
 

1  Konferencia SZFB Edícia 2020 

 

 

Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 1 Správa audítora k účtovnej závierke 

Číslo materiálu Mat01/02K-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. Súčasťou 

materiálu je správa audítora k účtovnej závierke SZFB aj SZFB, s. r. o. Podľa vyjadrení audítora 

účtovné závierky poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie oboch organizácií 

 

 

 

Prílohy: 

• Správa audítora k účtovnej závierke SZFB a SZFB, s. r. o. 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/02/19-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB berie na vedomie 

• správu audítora k účtovnej závierke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  Konferencia SZFB Edícia 2020 

 

 

Materiál na rokovanie P-SZFB 

 
Bod č. 2 Výročná správa SZFB 

Číslo materiálu Mat02/02K-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.  

Výročná správa obsahuje všetky údaje stanovené zákonom o športe, doplnené aj o iné údaje 
na základe požiadaviek delegátov konferencie. Okrem iného v nej nájdete aj účtovnú 
závierku, ktorá deklaruje, že SZFB dosiahol za rok 2019 hospodársky výsledok zisk vo výške 
84 281,94 € pri celkových výnosoch 838 486,46 € a nákladoch 754 204,51 €. SZFB, s. r. o. 
dosiahol za rok 2019 hospodársky výsledok brutto (pred zdanením) zisk vo výške 10 196,00 
€ pri celkových výnosoch 123 191,00 € a nákladoch 112 995,00 €. Daňová povinnosť v prípade 
SZFB, s. r. o. bola vo výške 287,00 €. 
 

 

Prílohy: 

• Výročná správa 2019 

 

Návrhy uznesení: 

 

Číslo uznesenia: K-SZFB/02/20-2020 

Návrh uznesenia 

 

Konferencia SZFB schvaľuje 

• Výročnú správu SZFB 2019  
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Slovenský zväz florbalu
je občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Sídlo:
Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31795421, DIČ: 2021656626

Identifikácia účtovnej jednotky

Názov:   Slovenský zväz florbalu

Adresa:   Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: občianske združenie, registrované na MV SR pod č. VVS/1-900/90-10134

IČO:    31795421

Dátum vzniku: 28.11.1994

Štatutárny orgán: Oto Divinský (prezident)

Prezídium SZFB: Teodor Turay (výkonný viceprezident)

   Mgr. Miroslav Kunštek

   Mgr. Emil Šatan

   Ing. Lubomír Klosík

   Milan Burdeľ

   Peter Vrba

Kontrolór:  Ing. Bc. Martin Rybecký (do 22.6.2019)

   Mgr. Ján Purc (od 23.6.2019)
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Poslanie a úlohy Slovenského zväzu florbalu

Poslaním SZFB je predovšetkým 
• vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný florbal na území Slovenskej republiky ako člen IFF za Sloven-

skú republiku,
• organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže vo florbale,
• zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “špor-

tová reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach, 
• zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov,
• podpora a rozvoj vrcholového florbalu a amatérskeho florbalu s osobitným dôrazom na šport detí a mládeže.

Medzi hlavné činnosti SZFB patria najmä:
• zastupovať, chrániť a presadzovať záujmy florbalu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, Medzinárodnej flor-

balovej federácii, ktorej je členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým organizáciám,
• reprezentovať záujmy florbalového hnutia v spoločnosti,
• vystupovať v mene florbalového hnutia vo vzťahu k IFF, iným medzinárodným organizáciám v oblasti športu, 

iným národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, štátu, územnej samospráve a iným 
právnickým osobám a fyzickým osobám a zabezpečiť, aby záujmy SZFB a jeho členov boli v rámci činnosti 
týchto subjektov  primerane brané na zreteľ,

• určovať filozofiu a koncepciu činnosti SZFB v záujme rozvoja florbalu, ktorá sa bude premietať do strategic-
kého plánovania v podobe plánov SZFB a rozpočtu SZFB,

• viesť zoznam športových reprezentantov, 
• navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových stredísk ), pokiaľ budú pre 

florbal zriadené,
• zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
• zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach vo florbale, 
• zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a usmerňovať ich prípravu,
• zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií urče-
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ných predpisom SZFB, 
• organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné súťaže vo florbale alebo ich organizovaním a riadením poveriť inú 

športovú organizáciu,
• schvaľovať podmienky účasti členov SZFB a iných športových organizácií v súťaži SZFB a po splnení podmie-

nok účasti v súťaži SZFB udeľovať členovi SZFB a inej športovej organizácii právo na účasť v súťaži SZFB na 
základe predpisu,

• určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovanom florbale vrátane odbornej spôsobilosti 
vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich 
odbornú spôsobilosť,

• uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie ne-
vzťahuje osobitný predpis, 

• organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane edičnej a publikačnej čin-
nosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, športových 
manažérov, športových právnikov a iných funkcionárov a pracovníkov sekretariátu SZFB, vrátane prípadného 
vzdelávania podľa predpisov IFF alebo iných medzinárodných organizácií,

• podporovať výstavbu športovej infraštruktúry,
• podieľať sa na založení, vzniku a činnosti obchodných spoločností s cieľom získania ďalších zdrojov financova-

nia poslania a úloh SZFB, predovšetkým v súvislosti so športovou reprezentáciou a na účely výstavby a pre-
vádzky športovej infraštruktúry, pričom zisk alebo podiel na zisku SZFB môže použiť len na účely stanovené 
Zákonom,

• viesť evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 Zákona a ich zmien,
• poskytovať súčinnosť ministerstvu školstva a iným orgánom verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu,
• prijímať, implementovať a realizovať pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti mani-

pulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z 
medzinárodných predpisov a rozhodnutí,  

• realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu a neviazanosti divákov na 
športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo florbale,

• vytvárať, priebežne aktualizovať systém predpisov SZFB a zabezpečovať jeho jednotné uplatňovanie v rámci 
organizovaného florbalu,

• vytvárať, prevádzkovať a spravovať ISF,
• koordinovať spoluprácu a podporovať jednotnosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť  medzi členmi 

SZFB, rieši spory medzi nimi a je členom SZFB nápomocný,
• oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe ) a osobnosti, ktoré 

sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj florbalu. 
   

Slovenský florbal v roku 2019

Hneď v úvode uplynulého roka oznámil AS Trenčín príchod skúseného českého brankára Tomáša Kafku, čo 
bol mimoriadne dôležitý moment s vyhliadkou na neskorší zisk majstrovského titulu. V polovici januára potešila 
aj iná správa - dvojicu slovenských rozhodcov Roman Sklenica, Tomáš Beňo nominovali na zápasy kvalifikácie 
žien o postup na záverečný turnaj majstrovstiev sveta, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne (30. januára – 3. febru-
ára).

 
Slovenky do kvalifikácie vstúpili s jediným cieľom, a to prebojovať sa na svetový šampionát do Švajčiarska. 

To napokon bez problémov splnili, v Trenčíne zdolali Holanďanky (8:2), Maďarky (12:1) i Lotyšky (5:3). V úvode 
februára zástupcovia Slovenského zväzu florbalu ohlásili návrat ankety Florbalista roka, ktorá sa predtým napo-
sledy uskutočnila ešte v roku 2015. Svojho prvého štartu v extralige mužov sa 8. februára dočkal Tomáš Kafka, 
ktorý Trenčanom pomohol zdolať obhajcu titulu Tsunami Záhorská Bystrica 4:3. O pár dní neskôr sa uskutočnil 
žreb skupín na MS žien v Neuchateli, zverenkám Michala Jedličku vylosovali do B-skupiny Švédsko, Česko a Lo-
tyšsko.

 
Marec je čas, keď sa končia základné časti súťaží a začínajú sa nemilosrdné boje v play-off. V základnej časti 
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extraligy mužov obhájila prvú priečku Nižná, v extralige žien sa z umiestnenia na čele tešili hráčky Pruského. 
Cez štvrťfinálové sito medzi mužmi prenikli medzi najlepšie štyri družstvá Nižná, AS Trenčín, Tsunami Záhorská 
Bystrica a ATU Košice. Medzi ženami sa to podarilo Pruskému, Tvrdošínu, Kysuckému Novému Mestu a Sabino-
vu. Zápolenia v baráži zase rozhodli o tom, že do ženskej extraligy postúpi Partizánske, príslušnosť v najvyššej 
domácej súťaži si udržali Michalovčanky.

 
Do finále extraligy žien sa dostali rovnaké družstvá ako v predošlej sezóne – Pruské a Sabinov. Prvý zápas bol 

naplánovaný na 6. apríla 2019. V boji o titul medzi mužmi sa predstavili Tsunami Záhorská Bystrica a AS Trenčín, 
finále odštartovalo svoje súboje 13. apríla. V tento deň Slovensko spoznalo majstra medzi ženami, ktorým sa 
stal FBC Predator Sabinov, ktorý vo finálovej sérii zdolal Pruské suverénne 3:0 na zápasy. Historický majstrov-
ský titul v extralige mužov získal AS Trenčín, ktorý do play-off postúpil v „hodine dvanástej“ z ôsmeho miesta. 
Partia okolo kapitána Juraja Matejku zvíťazila nad Tsunami 3:2 na zápasy a majstrovský pohár zdvihli nad hlavu 
prvýkrát vo večerných hodinách 22. apríla.

 
„Pred play-off sme získali významné posily a hlavnou z nich bol 

Tomáš Kafka v bránke. Prišli s ním víťazstvá ešte počas základnej 
časti, čo nám všetkým výrazne pozdvihlo sebavedomie a razom sme 
boli niekde úplne inde, než predtým. Myslím, že sme to nehrali v 
predĺžení na nájazdy, pretože sme sa snažili rozhodnúť. Zároveň 
sme si verili a vedeli sme, že v prípadných nájazdoch máme v brán-
ke veľkú istotu,“ povedal Matejka po víťazstve 5:4 po samostatných 
nájazdoch v rozhodujúcom dueli.

 
Vyvrcholenie MEX rozhodovala elitná dvojica arbitrov Roman 

Sklenica, Tomáš Beňo. Účasť v extralige mužov v ročníku 2019/2020 
si vybojoval Púchov, ktorý vyhral prvú ligu, v baráži proti Spišskej 
Novej Vsi neuspela Detva. Titul v extralige juniorov získal košický 
tím ATU, ktorý bol vo finále nad sily konkurenčného Florka.

 
Máj patril majstrovstvám sveta juniorov v kanadskom Halifaxe, kde zverenci Mareka Onderka obsadili šiestu 

priečku. V zápase o 5. miesto podľahli Lotyšsku tesne 5:6. Z historického zlata sa tešilo Česko. V závere mesiaca 
predstavil SZFB v spolupráci s partnermi dôležitú novinku – najvyššia ženská súťaž sa pretransformovala na 
Hyundai extraligu, zodpovednosť za jej rozvoj prevzal Ľuboš Sarnovský. Nového trénera sa dočkala mužská re-
prezentácia, Petra Koutného nahradil jeho krajan Radomír Mrázek.

V auguste si prevzali cenu laureáti ankety Florbalista roka 2019. Najlepší hráč sa stal Michal Dudovič a najlep-
šia hráčka Denisa Ferenčíková. Brankár sezóny bol Adam Kohút a brankárka Radka Mládenková. Za najlepšieho 
trénera vyhlásili Rolanda Blusku, juniora Tomáša Kvasnicu a juniorku Lindu Pudišovú. Ocenenie pre najlepšieho 
rozhodcu získal Roman Sklenica.

 
Po letných prázdninách absolvovala prvé podujatie pod vedením kouča Radomíra Mrázka reprezentácia mu-

žov. Na turnaji Polish Open postupne Slováci prehrali s Čechmi (4:11), zdolali Poliakov (2:1 po sam. nájazdoch) 
a podľahli Švajčiarom (2:12). V septembri sa vo vlasti 
začala rozbiehať sezóna 2019/2020 v celonárodných 
súťažiach a od októbra SZFB predstavuje na svojom 
webe šikovných mladých hráčov v rámci seriálu Ta-
lenty slovenského florbalu. Svetlo sveta uzrel aj prvý 
diel novej relácie Florbalová kaviareň so Samuelom 
Prekopom.

 
V termíne 9. - 13. októbra sa v Malackách uskutoč-

nil medzinárodný turnaj EuroFloorball Cup. V muž-
skej časti reprezentovali Slovensko AS Trenčín a Tsu-
nami Záhorská Bystrica, medzi ženami Kysucké Nové 
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Mesto. Tsunami ovládlo celé podujatie, keď v semifinále vyradilo Trenčín (4:1) a neskôr vo finále senzačne zdo-
lalo aj nórsky tím IBK Greäker (3:2 po sam. nájazdoch). Kysučanky obsadili druhú priečku, v boji o zlato podľahli 
ruskému družstvu Nauka-SAFU 2:8.

 
Záver roka 2019 patril reprezentácii žien. Tá sa najprv zúčastnila na turnaji 6-nations floorball challenge v 

poľskom meste Nowy Targ, ktorý aj vyhrala. Zverenky Michala Jedličku zvíťazili nad Dánskom (4:2), Poľskom 
(6:2), Nemeckom (5:4) i Nórskom (7:2) a remizovali s Lotyšskom (3:3). Vyvrcholením celého roka bol svetový 
šampionát v Neuchateli. Slovenky nedokázali zopakovať piate miesto, ktoré obsadili pred dvoma rokmi v Bra-
tislave – pohoršili si o jednu priečku. Naše reprezentantky prehrali v skupine proti Švédsku 1:23 a Česku 3:19 a 
zdolali Lotyšsko 7:5. V osemfinále zdolali Dánsko 6:3, ale medzi najlepšie štyri tímy sa nedostali prehrou s Fín-
skom 6:8. Následne Slovenky uspeli s Nemkami 6:1 a v záverečnom zápase o piate miesto podľahli Poľkám 4:8.

 
Po absolvovaní viac ako polovice zápasov v základnej časti celonárodných súťaží je na čele extraligy mužov 

dosiaľ nezdolaný 1. FBC Trenčín, v Hyundai extralige patrí prvá priečka ŠK 98 Pruské. Medzi juniormi „zimujú“ 
na prvej pozícii mladíci 1. FBC Trenčín, v I. lige mužov hráči FBC 11 Trnava a v I. lige žien hráčky FBC A4ka Prešov. 
Cieľom tohtoročného súhrnu nebolo obsiahnuť všetko a všetkých, ale, podľa uváženia autora, pripomenúť si 
niektoré z udalostí.

Tabuľky najvyšších domácich súťaží / sezóna 2018-19

Výsledky reprezentácií SR

Oficiálne výsledky z medzinárodných zápasov pod hlavičkou Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF).

MUŽI:
Polish Open 2019 (Poľsko, Zielonka)
06.09.2019 / Slovensko - Česká republika 4:11 • 07.09.2019 / Slovensko - Poľsko 2:1 sn • 08.09.2019 / Švaj-
čiarsko - Slovensko 12:2

ŽENY:
Kvalifikácia MS vo florbale (Slovensko, Trenčín)
01.02.2019 / Holandsko - Slovensko 2:8 • 02.02.2019 / Slovensko - Maďarsko 12:1 • 03.02.2019 / Slovensko 

EXTRALIGA MUŽOV

1. Florbalový klub AS Trenčín

2. Tsunami Záhorská Bystrica

3. TJ A - FbO Nižná

4. FaBK ATU Košice

5. FK Florko Košice

6. ŠK Lido Prírodovedec

7. Fat Pipe Snipers Bratislava

8. 1. FBC Florbal Trenčín

9. FBC Grasshoppers AC Uniza 
Žilina

10. FBC Mikuláš Prešov

11. FbC Young Arrows Spišská 
Nová Ves

12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 
Bratislava

EXTRALIGA ŽIEN

1. FBC Predator Sabinov

2. ŠK 98 Pruské
3. MKŠS FBK Kysucké Nové 

Mesto

4. FBK Tvrdošín

5. NTS FK - ZŠ Nemšová

6. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 
Bratislava

7. Fbk Kométa Spišská Nová 
Ves

8. Slávia Nitra

9. Eastern Wings Michalovce

10. FBC Mikuláš Prešov

EXTRALIGA JUNIOROV

1. FaBK ATU Košice

2. FK Florko Košice

3. FBC Grasshoppers AC Uniza 
Žilina

4. 1. FBC Florbal Trenčín

5. Tsunami Záhorská Bystri-
ca

6. Snipers Bratislava

7. FBK BCF Dukla Banská 
Bystrica

8. TJ FBK Hornets Mútne

9. FBC BlueBerries Modra

10. FBC Mikuláš Prešov

11. Florbalový klub AS Trenčín
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- Lotyšsko 5:3
6 Nation Floorball Challange 2019 (Poľsko, Nowy Targ)
18.10.2019 / Slovensko - Dánsko 4:2 • 18.10.2019 / Slovensko - Poľsko 6:2 • 19.10.2019 / Nemecko - Sloven-
sko 4:5 • 19.10.2019 / Nórsko - Slovensko 2:7 • 20.10.2019 / Lotyšsko - Slovensko 3:3
Majstrovstvá sveta (Švajčiarsko,  Neuchatel)
07.12.2019 / Slovensko - Švédsko 1:23 • 09.12.2019 / Slovensko - Lotyšsko 7:5 • 10.12.2019 / Česká republi-
ka - Slovensko 19:3 • 11.12.2019 / Slovensko - Dánsko 6:3 • 12.12.2019 / Fínsko - Slovensko 8:6 • 14.12.2019 
/ Nemecko - Slovensko 1:6 • 15.12.2019 / Poľsko - Slovensko 8:4

JUNIORI:
Majstrovstvá sveta (Kanada, Halifax)
08.05.2019 / Dánsko - Slovensko 2:8 • 09.05.2019 / Slovensko - Švédsko 4:14 • 10.05.2019 / Česká reublika - 
Slovensko 7:3 • 11.05.2019 / Lotyšsko - Slovensko 6:5

JUNIORKY:

V roku 2019 nehrali žiadne oficiálne zápasy IFF.

Tabuľky Majstrovstiev sveta vo florbale / 2019

Výsledok hospodárenia

SZFB dosiahol za rok 2019 hospodársky výsledok brutto (pred zdanením) zisk vo výške 84 281,94 € pri celko-
vých výnosoch 838 486,46 € a nákladoch 754 204,51 €. 

Slovenský zväz florbalu rok 2018 rok 2019

Výnosy 758 275,92 € 838 486,46 €

Náklady 667 263,14 € 754 204,51 €

Hospodársky výsledok 91 012,78 € 84 281,95 €

Zamestnanci

K 31. 12. 2019 mal SZFB v evidenčnom stave 3 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Zúčtované mzdové 
náklady boli 40 982,94 €, zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie bolo vo výške 14 401,39 € a zákonné 
sociálne náklady boli 2 016,37 €.

MS / ŽENY

1. Švédsko

2. Švajčiarsko

3. Fínsko

4. Česká republika

5. Poľsko

6. SLOVENSKO

7. Nemecko

8. Lotyšsko

9. Nórsko

10. Dánsko

11. Austrália

12. Singapur

13. Japonsko

14. Estónsko

15. Thajsko

16. USA

MS / JUNIORI

1. Česká republika

2. Švédsko

3. Fínsko

4. Švajčiarsko

5. Lotyšsko

6. SLOVENSKO

7. Dánsko

8. Nórsko
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Výnosová situácia

NÁKLADY

Účet rok 2018 rok 2019 Zmena

Spotreba materiálu 14 991,42 € 8 919,43 € -6 071,99 €

Spotreba energie 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Predaný tovar 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opravy a udržiavanie 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cestovné  54 466,56 € 48 147,85 € -6 318,71 €

Náklady na reprezentáciu 690,12 € 689,48 € -0,64 €

Ostatné služby 73 364,18 € 84 388,94 € 11 024,76 €

Mzdové náklady 35 765,15 € 40 982,94 € 5 217,79 €

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 12 516,15 € 14 401,39 € 1 885,24 €

Ostatné sociálne poistenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zákonné sociálne náklady 1 841,68 € 2 016,37 € 174,69 €

Ostatné sociálne náklady 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Daň z motorových vozidiel 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Daň z nehnuteľností 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ostatné dane a poplatky 82,66 € 535,67 € 453,01 €

Zmluvné pokuty a penále 7,00 € 0,00 € -7,00 €

Ostatné pokuty a penále 60,00 € 64,28 € 4,28 €

Odpísanie pohľadávky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Úroky 14,21 € 0,00 € -14,21 €

Kurzové straty 2 887,04 € 1 342,75 € -1 544,29 €

Dary 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Osobitné náklady 392 420,15 € 377 520,93 € -14 899,22 €

Manká a škody 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Iné ostatné náklady 606,12 € 16 420,18 € 15 814,06 €

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

672,00 € 1 014,00 € 342,00 €

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Predané cenné papiere 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Predaný materiál 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Náklady na krátkodobý finančný majetok 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tvorba fondov 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Náklady na precenenie cenných papierov 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 76 900,00 € 157 760,30 € 80 860,30 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Náklady celkom 667 263,14 € 754 204,51 € 86 941,37 €
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VÝNOSY

Účet rok 2018 rok 2019 Zmena

Tržby za vlastné výrobky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tržby z predaja služieb 6 266,67 € 3 600,00 € -2 666,67 €

Tržby za predaný tovar 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zmena stavu zásob polotovarov 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zmena stavu zásob výrobkov 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zmena stavu zásob zvierat 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aktivácia materiálu a tovaru 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Zmluvné pokuty a penále 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ostatné pokuty a penále 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Platby za odpísané pohľadávky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Úroky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Kurzové zisky 2,95 € 0,08 € -2,87 €

Prijaté dary 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Osobitné výnosy 341 585,12 € 226 866,40 € -114 718,72 €

Zákonné poplatky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Iné ostatné výnosy 0,49 € 12 392,95 € 12 392,46 €

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tržby z predaja materiálu 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Výnosy z použitia fondu 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Výnosy z precenenia cenných papierov 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Výnosy z nájmu majetku 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prijaté príspevky od organizačných zložiek 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prijaté členské príspevky 1 281,00 € 8 977,00 € 7 696,00 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane 646,18 € 4 528,03 € 3 881,85 €

Prijaté príspevky z verejných zbierok 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dotácie 408 494,00 € 580 622,00 € 172 128,00 €

Výnosy celkom 758 275,92 € 838 486,46 € 80 210,54 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením 91 012,78 € 84 281,95 € -6 730,83 €

Daň z príjmov 1 316,88 € 0,00 € -1 316,88 €

Dodatočné odvody dane z príjmov 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Výsledok hospodárenia po zdanení 89 695,90 € 84 281,95 € -5 413,95 €
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Majetková situácia

Majetok rok 2018 rok 2019 Zmena

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dlhodobý hmotný majetok 2 600,00 €  4 322,00 € 1 722,00 €

Dlhodobý finančný majetok 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €

Neobežný majetok spolu 7 600,00 € 9 322,00 € 1 722,00 €

Obežný majetok

Zásoby 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Krátkodobé pohľadávky 13 296,37 € 9 629,27 € -3 667,10 €

Finančné účty 10 213,91 € 34 147,39 € 23 933,48 €

Obežný majetok spolu 23 510,28 € 43 788,66 € 20 278,38 €

Časové rozlíšenie spolu 0,00 € 17 304,01 € 17 304,01 €

Majetok spolu 31 110,28 € 70 402,67 € 39 292,39 €

Vlastné zdroje krytia majetku rok 2018 rok 2019 Zmena

Vlastné zdroje

Imanie a peňažné fondy 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fondy tvorené zo zisku 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -144 962,09 € -96 301,33 € 48 660,76 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 89 695,90 € 84 281,95 € -5 413,95 €

Vlastné zdroje krytia majetku spolu -55 266,19 € -12 019,38 € 43 246,81 €

Cudzie zdroje

Rezervy 3 000,00 € 16 715,35 € 13 715,35 €

Dlhodobé záväzky 1 309,17 € 1 526,42 € 217,25 €

Krátkodobé záväzky 32 067,30 € 39 172,28 € 7 104,98 €

Bankové výpomoci a pôžičky 50 000,00 € 25 008,00 € -24 992,00 €

Cudzie zdroje spolu 86 376,47 € 82 422,05 € -3 954,42 €

Časové rozlíšenie spolu 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 31 110,28 € 70 402,67 € 39 292,39 €

Návrh na vysporiadanie
výsledku hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2019 po zdanení 
predstavoval zisk vo výške 84 281,95 €. V roku 2020 
bude tento zisk preúčtovaný na účet nevysporiada-
ný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Štruktúra nákladov a výnosov SZFB v roku 2019

ÚVOD
Štruktúra nákadov a výnosov poskytuje podrobnú analýzu výsledkov hospodárenia Slovenského zväzu florbalu. 
Správa o hospodárení je rozdelená do niekoľkých častí.  V úvodnej časti predkladáme podrobnú analýzu zdro-
jov 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/ 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 špor-
tové 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 €,
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 Minister-
stvom 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 €.
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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.

2/ PREHĽAD O ČERPANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
V tejto kapitole je uvedený sumárny prehľad čerpania finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov financova-
nia 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. 

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 nasledu-
júceho 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 %.

3/ 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 zamest-
nancov, 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 €. Uve-
dené výdavky sú v kapitole Cestovné náklady sekretariátu.

Nájomné v roku 2019 predstavovalo výdaje vo výške 1 340 €. Po presťahovaní z Domu športu, ktorý sa rekonštruu-
je boli výdaje za nájomné presunuté na SZFB, s.r.o.

V kapitole Komunikácia sú zahrnuté výdavky spojené s nákladmi na komunikáciu, tzn. telefonické služby, inter-
netové 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.
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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 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 ces-
tovné náklady rozhodcov vo výške 21 396 €. Ocenenia a odmeny za umiestnenie tvorili celkom 8 092 €. V re-
gionálnych 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 florba-
lových 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 €.

Príspevok na družstvá mládeže za rok 2019

P. č. Klub / organizácia 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
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P. č. Klub / organizácia Príspevok Družstvá

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
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P. č. Klub / organizácia Príspevok Družstvá

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

 381,07 € = 1 družstvo = 382,00 € 86 714,00 € 227

Zoznam právnických a fyzických osôb, ktorým SZFB
poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce
v súčte sumu 5000 € za rok 2019

Názov / Meno a priezvisko Sídlo IČO Účel použitia

Czech Hockey Camp, s.r.o. Krupská 1748/14, 100 00 Praha 
10 - Strašnice, ČR

8724881 prenájom haly, stravovacie 
a ubytovacie služby

Dalhousie University, Event 
& Conference Services

1024-1233 LeMarchant 
St.,P.O.BOX 15000, Halifax, NS 
B3H 4R2

MS 2019 juniorov, Kanada, 
stavovacie služby

Daňový úrad Ševčenkova 32, 850 00 Brati-
slava

daň PO, odvody preddav-
kov na daň zamestnancov 
a zamestnávateľa

Dominiq s.r.o. Kukučínova 50, 831 03 Brati-
slava

46991042 autobusová doprava

Divinský Oto Slovenská 17, 901 01 Malacky 35307382 grafické, organizačné, ad-
ministratívne práce, výkon 
funkcie

Easy choice, s. r. o. Štúrova 89, 901 01 Malacky 45690065 účtovníctvo a personalis-
tika

Eventy s.r.o Palackého 7149/29, 911 01 
Trenčín

4463031 stravovacie a ubytovacie 
služby

EXE Sport s.r.o. V Břizách 808, 289 24 Milovice 1998960 športové oblečenie

FK AS Trenčín Kubrická 3/106, 911 01 Trenčín 42017840 organizácia ToPp MP, SP, 
MZ, Kv. MS žien 2019

G - 5 Company, s,.r.o. Zámocká 1, 901 01 Malacky 35776692 stravovacie a ubytovacie 
služby

International Floorball Fe-
deration (IFF)

Box 1047, SE-17121 Solna, 
Sweden

organizačné, účastnícke, 
členské poplatky

Janka & Juraj Ganter s.r.o. Dr. Alexandra 24, 060 01 Kež-
marok

17079039 stravovacie a ubytovacie 
služby

Louverain Inn SA CP13 - Chemin des Crotes, 
2206 Geneveys-sur-Coffrane

CHE-204.362.673 
TVA

stravovacie a ubytovacie 
služby
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Názov / Meno a priezvisko Sídlo IČO Účel použitia

Matejka - Inštalácie,  spol. 
s.r.o.

Ostrov 363, 911 05 Trenčín - 
Zamarovce

31416608 prenájom športovísk, or-
ganizácia ToPp , zabezpe-
čenie Kv. MS žien 2019

Michal Jedlička Lublinská 575, 181 00 Praha 8 2251132 trenérska činnosť

Miroslav Hýlek Lipského 1156/4, 841 80 
Bratislava

51255880 fotografické služby, 
tvorba a realizácia komu-
nikácie na externých a 
internetových kanáloch, 
reportáže

Juraj Kašuba zamestnanec, mzda

Kunštek Miroslav zamestnanec, mzda

Mgr. Helena Kunšteková - 
Eláčik

Pifflova 8, 851 01 Bratislava 40231801 administratívne, 
účtovnícke, sekretárske 
práce

Najvirt Katarína Kostolište 67, 900 62 
Kostolište

47915862 stravovacie a ubytovacie 
služby

Ocean Tour s.r.o. ,Hotel 
Mousson ****

T. J.Moussona 1, 071 01 Mi-
chalovce

36576450 stravovacie a ubytovacie 
služby

PREMIER Floorball 620 Nine Mile Drive, Suite 209, 
Bedford,NS Canada B4A OH4

MS juniorov 2019 Kanada - 
stravovaciea a ubytovacie 
služby

Polski Zwiazek Unihokeja al. Zwyciestwa 51, 80 - 213 
Gdansk,Poľsko

5862087272 medzinárodné súťaže,štar-
tovné poplatky,stravova-
cie a ubytovacie služby

Sociálna poisťovňa, pobočka 
Bratislava

Zahradnícka 31, 829 02 
Bratislava

30807484 sociálne poistenie-odvody 
za zamestnancov a 
zamestnávateľa

tripex s.r.o. Opatovská cesta 14 45575771 letenky

Victory sport, spol. s r.o. Junácka 6, 831 04 Bratislava 35774282 ocenenia súťaží organizo-
vaných SZFB  - poháre,tro-
feje, medaile

Zámečník Peter zamestnanec, mzda

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch

V roku 2019 Prezídium SZFB schválilo niekoľko úprav vo svojich predpisoch. Všetky poriadky a smernice sú zve-
rejnené na webstránke www. szfb.sk. 

SCHVÁLENÉ UZNESENIA:
P-SZFB/03/28-2019 Prezídium SZFB schvaľuje

• predloženú Termínovú listinu SZFB – sezóna 2019/20 s pripomienkami
P-SZFB/03/29-2019 Prezídium SZFB schvaľuje

• predložené predpisy súťaží MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 – sezóna 2019/20 s pripomienkami
P-SZFB/03/30-2019 Prezídium SZFB schvaľuje

a) smernicu „Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží“
b) smernicu „Príkladný sadzobník poriadkových pokút“
c) smernicu „Kategórie vo florbalových súťažiach“
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d) smernicu „Predpis o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá“
e) smernicu „Pokyn pre zadanie hlásenky o zápase“
f) smernicu „Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach“
g) smernicu „Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií“

P-SZFB/03/32-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
a) Štatút Ligovej komisie SZFB

P-SZFB/04/41-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• Prestupový poriadok SZFB

P-SZFB/05/42-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• štatút Regionálnych rád SZFB

P-SZFB/05/43-2019 Prezídium SZFB ruší
• smernicu č. 2/2013 Regióny - organizačné členenie SZFB

P-SZFB/05/44-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• štatút Komisie rozhodcov a observerov SZFB

P-SZFB/05/45-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• smernicu Vzdelávanie rozhodcov a observerov a udeľovanie licencií

P-SZFB/05/46-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• smernicu Požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach

P-SZFB/06/48-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• Súťažný poriadok SZFB

P-SZFB/06/49-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• smernicu Pokyn pre riadenie regionálnych súťaží

P-SZFB/07/50-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• smernicu Predpis povinnosti klubu mať vyškolených rozhodcov

P-SZFB/07/51-2019 Prezídium SZFB schvaľuje
• smernicu Vzdelávanie vedúcich družstva a udeľovanie licencií

Zmeny v zložení orgánov

V roku 2019 po odstúpení z funkcie kontrolóra zväzu Bc. Martina Rybeckého bol v doplňujúcih voľbách Konferen-
ciou SZFB zvolený za kontrolóra zväzu Mgr. Ján Purc.

Osobitné informácie o stave a vývoji SZFB

V prvej polovici roku 2020 sme boli oboznámení s výskytom koronavírusu na Slovensku. Zvážili sme všetky po-
tenciálne dopady pandémie vírusu Covid-19 na naše aktivity a dospeli sme k záveru, že ku dňu zostavenia úč-
tovnej závierky nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako 
zdravý subjekt nasledujúcom období. Vplyv pandémie vírusu Covid-19 mal za následok pozastavenie súťaží SZFB 
v nadstavbovej časti (play-off). Zároveň prichádzalo k postupnému zrušeniu medzištátnych turnajov, odkladu 
Majstrovstiev sveta junioriek a takisto mužov na rok 2021. Nový ročník sezóny 2020/21 začal podľa plánu, ale 
vplyvom zhoršovania situácie ohľadom šírenia vírusu Covid-19 na Slovensku boli všetky súťaže SZFB pozastave-
né. Pre dcérsku spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je získavanie marketingových partnerov pre súťaže SZFB sa 
skomplikovala situácia, nakoľko v čase vládnych opatrení a hlbokého prepadu ekonomiky je omnoho náročnejšie 
napĺňať ciele spoločnosti. Ale aj napriek kríze sa darí spoločnosti získavať nových marketingových partnerov.



strana
19

Výročná správa SZFB
za rok 2019



strana
20

Výročná správa SZFB
za rok 2019

IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  11 736,00  2 414,00  9 322,00  7 600,00

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  6 736,00  2 414,00  4 322,00  2 600,00

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  6 736,00  2 414,00  4 322,00  2 600,00

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021  5 000,00  5 000,00  5 000,00

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022  5 000,00  5 000,00  5 000,00

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

2Strana :
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IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  43 776,66  43 776,66  23 510,28

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  9 629,27  9 629,27  13 296,37

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  7 659,40  7 659,40  12 356,40

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044  959,80  959,80

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050  1 010,07  1 010,07  939,97

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  34 147,39  34 147,39  10 213,91

 
aPokladnica (211 + 213)

052  102,50 x  102,50  776,15

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  34 044,89 x  34 044,89

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054  0,00 x  0,00  9 437,76

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  17 304,01  17 304,01

1. aNáklady budúcich období (381) 058  13 704,01  13 704,01

 
aPríjmy budúcich období (385)

059  3 600,00  3 600,00

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  72 816,67  2 414,00  70 402,67  31 110,28

3Strana :
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IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061 -12 019,38 -55 266,19

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062

Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072 -96 301,33 -144 962,09

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073  84 281,95  89 695,90

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  82 422,05  86 376,47

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  16 715,35  3 000,00

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 16 715,35  3 000,00Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  1 526,42  1 309,17

 1 526,42  1 309,17Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  39 172,28  32 067,30

 28 654,82  22 443,99Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 3 438,70  3 883,50Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 1 802,32  1 882,26Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 388,61  1 855,62Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

 4 887,83  2 001,93Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097  25 008,00  50 000,00

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

 25 008,00  50 000,00Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101

Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103

 31 110,28 70 402,67Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 8 919,43 8 919,43  14 991,42501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

 48 147,85 48 147,85  54 466,56512 05Cestovné

 689,48 689,48  690,12513 06Náklady na reprezentáciu

 84 388,94 84 388,94  73 364,18518 07Ostatné služby

 40 982,94 40 982,94  35 765,15521 08Mzdové náklady

 14 401,39 14 401,39  12 516,06524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 2 016,37 2 016,37  1 841,68527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 535,67 535,67  82,66538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

 64,28 64,28  60,00542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

 1 342,75 1 342,75  2 887,04545 020Kurzové straty

546 021Dary

 377 520,93 377 520,93  392 420,15547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 16 420,18 16 420,18  606,12549 024Iné ostatné náklady

 1 014,00 1 014,00  672,00551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 157 760,30 157 760,30  76 900,00562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  667 263,14 754 204,51 754 204,51038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

 3 600,00 3 600,00  6 266,67602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

644 053Úroky

 0,08 0,08  2,95645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

 226 866,40 226 866,40  341 585,12647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 12 392,95 12 392,95649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 1 500,00 1 500,00662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

 8 977,00 8 977,00  1 281,00664 070Prijaté členské príspevky

 4 528,03 4 528,03  646,18665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

 580 622,00 580 622,00  408 494,00691 073Dotácie

  758 275,92 838 486,46 838 486,46074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  91 012,78 84 281,95 84 281,95075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 0,00 0,00  0,00  1 316,88591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  89 695,90 84 281,95 84 281,95078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Organizovanie športových podujatí

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Slovenský zväz florbalu - SZFB

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

28.11.1994

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Oto Divinský (prezident) Štatutárny orgán

Teodor Turay (výkonny viceprezident)

Ing. Lubomír Klosík (člen prezídia)

Milan Burdeľ (člen prezídia)

Peter Vrba (člen prezídia)

Mgr. Miroslav Kunštek (člen prezídia)

Mgr. Emil Šatan (člen prezídia)

Ing. Ján Purc (kontrolór) Kontrólny orgán

Ing. Bc. Martin Rybecký (kontrolór) Kontrólny orgán

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 3 3

- z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 357 317

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
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IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a metód

Čl. II (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny zásady alebo metódy Dôvod zmeny
Hodnota vplyvu na príslušnú

položku súvahy

SZFB od roku 2012 účtuje v sústave podvojného účtovníctva

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou neobstarali sme

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou neobstarali sme

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom neobstarali sme

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacia cena

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou neobstarali sme

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom neobstarali sme

Dlhodobý finančný majetok neobstarali sme

Zásoby obstarané kúpou neobstarali sme

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou neobstarali sme

Zásoby obstarané iným spôsobom neobstarali sme

Pohľadávky menovitá hodnota

Krátkodobý finančný majetok menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane aktív menovitá hodnota

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitá hodnota

Časové rozlíšenie na strane pasív menovitá hodnota

Deriváty neobstarali sme

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi neobstarali sme

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní
daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia
zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas
predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok:

Čl. II (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami:

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
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IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Dlhodobo hmotný majetok-kamera 4 roky 0.25 rovnomerne

Dlhodobo hmotný majetok-mantinely 6 rokov 0.16 rovnomerne

Drobný hmotný majetok je účtovaný priamo do nákladov

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Čl. II (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok

 Riadok súvahy:

Pozemky

 010

Umelecké
diela a
zbierky

 011

Stavby

 012

Samostatné
hnuteľné

veci a súbory
hnuteľných

vecí

 013

Dopravné
prostriedky

 014

Pestovateľsk
é celky
trvalých
porastov

 015

Základné
stádo a ťažné

zvieratá

 016

Drobný a
ostatný

dlhodobý
hmotný
majetok

 017,018

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

 019

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
hmotný
majetok

 020

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

4 000 4 000

Prírastky 2 736 2 736

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

6 736 6 736

Oprávky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

1 400 1 400

Prírastky 1 014 1 014

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

2 414 2 414

Opravné položky

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

2 600 2 600

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

4 322 4 322

Čl. III (2) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné
právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (2) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
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IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Dlhodobý majetok Hodnota BO Hodnota PO

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené
právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Čl. III (3) Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý majetok Spôsob poistenia Hodnota BO Hodnota PO

Čl. III (4) (5) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek a prehľad zostatkových cien dlhodobého finančného majetku - bežné obdobie

Čl. III (4) (5) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok

Riadok súvahy:

Podielové cenné
papiere a podiely

v ovládanej
obchodnej
spoločnosti

 022

Podielové cenné
papiere a podiely

v obchodnej
spoločnosti s
podstatným

vplyvom

 023

Dlhové cenné
papiere držané
do splatnosti

 024

Pôžičky
podnikom v
skupine a

ostatné pôžičky

  025

Ostatný
dlhodobý

finančný majetok

 026

Obstaranie
dlhodobého
finančného

majetku

 027

Poskytnuté
preddavky na

dlhodobý
finančný majetok

 028

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

5 000 5 000

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného účtovného obdobia 5 000 5 000

Opravné položky *

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

5 000 5 000

Stav na konci bežného účtovného obdobia 5 000 5 000

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Čl. III (4) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Názov spoločnosti
Podiel na základnom

imaní
 (v %)

Podiel účtovnej
jednotky na

hlasovacích právach
 (v %)

Hodnota vlastného
imania ku koncu BO

Hodnota vlastného
imania ku koncu PO

Účtovná hodnota ku
koncu BO

Účtovná hodnota ku
koncu PO

SZFB s.r.o. 100,00 100,00 3 945 -5 964
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Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok
Stav na začiatku

bežného účtovného
obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci

bežného účtovného
obdobia

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok spolu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (6) Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Čl. III (6) Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na
výsledok hospodárenia účtovnej jednotky

Krátkodobý finančný majetok
Zvýšenie/zníženie hodnoty

 (+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného

účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné
imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný majetok spolu

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť

Opis pohľadávky Riadok súvahy Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť a podnikateľská

činnosť

Dlhodobé pohľadávky 037

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky 041

Krátkodobé pohľadávky 042

Pohľadávky z obchodného styku 043 1 819

Pohľadávky z obchodného styku - poskytnuté preddavky 043 5 840

Ostatné pohľadávky 044 960

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky - pôžička klubu 050 940

Iné pohľadávky 050 70

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Čl. III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam podľa položiek súvahy

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 5



strana
30

Výročná správa SZFB
za rok 2019

IČO 3 1 7 9 5 4 2 1 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Druh pohľadávok
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného

účtovného
obdobia

Tvorba
opravnej
položky

(zvýšenie)

Dôvod tvorby OP
Zníženie
opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej
položky

Dôvod zníženia/zúčtovania
OP

Stav na konci
bežného

účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného styku 038,043

Ostatné pohľadávky 039,044

Pohľadávky voči účastníkom
združení

040,048

Iné pohľadávky 041,050

Pohľadávky spolu x x x

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 3 986

Pohľadávky po lehote splatnosti 1 819 2 260

Pohľadávky spolu 1 819 6 246

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Náklady budúcich období (381) - Software licencia 058 1 881

Náklady budúcich období (381) - Účastnícke poplatky na turnaje 058 9 422

Náklady budúcich období (381) - Letenky 058 2 400

Príjmy budúcich období (385) - Uskladnenie mantinelov IFF 059 3 600

Náklady týkajúce sa roku 2018, resp. 2017 vo výške 41035 EUR boli účtované na účet 428 ako opravy chýb minulých rokov.

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy

Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063

- nadačné imanie v nadácii

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 -144 962 41 035 89 696 -96 301

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 89 696 84 282 -89 696 84 282

Spolu -55 266 84 282 41 035 -12 019

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období
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Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 89 696

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 89 696

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy
Predpokladaný rok

použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu

Rezerva na audit 2020 3 000 3 600 3 000 3 600

Rezerva na exekúciu 2020 13 115 13 115

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 3 000 16 715 3 000 16 715

Rezervy spolu x 3 000 16 715 3 000 16 715

Čl. III (14) b) Významné ostatné a iné záväzky

Čl. III (14) b) Významné ostatné záväzky (účet 325) a iné záväzky (účet 379)

Opis záväzku
Stav na začiatku bežného

účtovného obdobia
Prírastky

 (+)
Úbytky

 (-)
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Ostatné záväzky - dobrovoľnícka činnosť 118 248 107 793 10 455

Ostatné záväzky - splátky telefónov 726 564 162

Iné záväzky - do 31.12.2018 2 002 2 002

Iné záväzky - cestovné 47 267 45 381 1 886

Iné záväzky - dotácie 2019 1 000 1 000

Spolu 2 728 166 515 153 738 15 505

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy
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Druh záväzkov
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 2 637 21 553

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 26 018 165

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 4 888 2 002

Krátkodobé záväzky spolu 33 543 23 720

Záväzky zo sociálneho fondu 1 526 1 309

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu 1 526 1 309

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 35 069 25 029

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1 309 1 116

Tvorba na ťarchu nákladov 217 193

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 1 526 1 309

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Čl. III (14) f) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja Mena
Výška

úroku v %
Splatnosť Forma zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného

účtovného obdobia
v EUR

Suma istiny na
konci

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

v EUR

Suma istiny na
konci BO v cudzej

mene

Suma istiny na
konci PO v cudzej

mene

Krátkodobý bankový úver

Pôžička - Český florbal EUR 15.12.2020 Blankozmenka s avalom 25 008 50 000

Návratná finančná výpomoc

Dlhodobý bankový úver

Spolu x x x x 25 008 50 000 x x

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Významné položky výdavkov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Výdavky budúcich období (383) 102

z toho:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
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Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Čl. III (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Záväzok

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Istina Finančný náklad
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Celková suma dohodnutých platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich rokov vrátane

viac ako päť rokov

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Iné ostatné výnosy - odpis záväzkov 12 292

Účastnícke poplatky v súťažiach 131 531

Poplatky za prestupy, hosťovania, striedavé štarty, ostaršenia 7 450

Poplatky za školenia (rozhodcovia, tréneri, atď.) 21 067

Stravovanie,ubytovanie, preprava zahraničných tímov 20 729

Poplatky za registrácie, licencie, licencie za súpisky 34 509

Poriadkové a disciplinárne pokuty 5 461

Organizácia športových podujatí 6 120

Čl. IV (3) Dotácie a granty

Čl. IV (3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré boli prijaté v priebehu účtovného roka
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Opis dotácie alebo grantu Výška dotácie alebo grantu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 576 697

Bratislavský samosprávny kraj - dotácia na podporu športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území BSK
(projet: Florbal nás baví)

8 000

Mesto Malacky (účel dotácie: Eurofloorball Cup 2019) 500

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl. IV (4) Finančné výnosy a kurzové rozdiely

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné výnosy, z toho:

- Kurzové zisky, z toho:

Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

Cestovné športovcov 46 717

Ubytovanie športovcov 71 765

Strava/občerstvenie športovcov 53 699

Dobrovoľnícka činnosť 109 707

Ocenenia, trofeje 13 730

Trénerské služby 12 800

Poplatky za podujatia 37 915

Účastnícke poplatky 12 924

Športové odevy 10 762

Športový materiál 4 727

Masérske a regeneračné služby 1 236

Dopingová kontrola 1 536

Rezerva na exekúciu 13 115

Administratívne,právne služby 21 922

Telefónne služby, internet 2 102

Reportáže, foto práce, správa sociálnych sietí 23 113

Prenájom priestorov 16 527

Ostatné služby 11 071

Poštovné, prepravné služby 2 851

Školenia, semináre 2 110

Webstránky/Software 4 693

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

Športové podujatia 4 528

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
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Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Čl. IV (7) Finančné náklady a kurzové rozdiely

Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančné náklady, z toho:

- Kurzové straty, z toho: 1 343 2 887

Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota

overenie účtovnej závierky 3 600

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 3 600

Čl. VI Ďalšie informácie

Čl. VI (2) Opis a hodnota iných pasív

Čl. VI (2) Opis a hodnota iných pasív

Druh pasív (záväzku) Hodnota BO Hodnota PO

Zo súdnych rozhodnutí

Z poskytnutých záruk

Zo všeobecne záväzných právnych predpisov

Z ručenia (podľa jednotlivých druhov ručenia)

Iné pasíva

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia

V priebehu roka 2020 došlo k výmene externej účtovníckej spoločnosti. Účtovné doklady za rok 2019 spoločnosti neboli vrátené a predchádzajúci účtovník neodovzdal
plnohodnotné výstupy a nekomunikoval. Na odstránenie prípadných škôd vzniknutých touto situáciou boli podniknuté právne kroky.  Bola vykonaná rekonštrukcia účtovníctva
za rok 2019 (na základe interných evidencií, vyúčtovaní platieb, zmlúv, faktúr iných archivovaných dokumentov účtovnej jednotky) s cieľom minimalizovať riziko, že by
účtovníctvo bolo posúdené ako nepreukazné podľa zákona o účtovníctve.
2.11.2020 bola uložená do Registra účtovných závierok závierka, zostavená dňa 2.11.2020 na základe neúplných účtovných záznamov. V novej účtovnej závierke, zostavenej
07.12.2020, ktorej prílohou sú tieto poznámky, boli chyby a vynechania opravené a doplnené a je predložená štatutárnym orgánom na schválenie.

V prvej polovici roku 2020 sme boli oboznámení s výskytom koronavírusu na Slovensku. Zvážili sme všetky potenciálne
dopady pandémie vírusu Covid-19 na naše aktivity a dospeli sme k záveru, že ku dňu zostavenia účtovnej
závierky nemali významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako
zdravý subjekt nasledujúcom období a nemali vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2019.

Čl. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 11



strana
36

Výročná správa SZFB
za rok 2019



strana
37

Výročná správa SZFB
za rok 2019



strana
38

Výročná správa SZFB
za rok 2019



strana
39

Výročná správa SZFB
za rok 2019



strana
40

Výročná správa SZFB
za rok 2019

HOSPODÁRENIE DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI

Identifikácia účtovnej jednotky

Názov:   SZFB, s.r.o.

Adresa:   Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Registrácia:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sro, vl.č.: 131921/B

IČO:    51982625

Dátum vzniku: 09.10.2018 

Podiel SZFB:  100%

Štatutárny orgán: Oto Divinský (konateľ), Teodor Turay (konateľ)

Predmet činnosti SZFB, s.r.o.

Predmetom činnosti SZFB, s.r.o. je predovšetkým 
• organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí ,
• reklamná a propagačná činnosť, 
• organizovanie kurzov, školení a seminárov,
• prieskum trhu a verejnej mienky,  
• podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti, 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
• sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, 
• administratívne práce,
• kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo kúpa tovaru za účelom 

jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).  

Výsledok hospodárenia

SZFB, s.r.o. dosiahol za rok 2019 hospodársky výsledok brutto (pred zdanením) zisk vo výške 10 196,00 € pri 
celkových výnosoch 123 191,00 € a nákladoch 112 995,00 €. 

SZFB, s.r.o. rok 2018 rok  2019

Výnosy 65 348,00 € 123 191,00 €
Náklady 76 312,00 € 112 995,00 €
Hospodársky výsledok -10 964,00 € 10 196,00 €

Zamestnanci

K 31. 12. 2019 nemal SZFB, s.r.o. v evidenčnom stave žiadnych zamestnancov v trvalom pracovnom pomere.
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Výnosová situácia

VÝNOSY

Účet rok 2018 rok 2019

Tržby z predaja tovaru 0,00 € 1 613,00 €

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 65 348,00 € 121 578,00 €

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00 € 0,00 €

Aktivácia 0,00 € 0,00 €

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného 
majetku a materiálu

0,00€ 0,00€

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0,00 € 0,00 €

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu 65 348,00 € 123 191,00 €

Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00 € 0,00 €

Výnosy z dlhodobého  finančného majetku 0,00 € 0,00 €

Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,00 € 0,00 €

Výnosové úroky 0,00 € 0,00 €

Kurzové zisky 0,00 € 0,00 €

Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00 € 0,00 €

Výnosy z finančnej činnosti spolu 0,00 € 0,00 €
NÁKLADY

Účet rok 2018 rok 2019

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00 € 1 591,00 €

Spotreba materiálu, energie  ostatných neskladovateľných dodávok 1 552,00 € 5 198,00 €

Služby 74 664,00 € 105 582,00 €

Osobné náklady 0,00 € 0,00 €

Dane a poplatky 0,00€ 374,00€

Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dl-
hodobému hmotnému majetku

0,00 € 0,00 €

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00 € 0,00 €

Opravné náklady na hospodársku činnosť 0,00 € 241,00 €

Náklady na hospodársku činnosť spolu 76 216,00 € 112 986,00 €

Predané cenné papiere a podiely 0,00 € 0,00 €

Náklady na krátkodobý finančný majetok 0,00 € 0,00 €

Opravné položky k finančnému majetku 0,00 € 0,00 €

Nákladové úroky 0,00 € 0,00 €

Kurzové straty 53,00 € 0,00 €

Ostatné náklady na finančnú činnosť 43,00 € 9,00 €

Náklady na finančnú činnosť spolu 96,00 € 9,00 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Účet rok 2018 rok 2019

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 868,00 € 10 205,00 €

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -96,00 € -9,00 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -10 964,00 € 10 196,00 €

Daň príjmov 0,00 € 287,00 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 964,00 € 9 909,00 €
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Majetková situácia

Majetok rok 2018 rok 2019

Neobežný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 0,00 €

Dlhodobý hmotný majetok 0,00 € 0,00 €

Dlhodobý finančný majetok 0,00 € 0,00 €

Neobežný majetok spolu 0,00 € 0,00 €

Obežný majetok

Zásoby 0,00 € 2 875,00 €

Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 1 654,00 €

Krátkodobé pohľadávky 25 548,00 € 12 492,00 €

Finančný majetok 896,00 € 9 325,00 €

Obežný majetok spolu 26 444,00 € 26 346,00 €

Majetok spolu 26 444,00 € 26 346,00 €

Vlastné imanie a záväzky rok 2018 rok 2019

Vlastné imanie

Základné imanie 5 000,00 € 5 000,00 €

Kapitálové fondy 0,00 € 0,00 €

Fondy zo zisku 0,00 € 0,00 €

Oceňovacie rozdiely 0,00 € 0,00 €

Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 0,00 € - 10 964,00 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 964,00 € 9 909,00 €

Vlastné imanie spolu -5 964,00 € 3 945,00 €

Záväzky

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov 0,00 € 0,00 €

Dlhodobé rezervy 0,00 € 0,00 €

Dlhodobé bankové úvery 0,00 € 0,00 €

Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí 32 408,00 € 20 871,00 €

Krátkodobé rezervy 0,00 € 1 530,00 €

Bežné bankové úvery 0,00 € 0,00 €

Krátkodobé finančné výpomoci 0,00 € 0,00 €

Záväzky spolu 32 408,00 € 22 401,00 €

Vlastné imanie a záväzky spolu 26 444,00 € 26 346,00 €

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Výsledok hospodárenia za rok 2019 predstavoval zisk vo výške 10 196,00 €. V roku 2020 bude tento zisk preúč-
tovaný na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
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Štruktúra nákladov a výnosov SZFB, s.r.o. v roku 2019

SZFB, s. r. o. v roku 2019 disponovala s finančnými prostriedkami v celkovej výške 160 188 € z toho:
• finančné prostriedky presunuté z roku 2018 predstavovali 25 548 €,
• zdroje získané v roku 2019 predstavovali 134 640 €.

Prostriedky z vlastnej činnosti
Hlavných zdrojom príjmov:

• prostriedky z reklamnej činnosti, ktoré predstavovali celkom 102 900 €,
• prostriedky z organizovania športových podujatí, ktoré predstavovali  celkom 43 638 €,
• prostriedky z príjmu za mediálne a marketingové práva, ktoré predstavovali celkom 12 000 €,
• prostriedky z ostatnej činnosti, ktoré predstavovali celkom 1 650 €.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov
SZFB, s .r. o. čerpala v roku 2019 finančné prostriedky v celkovej sume 149 127 € nasledovne:

• nájomné (kancelária a sklad) 18 757,86 €
• réžia a materiál 8 846,00 €
• účtovnícke a administratívne služby 1 320,00 €
• sprostredkovateľské služby 14 200 €
• televízia a televízne práva 32 500 €
• televízne prenosy 22 920 €
• reklama a reklamný materiál 2 909 €
• mediálne služby 2 750 €
• medzinárodné podujatia 44 924 €

Zoznam právnických a fyzických osôb, ktorým SZFB, s.r.o.
poskytol zo svojho rozpočtu prostriedky prevyšujúce
v súčte sumu 5000 € za rok 2019

Názov / Meno a priezvisko Sídlo IČO Účel použitia

BOARD INVEST, a.s. Tomášikova 26, 821 01 Brati-
slava

35919451 prenájom skladovacích a 
kancelárskych priestorov

International Floorball Fe-
deration (IFF)

Box 1047, SE-17121 Solna, 
Sweden

WFC 2019 - TV

MAC TV s.r.o. Brečtanová 1, 831 01 Bratisla-
va 37

618322 Live Prenosy ZEX

Media RTVS, s.r. o. Mýtna 1, 817 55 Bratislava 35967871 Vysielanie MS 7.12.-
12.12.2019 

RAMKA s.r.o Gorkého 129/12, 811 01 
Bratislava

50753703 stravovacie a ubytovacie 
služby

VodnéBubliny s.r.o. Belá 1964/14, 913 21 
Trenčín

50904001 stravovacie a ubytovacie 
služby
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