

V421 prenájmy 2500,00

V422 ubytovanie a strava 60000,00

V423 cestovné náklady 13000,00

V424 odmeny / náhrady 0,00

V425 materiál / poistenie / ostatná réžia 3000,00

V430 Juniori 57000,00

V431 prenájmy 1000,00

V432 ubytovanie a strava 25000,00

V433 cestovné náklady 28000,00
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V434 odmeny / náhrady 0,00

V435 materiál / poistenie / ostatná réžia 3000,00

V440 Juniorky 22000,00

V441 prenájmy 1000,00

V442 ubytovanie a strava 12000,00

V443 cestovné náklady 6000,00

V444 odmeny / náhrady 0,00

V445 materiál / poistenie / ostatná réžia 3000,00

V450 Regionálne výbery 25000,00

V451 prenájmy 3000,00

V452 ubytovanie a strava 17000,00

V453 cestovné náklady 3000,00

V454 odmeny / náhrady 0,00

V455 materiál / poistenie / ostatná réžia 2000,00

V500 ROZVOJ FLORBALU 165800,00

V501 dotácia na cestovné náklady 0,00

V502 dotácia na družstvá klubov do 23 rokov 102000,00

V503 materiálno-technické zabezpečenie 2500,00

V504 ostatné dotácie 1300,00

V505 podpora klubov 55000,00

V506 rozvoj florbalu / školské súťaže 5000,00

V600 ČLENSKÉ A ÚČASTNÍCKE POPLATKY 31550,00

V601 IFF 26000,00

V602 KŠZ 550,00

V603 ostatné poplatky 5000,00

V700 MARKETING 0,00

V701 televízia 0,00

V702 printové média 0,00

V703 reklama 0,00

V704 ostatné 0,00

V800 PODUJATIA 62000,00

V801 domáce podujatia 0,00

V802 medzinárodné podujatia 60000,00

V803 ostatné 2000,00

V900 ZÁVÄZKY 90000,00

V901 zábezpeky 53000,00

V902 záväzky klubom 0,00

V903 záväzky IFF (SZFB) 0,00

V904 záväzky IFF (kluby) 0,00

V905 ostatné záväzky 37000,00

VÝDAJE CELKOM 891750,00

PRÍJMY CELKOM 892177,00

VÝDAJE CELKOM 891750,00

ROZDIEL 427,00
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Oddiel Položka Suma Poznámka

P100 CUDZIE ZDROJE 90000,00

P110 Sponzoring 90000,00

P120 Výzvy a granty 0,00

P200 VLASTNÉ ZDROJE 52000,00

P210 Podujatia 35000,00

P211 medzinárodné podujatia 35000,00

P212 domáce podujatia 0,00

P213 ostatné 0,00

P220 Iné príjmy 17000,00

P221 mediálne a marketingové práva 12000,00

P222 ostatné 5000,00

P223 pohľadávky 0,00

PRÍJMY CELKOM 142000,00

Oddiel Položka Suma Poznámka

V100 KANCELÁRIA 27000,00

V110 Mzdy a poistné 0,00

V120 Cestovné náklady 500,00

V130 Nájomné 18000,00

V140 Komunikácia 0,00

V150 Réžia a materiál 8500,00

V151 kancelárske potreby 0,00

V152 technika 1000,00

V153 materiál 6500,00

V154 ostatné 1000,00

V200 FINANČNÁ A PRÁVNA OBLASŤ 16150,00

V201 účtovnícke a administratívne služby 1000,00

V202 sprostredkovateľské služby 15000,00

V203 poplatky banke, dane 150,00

V300 MARKETING 23000,00

V301 televízia a televízne práva 17000,00

V302 printové média 0,00

V303 reklama a reklamný materiál 3000,00

V304 mediálne služby 3000,00

V400 PODUJATIA 45500,00

V401 medzinárodné podujatia 45000,00

V402 domáce podujatia 0,00

Rozpočet SZFB s.r.o. 2019

Príjmy

Výdaje
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V403 ostatné 500,00

V500 INÉ VÝDAJE 28660,00

V501 podpora SZFB 0,00

V502 záväzky 28660,00

VÝDAJE CELKOM 140310,00

PRÍJMY CELKOM 142000,00

VÝDAJE CELKOM 140310,00

ROZDIEL 1690,00
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 KATEGÓRIA / PODKATEGÓRIA PRÍJMY VÝDAJE PRESUN SALDO

SPOLU: 840 154,16 815 967,94 0,00 24 186,22

00-Priebežná položka 2 126,11 2 042,18 0,00 83,93

     - 2 126,11 2 042,18 0,00 83,93

P130-Ministerstvo školstva SR 576 697,00 0,00 0,00 576 697,00

     P131-Dotácia pre družstvá do 23 rokov 86 505,00 0,00 0,00 86 505,00

     P132-Rozvoj talentovaných športovcov 115 339,00 0,00 0,00 115 339,00

     P133-Športová reprezentácia 135 174,00 0,00 0,00 135 174,00

     P134-Správa a prevádzka 86 505,00 0,00 0,00 86 505,00

     P135-Ostatné 153 174,00 0,00 0,00 153 174,00

P140-Samospráva a iné granty 8 800,00 0,00 0,00 8 800,00

     - 8 800,00 0,00 0,00 8 800,00

P210-Štartovné 42 053,00 0,00 0,00 42 053,00

     P211-Celoštátne súťaže 23 435,00 0,00 0,00 23 435,00

     P212-Regionálne súťaže 18 618,00 0,00 0,00 18 618,00

P220-Zábezpeka 17 997,50 0,00 0,00 17 997,50

     P221-Celoštátne súťaže 5 215,00 0,00 0,00 5 215,00

     P222-Regionálne súťaže 12 782,50 0,00 0,00 12 782,50

P230-Členské, registračné a administratívne poplatky 124 947,00 0,00 0,00 124 947,00

     P231-Ročný členský príspevok 9 089,00 0,00 0,00 9 089,00

     P232-Licencie hráčov, súpisky 36 250,00 0,00 0,00 36 250,00

     P233-Transfery hráčov 6 785,00 0,00 0,00 6 785,00

     P234-Ostatné administratívne poplatky 1 050,00 0,00 0,00 1 050,00

     P235-Súťažno-organizačný poplatok 71 773,00 0,00 0,00 71 773,00

P240-Účastnícke poplatky 21 665,00 0,00 0,00 21 665,00

     P245-Regionálne výbery 2 660,00 0,00 0,00 2 660,00

     P246-Rozhodcovia - školenie / licencie 10 220,00 0,00 0,00 10 220,00

     P246-Tréneri - školenie / licencie 8 785,00 0,00 0,00 8 785,00

P250-Pokuty a poplatky 8 018,90 0,00 0,00 8 018,90

     P251-Kluby - celoštátne súťaže 1 798,00 0,00 0,00 1 798,00

     P252-Kluby - regionálne súťaže 5 011,00 0,00 0,00 5 011,00

     P253-Rozhodcovia 309,90 0,00 0,00 309,90

     P254-Disciplinárne a odvolacie poplatky a trovy 900,00 0,00 0,00 900,00

P300-Iné príjmy a pohľadávky 37 849,65 0,00 0,00 37 849,65

     P302-Ostatné príjmy 4 601,03 0,00 0,00 4 601,03

     P304-Pohľadávky - ostatné 1 133,62 0,00 0,00 1 133,62

     P305-Podujatia 32 115,00 0,00 0,00 32 115,00

TRANSFER 0,00 0,00 0,00 0,00

     - 0,00 0,00 0,00 0,00

V110-Mzdy a poistné 0,00 58 459,66 0,00 -58 459,66

     - 0,00 58 459,66 0,00 -58 459,66

V120-Cestovné náklady (sekretariát) 0,00 2 664,59 0,00 -2 664,59

     - 0,00 2 664,59 0,00 -2 664,59

V130-Nájomné 0,00 1 340,02 0,00 -1 340,02

     - 0,00 1 340,02 0,00 -1 340,02

V140-Komunikácia 0,00 3 584,68 0,00 -3 584,68

     V141-Telefón, internet 0,00 2 425,97 0,00 -2 425,97

     V142-Poštovné 0,00 1 158,71 0,00 -1 158,71

V150-Réžia a materiál 0,00 13 606,03 0,00 -13 606,03

     V151-Kancelárske potreby 0,00 1 308,62 0,00 -1 308,62

     V152-Výpočtová a kancelárska technika 0,00 3 408,12 0,00 -3 408,12
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 KATEGÓRIA / PODKATEGÓRIA PRÍJMY VÝDAJE PRESUN SALDO

     V153-Interiérové vybavenie 0,00 3 386,72 0,00 -3 386,72

     V154-Ubytovanie a strava 0,00 563,63 0,00 -563,63

     V155-Reprezentatívne výdaje 0,00 2 247,33 0,00 -2 247,33

     V156-Ostatné 0,00 2 691,61 0,00 -2 691,61

V160-Finančná a právna oblasť 0,00 31 802,61 0,00 -31 802,61

     V161-Účtovnícke a administratívne služby 0,00 29 600,32 0,00 -29 600,32

     V162-Právnické a sprostredkovateľské služby 0,00 174,08 0,00 -174,08

     V163-Poplatky banke, dane 0,00 2 028,21 0,00 -2 028,21

V170-Prezídium, komisie, funkcionári a dobrovoľníci 0,00 126 750,90 0,00 -126 750,90

     V171-Odmeny / náhrady funkcionárov 0,00 50 188,15 0,00 -50 188,15

     V172-Cestovné náklady funkcionárov 0,00 3 214,64 0,00 -3 214,64

     V173-Ubytovanie a strava 0,00 431,51 0,00 -431,51

     V174-Ostatné 0,00 229,60 0,00 -229,60

     V175-Náhrady rozhodcov / observerov 0,00 72 687,00 0,00 -72 687,00

V180-Webstránka a média 0,00 20 907,79 0,00 -20 907,79

     V181-Informačný systém 0,00 1 176,00 0,00 -1 176,00

     V182-Webstránka, sociálne média 0,00 2 878,43 0,00 -2 878,43

     V184-Ostatné 0,00 16 853,36 0,00 -16 853,36

V210-Školenia rozhodcov 0,00 5 060,88 0,00 -5 060,88

     V211-Odmeny / náhrady lektorov 0,00 1 272,00 0,00 -1 272,00

     V212-Cestovné náklady 0,00 1 303,07 0,00 -1 303,07

     V213-Prenájmy 0,00 570,30 0,00 -570,30

     V214-Ubytovanie a strava 0,00 1 339,15 0,00 -1 339,15

     V215-Réžia / ostatné 0,00 576,36 0,00 -576,36

V220-Školenia trénerov 0,00 5 970,52 0,00 -5 970,52

     V221-Odmeny / náhrady lektorov 0,00 960,00 0,00 -960,00

     V222-Cestovné náklady 0,00 966,96 0,00 -966,96

     V223-Prenájmy 0,00 1 283,60 0,00 -1 283,60

     V224-Ubytovanie a strava 0,00 626,66 0,00 -626,66

     V225-Réžia / ostatné 0,00 2 133,30 0,00 -2 133,30

V230-Iné školenia 0,00 160,28 0,00 -160,28

     V234-Ubytovanie a strava 0,00 100,28 0,00 -100,28

     V235-Réžia / ostatné 0,00 60,00 0,00 -60,00

V310-Celoštátne súťaže 0,00 29 576,87 0,00 -29 576,87

     V311-Odmeny za umiestnenie 0,00 4 750,00 0,00 -4 750,00

     V312-Ocenenia 0,00 3 342,82 0,00 -3 342,82

     V313-Cestovné náklady rozhodcov / observerov 0,00 21 396,29 0,00 -21 396,29

     V314-Ostatné 0,00 87,76 0,00 -87,76

V320-Regionálne súťaže 0,00 7 277,60 0,00 -7 277,60

     V322-Ocenenia 0,00 6 935,60 0,00 -6 935,60

     V324-Kvalifikačné turnaje 0,00 342,00 0,00 -342,00

V330-Majstrovstvá Slovenska 0,00 25 434,50 0,00 -25 434,50

     V331-Ocenenia 0,00 3 415,16 0,00 -3 415,16

     V332-Prenájmy 0,00 7 750,10 0,00 -7 750,10

     V333-Ubytovanie a strava 0,00 738,25 0,00 -738,25

     V334-Cestovné náklady 0,00 279,60 0,00 -279,60

     V335-Odmeny / náhrady 0,00 12 151,48 0,00 -12 151,48

     V336-Réžia / ostatné 0,00 1 099,91 0,00 -1 099,91

V410-Reprezentácia mužov 0,00 13 924,55 0,00 -13 924,55

     V411-Prenájmy 0,00 369,55 0,00 -369,55
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 KATEGÓRIA / PODKATEGÓRIA PRÍJMY VÝDAJE PRESUN SALDO

     V412-Ubytovanie a strava 0,00 5 740,38 0,00 -5 740,38

     V413-Cestovné náklady 0,00 4 496,64 0,00 -4 496,64

     V415-Réžia / ostatné 0,00 3 317,98 0,00 -3 317,98

V420-Reprezentácia žien 0,00 78 655,47 0,00 -78 655,47

     V421-Prenájmy 0,00 2 315,86 0,00 -2 315,86

     V422-Ubytovanie a strava 0,00 59 291,25 0,00 -59 291,25

     V423-Cestovné náklady 0,00 13 155,01 0,00 -13 155,01

     V425-Réžia / ostatné 0,00 3 893,35 0,00 -3 893,35

V430-Reprezentácia juniorov 0,00 57 654,85 0,00 -57 654,85

     V431-Prenájmy 0,00 681,00 0,00 -681,00

     V432-Ubytovanie a strava 0,00 21 893,85 0,00 -21 893,85

     V433-Cestovné náklady 0,00 28 740,47 0,00 -28 740,47

     V435-Réžia / ostatné 0,00 6 339,53 0,00 -6 339,53

V440-Reprezentácia junioriek 0,00 21 993,37 0,00 -21 993,37

     V441-Prenájmy 0,00 879,50 0,00 -879,50

     V442-Ubytovanie a strava 0,00 11 349,20 0,00 -11 349,20

     V443-Cestovné náklady 0,00 4 182,30 0,00 -4 182,30

     V445-Réžia / ostatné 0,00 5 582,37 0,00 -5 582,37

V450-Regionálne výbery 0,00 22 323,61 0,00 -22 323,61

     V451-Prenájmy 0,00 2 627,20 0,00 -2 627,20

     V452-Ubytovanie a strava 0,00 15 941,66 0,00 -15 941,66

     V453-Cestovné náklady 0,00 2 395,36 0,00 -2 395,36

     V455-Réžia / ostatné 0,00 1 359,39 0,00 -1 359,39

V500-Program podpory 0,00 165 030,30 0,00 -165 030,30

     V502-Dotácia na družstvá klubov do 23 rokov 0,00 101 714,00 0,00 -101 714,00

     V503-Materiálno-technické zabezpečenie 0,00 2 400,00 0,00 -2 400,00

     V504-Ostatné dotácie 0,00 1 400,00 0,00 -1 400,00

     V505-Rozvoj talentovanej mládeže 0,00 54 516,30 0,00 -54 516,30

     V506-Rozvoj florbalu 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

V600-Členské a účastnícke poplatky 0,00 30 953,38 0,00 -30 953,38

     V601-IFF 0,00 25 423,38 0,00 -25 423,38

     V602-KŠZ 0,00 530,00 0,00 -530,00

     V603-Ostatné 0,00 5 000,00 0,00 -5 000,00

V700-Marketing 0,00 1 351,58 0,00 -1 351,58

     V703-Reklama a kampane 0,00 1 351,58 0,00 -1 351,58

V800-Podujatia 0,00 48 155,22 0,00 -48 155,22

     V802-Medzinárodné turnaje / akcie 0,00 46 206,67 0,00 -46 206,67

     V803-Ostatné 0,00 1 948,55 0,00 -1 948,55

V900-Záväzky 0,00 41 286,50 0,00 -41 286,50

     V901-Zábezpeky 0,00 685,50 0,00 -685,50

     V902-Záväzky klubom 0,00 714,00 0,00 -714,00

     V903-Záväzky IFF (SZFB) 0,00 10 000,00 0,00 -10 000,00

     V905-Záväzky ostatné 0,00 29 887,00 0,00 -29 887,00



SZFB s.r.o.

KATEGÓRIA PRÍJMY VÝDAJE SALDO

Spolu 160 188,00 € 149 127,74 € 11 060,26 €

sponzoring 102 900,00 € 0,00 € 102 900,00 €

medzinárodné podujatia 43 638,00 € 0,00 € 43 638,00 €

mediálne a marketingové práva 12 000,00 € 0,00 € 12 000,00 €

ostatné 1 650,00 € 0,00 € 1 650,00 €

nájomné (kancelária a sklad) 0,00 € 18 757,86 € -18 757,86 €

réžia a materiál 0,00 € 8 846,00 € -8 846,00 €

účtovnícke a administratívne služby 0,00 € 1 320,00 € -1 320,00 €

sprostredkovateľské služby 0,00 € 14 200,00 € -14 200,00 €

televízia a televízne práva 0,00 € 32 500,00 € -32 500,00 €

televízne prenosy 0,00 € 22 920,00 € -22 920,00 €

reklama a reklamný materiál 0,00 € 2 909,20 € -2 909,20 €

mediálne služby 0,00 € 2 750,00 € -2 750,00 €

medzinárodné podujatia 0,00 € 44 924,68 € -44 924,68 €



P.č. Príspevok na družstvá mládeže / 2019 príspevok družstvá

1 VŠK PdFUK Hurikán Bratislava 4 584,00 12

2 Športový klub LIDO 1 528,00 4

3 1. SC Malacky 382,00 1

4 ŠK FbO Florpédo Bratislava 764,00 2

5 Telocvičná Jednota Sokol Gajary 764,00 2

6 ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 2 674,00 7

7 Snipers Bratislava 3 056,00 8

8 FBC BlueBerries Modra 2 292,00 6

9 FBC Lions Bratislava 764,00 2

10 Športová škola Galaktikos 1 910,00 5

11 Športový klub Modra 382,00 1

12 IBK Bratislava 1 146,00 3

13 FBC MH Florbal Bratislava 1 528,00 4

14 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 1 528,00 4

15 NTS Florbalový Klub - Základné Školy Nemšová 2 292,00 6

16 Športový klub 1. FBC Trenčín 1 910,00 5

17 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 1 146,00 3

18 Športový klub  98 Pruské 764,00 2

19 FK AS Trenčín 2 674,00 7

20 Klub hokejbalu a florbalu Púchov 1 146,00 3

21 Športový klub Harvard Partizánske 2 674,00 7

22 Candy klub - FBC 11 Trnava 1 528,00 4

23 ICE Players Sereď 1 146,00 3

24 FBC Páv Piešťany 1 528,00 4

25 Florbal centrum Skalica 764,00 2

26 Športový klub Fair Levice 382,00 1

27 Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha 382,00 1

28 Slovenská športová agentúra 1 528,00 4

29 Revel sport club 764,00 2

30 ŠK Juventa Žilina 1 910,00 5

31 Academic Žilinská univerzita Žilina 3 438,00 9

32 Žatva 90 Dolný Kubín 1 910,00 5

33 TJ A-FbO Nižná 1 528,00 4

34 Florbalový klub  Tvrdošín 1 146,00 3

35 Meteníci Likavka 1 528,00 4

36 FbK Turany 764,00 2

37 MKŠS florbalový klub Kysucké Nové Mesto 1 528,00 4

38 DTF team Detva 764,00 2

39 FBC Slovan Rimavská Sobota 382,00 1

40 Fair Play Sports 1 528,00 4

41 Športový klub 1. FBC Zvolen 1 146,00 3

42 Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora" FBK RAptORs" 764,00 2



43 1. Fbk Banská Bystrica 764,00 2

44 TJ Družstevník  Mútne 764,00 2

45 TJ Tatran Zakamenné 1 146,00 3

46 FK Martinské Medvede 382,00 1

47 JSC educationis 382,00 1

48 Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice 2 292,00 6

49 Florbalový klub Florko Košice 2 674,00 7

50 Športový klub Gama Košice 1 146,00 3

51 Občianske združenie Mladosť Trebišov 1 146,00 3

52 Florbalový klub Michalovce 1 528,00 4

53 FBC Mikuláš Prešov 2 674,00 7

54 Sabinovský florbalový klub 1 528,00 4

55 ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves 764,00 2

56 Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 2 292,00 6

57 Školský športový klub Stars Lipany 1 528,00 4

58 Žltý Sneh Košice 2 674,00 7

59 Cassovia Sport Partners 382,00 1

60 Florbalová akadémia Košice 382,00 1

381,079 EUR = 1 družstvo = 382,00 EUR 86 714,00 227
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Vážené športové kluby, vážení hostia, 

 Na základe §13, ods. 3, písmena e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) Vám predkladám výročnú správu o činnosti kontrolóra 

Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „SZFB“) za rok 2019 v nasledovnom znení: 

 

Úvod: 

  Kontrolór SZFB bol zvolený najvyšším orgánom SZFB 22.06.2019 a nadobudol osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu vykonaním skúšky 

dňa 28.08.2019 a za uplynulé obdobie vykonával nasledovnú činnosť: 

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

b) dodržiavanie právnych predpisov a 

c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie (ďalej len „ŠO“), 

d) kontrola obsahu zápisníc zo zasadnutia najvyššieho orgánu a ich zverejnenie 

e) kontrola povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii 

 

1. Kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami SZFB 

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných podkladov: 

- výpisy z účtov v papierovej forme 

- denník v elektronickej forme vo formáte .xls 

- výpis dokladov v elektronickej forme vo formáte .xls 

1.2 Výdavky za rok 2019 

Celkové náklady na činnosť SZFB medziročne vzrástli o vyše 146 662 € na celkovú sumu 813 925,76 

€. Stav finančných účtov k 31.12.2019 činil sumu 34 111,69 €. 

Náklady boli spojené s nasledovnými položkami: 

- 194 551,85, € reprezentácie 

• muži – 13 924,55 € 

• juniori – 57 654, 85 € - MS Kanada 

• ženy – 78 655,47 € - kvalifikácia + MS Švajčiarsko 

• juniorky – 21 993,37 € 

• regionálne výbery – 22 323,61 € 

- 165 030,30 € program podpory 

• rozvoj talentovaných športovcov – 54 516,30 € (družstvá extraligy 

mužov) 

• účel športu mládeže (počet družstiev do 23 rokov) – 101 714 € na 

základe zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu (MŠVVaŠ 

SR) 

• program XPS – 2 400 € 



• príspevok na turnaje 1 400 €. 

- 126 750,90 € prezídium, komisie, funkcionári a dobrovoľníci 

• náhrady rozhodcov/observerov – 72 687 € 

• odmeny/náhrady funkcionárov SZFB – 50 188,15 € 

• cestovné nákl. funkc., ubytov., strava, ostatné – 3 875,75 € 

- 58 459,66 € mzdy a poistné 

• 3 zamestnanci + kontrolór, zákonné odvody 

- 48 155,22 € podujatia 

• výdavky súvisiace hlavne s organizáciou kvalifikácie MS žien 

v Trenčíne a EuroFloorballcup-om v Malackách 

- 41 286,50 € záväzky 

• splátky pôžičky Český florbal – 24 992 € 

• IFF MSŽ 2017 – 10 000 € 

• preplatky/vratky – 6 294,50 € (MSVVaS SR – 4 575 €) 

- 31 802,61 € finančná a právna oblasť  

•  administratívne/účtovnícke/právnické/sprostredkovateľské 

služby + poplatky banke a dane) 

- 30 953,38 € členské a účastnícke poplatky 

• poplatky IFF – 25 423,38 € 

• akademické MS štartovné (na rok 2020) – 5 000 € 

• členstvo KŠZ – 530 € 

- 29 576,87 € celoštátne súťaže 

• cestovné rozhodcov/observerov – 21 396,29 € 

• odmeny za umiestnenia – 4 750 € 

• ocenenia MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 – 3 342,82 € 

• ostatné – 87,76 € 

- 25 434,50 € majstrovstvá Slovenska 

• výdavky súvisiace s organizáciou MSR a ToPp 

- 20 907,79 € web stránka a médiá (médiá, vzdelávací portál, ISF, doména) 

- 13 606,03 € réžia a materiál (kancelárske potreby a nábytok, kamera, ostatné) 

- 7 277,60 € regionálne súťaže (ocenenia, organizácia kvalifikácie juniorov) 

- 5 970,52 € školenia trénerov 

- 5 060,88 € školenia rozhodcov 

- 3 584,68 € komunikácia (poštovné, internet, telefón) 

- 2 664,59 € cestovné náklady zamestnancov 

- 1 351,58 € marketing (samolepky, bannery) 

- 1 340,02 € nájomné 

- 160,28 € iné školenia 

 

1.3 Príjmy za rok 2019  

Celkové príjmy z činnosti SZFB predstavovali sumu 838 028,05 € pričom medziročne vzrástli 

o takmer 79 754 €. Prenos z roku 2018 činil sumu 9 925,47 €. 

Najväčšie príjmy boli spojené s nasledovnými zdrojmi: 

- verejné prostriedky uznanému športu – 576 697 € 

- príjmy z iných zdrojov – 261 331,05 € 

 



1.4 Príspevok uznanému športu 

Príspevok uznanému športu poskytnutý Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v roku 2019 činil 576 697 Eur, ktorý bol oproti roku 2018 vyšší o 196 278 Eur. 

Podľa § 69, ods. 5 Zákona o športe, Národný športový zväz je povinný rozdeliť: 

a) 15% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s 

jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov 

do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v 

kolektívnych športoch, 

b) 20% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja 

talentovaných športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje 

najvyšší orgán národného športového zväzu, 

c) 25% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej 

reprezentácie. 

Podľa § 69, ods. 6 Zákona o športe, výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu 

vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného 

športového zväzu z príspevku uznanému športu. 

Podľa § 69, ods. 7 Zákona o športe, Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30 % 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo 

rekonštrukciu športovej infraštruktúry. 

SZFB v roku 2019 z finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo sumy 576 697 Eur mal 

rozdeliť: 

- na účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa 

počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch sumu najmenej vo výške 

86 505 Eur, pričom v roku 2019 rozdelil sumu 101 714,00 Eur, 

- na účel rozvoja talentovaných športovcov sumu najmenej vo výške 115 339 Eur, pričom 

v roku 2019 rozdelil sumu 172 556,82 Eur, 

- na účel športovej reprezentácie sumu najmenej vo výške 144 174 Eur, pričom v roku 2019 

rozdelil sumu 237 757,81 Eur, 

- na výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu sumu najviac vo výške 

86 505 Eur, pričom v roku 2019 použil sumu 64 668,37 Eur. 

- na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry neboli použité 

finančné prostriedky z príspevku uznanému športu. 

 

2. Kontrola dodržiavania právnych predpisov a predpisov a rozhodnutí ŠO 

V roku 2019 sa konala 1x konferencia a došlo 10x k zasadnutiu prezídia (z toho 5x hlasovaním per 

rollam). Zákonom stanovená lehota na zverejnenie zápisníc bola dodržaná. Úlohy, ktoré boli 

uzneseniami prijaté, boli vo väčšine prípadov splnené a vypustené zo sledovania a len málo úloh ostalo 

v stave sledované.  

Kontrolórovi za obdobie výkonu funkcie od svojho zvolenia nebol doručený žiadny podnet od orgánu 

športovej organizácie / osoby s jej príslušnosťou / hlavnej kontrolórky športu alebo ministerstva 

školstva. 

 

2.1 Kontrola činnosti SZFB vymedzená v čl. 3 Stanov SZFB 



Poslanie a ciele SZFB sa dosahujú cestou plnenia strategického plánu SZFB, ktorý obsahuje ciele a 

úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä 

prostredníctvom hlavných činností SZFB a v súčinnosti s členmi SZFB. Medzi hlavné činnosti patria: 

2.1.1 Zastupovanie, ochrana a presadzovanie záujmov SZFB 

Voči orgánom verejnej správy, Medzinárodnej florbalovej federácie (ďalej len „IFF“) a vo 

vzťahu k iným športovým organizáciám alebo zväzom reprezentovali záujmy SZFB a vystupovali 

v mene SZFB predovšetkým prezident SZFB a členovia prezídia. 

2.1.2 Filozofia a koncepcia činnosti SZFB 

V priebehu roka 2019 nedošlo k podstatným zmenám vo filozofii a koncepcií činností. V roku 

2019 pribudlo 5 nových klubov. Zmeny počtu družstiev v regionálnych súťažiach je 

v nasledovnej tabuľke: 

 

 

2.1.3 Starostlivosť o športových reprezentantov a starostlivosť o športové talenty 

SZFB organizovalo reprezentačné zrazy mužov, žien, juniorov, junioriek a regionálne výbery. 

Účasť na významných súťažiach bola zo strany SZFB zabezpečená a rovnako bola zabezpečená 

aj starostlivosť o reprezentantov a talenty. 

2.1.4 Organizácia a riadenie celoštátnych súťaží a iných súťaží vo florbale 

Celoštátne súťaže (extraliga a 1. liga) riadi Ligová komisia SZFB a regionálne súťaže riadia 4 

regionálne rady (Bratislava, Západ, Stred a Východ). 

 

Z pohľadu kontrolóra ligová komisia často krát vydala pokuty, ktoré neboli oprávnené avšak na 

výšku odvolacieho poplatku (30,-€) sa klubom neoplatilo odvolať. Takéto konanie ligovej 

komisie nevrhá dobré svetlo na činnosť SZFB. 

 

2.1.5 Schvaľovanie podmienok účasti členov SZFB a iných športových organizácií  

V roku 2019 pribudlo 5 nových riadnych členov SZFB. Schvaľovanie podmienok zabezpečovalo 

prezídium SZFB a ligová komisia. 

CH/M D/Ž CH/M D/Ž CH/M D/Ž CH/M D/Ž

MP 10 (+1) - 3 (-1) - 8 (+4) - 6 (+1) -

SP 13 (+2) - 8 (N/A) - 10 (-2) - 13 (-2) -

Mzy - 0 (N/A) - 2 (N/A) - 2 (N/A) - 0 (N/A)

MZ 9 (+1) - 9 (-2) - 10 (+2) - 10 (-1) -

Szy - 1 (-1) - 2 (-1) - 4 (N/A) - 1 (N/A)

SZ 8 (-2) - 9 (+1) - 12 (+3) - 13 (N/A) -

Dy - 1 (-1) - 4 (N/A) - 3 (+1) - 0 (N/A)

D 7 (+2) - 8 (N/A) - 8 (-4) - 6 (N/A) -

Jy - 4 (N/A) - 3 (-1) - 4 (+1) - 0 (-2)

J 2 (+1) - 3 (N/A) - 2 (+1) - 1 (N/A) -

2.  liga Ž - 0 (N/A) - 0 (N/A) - 0 (N/A) - 0 (N/A)

2. liga M 5 (+1) - 8 (N/A) - 9 (+3) - 10 (N/A) -

rozdiel ∑ +6 ∑ -2 ∑ -2 ∑ -2 ∑ +5 ∑ +2 ∑ -2 ∑ -2

Regióny - počet družstiev (nárast/pokles oproti sezóne 2018/19)

Východ Stred Západ Bratislavakraj / 

kategória



   

2.1.6 Športoví odborníci 

V kontrolovanom období sa uskutočnili školenia rozhodcov ako aj školenia trénerov. Pre 

rozhodcov sa organizovali 4 semináre, 1 celoštátne školenie a 7 regionálnych školení. Pre 

trénerov bolo pripravených 7 doškoľovacích seminárov (Ostrava, Trenčín, Dubnica nad Váhom, 

Dolný Kubín, Poprad, Prešov, Košice), tréner v príprave 4x (Púchov, Fintice, Michalovce 

a Košice, z toho v Košiciach bolo zrušené z dôvodu nenaplnenia) a tréner 1. kvalifikačného 

stupňa 7x (Bratislava 2x, Banská Bystrica 2x, Púchov, Prešov, Michalovce). 

 

2.1.7 Obchodná spoločnosť SZFB s.r.o. 

V roku 2019 boli príjmy spoločnosti vo výške 160 188 € a výdavky predstavovali sumu 

149 127,74 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je vo výške 11 060,26 €. Príjmy/výdavky 

súviseli v prevažnej miere s organizáciou kvalifikačného turnaja žien v Trenčíne, sponzorskými 

zmluvami, vysielacími právami, položkami súvisiacimi s Hyundai extraligou žien (zvučka, 

reportáže, grafické práce) a nájomným SZFB. Stav na účte k 31.12.2019 je 9 316,75 Eur. 

 

2.1.8 Legislatívna činnosť 

 V roku 2019 došlo k zmenám v nasledovných poriadkoch: 

- Disciplinárny poriadok 

- Prestupový poriadok 

- Súťažný poriadok 

Zároveň boli prezídiom SZFB schválené: štatút (ligovej komisie, regionálnych rád SZFB, komisie 

rozhodcov a observerov SZFB) a smernica (pokyn pre riadenie regionálnych súťaží, príkladný 

sadzobník poriadkových pokút, kategórie vo florbalových súťažiach, predpis povinnosti klubu 

mať mládežnícke družstvá, pokyn pre zadanie hlásenky o zápase, požiadavky na trénerské 

vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach, vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských 

licencií, vzdelávania rozhodcov a observerov a udeľovanie licencií, predpis povinnosti klubu 

mať vyškolených rozhodcov, vzdelávanie vedúcich družstva a udeľovanie licencií). 

 

Z pohľadu kontrolóra SZFB, by odporúčal prezídiu SZFB zverejňovať na webom sídle SZFB 

poriadky/smernice/predpisy/štatúty so sledovaním zmien spolu s uvedením samostatnej 

prílohy popisu zmeny/zmien aj s odôvodnením. Uvedené by slúžilo pre ľahšiu orientáciu 

v schválených zmenách a tiež k identifikácii čo sa zmenou sleduje. 

 

2.1.9 Plnenie úloh v boji proti dopingu a boji proti násiliu 

V oblasti plnenia úloh v boji proti dopingu a boji proti násiliu možno konštatovať, že SZFB si 

plnilo svoje zákonné povinnosti. 

 

2.1.10 Vytváranie, prevádzkovanie a spravovanie ISF 

SZFB využíval Informačný systém florbalu aj v roku 2019, pričom nedošlo k významným 

zmenám v systéme. 

 

3 Kontrola obsahu zápisníc zo zasadnutia najvyššieho orgánu a ich zverejnenie 

Najvyšší orgán SZFB zasadal 22.06.2019 v Žiline. Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu po 

formálnej stránke obsahovala všetky zákonom stanovené body. Zápisnica bola zverejnená v zákonom 

stanovenej lehote na zverejnenie. 

 



4 Kontrola povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii 

Matrika SZFB vykonala za obdobie 01.01.2019 až 31.12.2019 celkovo 1632 registrácií individuálnych 

členov a 5x registráciu riadneho člena v zdrojovej evidencii (zdroj SZFB – matričná kniha, zápisnice 

prezídia). Ministerstvo školstva eviduje 3 390 osôb do 23 rokov, pričom z nich u 139 osôb došlo 

k opravám zo strany SZFB. 

 

5 Rôzne 

SZFB v roku 2019 išiel do súdneho sporu s p. Žákom, nakoľko si p. Žák od zväzu nárokoval späť ním 

zaplatenú čiastku ako pôžičku SZFB z predošlých rokov. Pôžička bola poskytnutá SZFB z dôvodu 

vrátenia finančných prostriedkov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za neoprávnené 

použitie zo strany SZFB. Túto pôžičku schválil vtedajší prezident Daniel Granec. V roku 2019 nedošlo 

k ukončeniu sporu. 

Z pohľadu kontrolóra SZFB, by odporúčal predstaviteľom zväzu vypracovať organizačnú 

štruktúru, kde by boli uvedené všetky orgány/komisie (vrátane zvolených predstaviteľov) 

s určením nadriadeného orgánu, u ktorého by sa daný orgán/komisia zodpovedala za výkon 

všetkých svojich činností a nariadených úloh. Uvedené by bolo na lepšie spriehľadnenie 

obsadených/neobsadených orgánov/komisií a zároveň a hlavne na určenie zodpovednosti za 

jednotlivé činnosti. Viaceré komisie sú neobsadené napr. kontrolná komisia, odvolacia komisia, 

arbitrážna komisia. Napriek tomu že konferencia SZFB je najvyšším orgánom, kde kluby môžu 

o všetkom rozhodovať (v súlade so stanovami) len málo klubov je oboznámených so všetkými 

predpismi a nemajú komplexné znalosti ohľadom svojich práv ako riadnych členov SZFB a ich 

členovia nemajú (alebo o ňom nevedia) záujem o obsadenie voľných miest 

v komisiách/orgánoch. 

 

V Bratislave, 24. august 2020       

 

 

Ing. Ján Purc 

                   kontrolór SZFB 




