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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 Slovenskú republiku,

• organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a 
celoštátnych súťaží mládeže vo florbale,

• zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do 
športovej reprezentácie Slovenskej republiky 
(ďalej len “športová reprezentácia”) a ich účasti 
na medzinárodných súťažiach, 

• zabezpečenie starostlivosti o talentovaných 
športovcov,

• podpora a rozvoj vrcholového florbalu a amatér-
skeho 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 florbalovej federácii, ktorej je 
členom, ako aj vo vzťahu k iným športovým or-
ganizáciám,

• reprezentovať záujmy florbalového hnutia v 
spoločnosti,

• vystupovať v mene florbalového hnutia vo vzťa-
hu 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 zá-
ujme rozvoja florbalu, ktorá sa bude premietať 
do strategického plánovania v podobe plánov 
SZFB a rozpočtu SZFB,

• viesť zoznam športových reprezentantov, 
• navrhovať športových reprezentantov na zara-

denie do rezortných športových stredísk ), po-
kiaľ budú pre florbal zriadené,

• zabezpečovať starostlivosť o športových repre-
zentantov a metodicky riadiť a usmerňovať ich 
prípravu,

• zabezpečovať prípravu a účasť športovej repre-
zentácie 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 určených predpisom SZFB, 

• organizovať a riadiť celoštátne súťaže a iné sú-
ťaže vo florbale alebo ich organizovaním a ria-
dením poveriť inú športovú organizáciu,

• schvaľovať podmienky účasti členov SZFB a 
iných športových organizácií v súťaži SZFB a po 
splnení podmienok účasti v súťaži SZFB udeľo-
vať členovi SZFB a inej športovej organizácii prá-
vo na účasť v súťaži SZFB na základe predpisu,
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• určovať druhy športových odborníkov pôsobia-
cich v organizovanom florbale vrátane odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbor-
nej činnosti v športe, zabezpečovať ich odbornú 
prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť,

• uznávať odbornú kvalifikáciu športových odbor-
níkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kva-
lifikácie nevzťahuje osobitný predpis, 

• organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelá-
vanie športových odborníkov vrátane edičnej a 
publikačnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, 
masérov, fyzioterapeutov, rozhodcov, delegá-
tov, usporiadateľov, športových manažérov, 
športových právnikov a iných funkcionárov a 
pracovníkov sekretariátu SZFB, vrátane prí-
padného vzdelávania podľa predpisov IFF alebo 
iných medzinárodných organizácií,

• podporovať výstavbu športovej infraštruktúry,
• podieľať sa na založení, vzniku a činnosti ob-

chodných spoločností s cieľom získania ďalších 
zdrojov financovania poslania a úloh SZFB, pre-
dovšetkým v súvislosti so športovou reprezen-
táciou a na účely výstavby a prevádzky športo-
vej 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, opatre-
nia proti manipulácií priebehu a výsledkov sú-
ťaží 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 predpi-
sov SZFB a zabezpečovať jeho jednotné uplatňo-
vanie v rámci organizovaného florbalu,

• vytvárať, prevádzkovať a spravovať ISF,
• koordinovať spoluprácu a podporovať jednot-

nosť, vecnú komunikáciu, synergiu a slušnosť  
medzi členmi SZFB, rieši spory medzi nimi a je 
členom SZFB nápomocný,

• oceňovať športovcov, ktorí dosiahli mimoriad-
ne športové výsledky vo vrcholovom športe ) a 
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a roz-
voj florbalu. 
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Slovenský
florbal
v roku 2021

Bol to v poradí druhý rok, ktorý sa niesol v netra-
dičnom duchu, ovplyvnený pandémiou a mnohými 
opatreniami, na ktoré sme v minulosti neboli zvyk-
nutí.

Nezačal sa ideálne – pokračovalo dočasné preru-
šenie súťaží na domácej scéne. Hrali sa však súťaže 
v zahraničí, a tak sa v športovej forme udržiavali 
legionári pôsobiaci v Čechách, Švajčiarsku, Fínsku a 
Švédsku. Podarilo sa rozbehnúť aj sústredenia re-
prezentačných výberov, s ktorými začali juniorky, 
pridali sa juniori.

Nové prezídium s prezidentom Martinom Kopej-
tkom, zvolené na májovej historicky prvej online 
Konferencii SZFB, mal od začiatku záujem o reštart 
všetkých súťaží, k čomu na konci mája a v priebehu 
júna došlo.

Odohrali sa regionálne súťaže mládeže. Konali sa 
Majstrovstvá Slovenska. Jedinou celoštátnou súťa-
žou, ktorá bez niekoľkých pôvodných účastníkov do-
hrala sezónu 2020/21, bola extraliga juniorov. Prvé 
skončilo ATU Košice, ktoré si dalo pekný darček k 
20-výročiu svojej existencie. Ale v priebehu leta do-
stali možnosť odohrať celoštátnu súťaž aj muži a 
ženy. Uskutočnil sa Pohár SZFB mužov s víťazstvom 
FK Florko Košice.

Začiatkom júla sa v Bratislave za prísnych opat-
rení uskutočnil medzinárodný prípravný turnaj re-
prezentačných výberov mužov a juniorov, ktorého 
sa zúčastnili Česko, Slovensko a Švajčiarsko. 

Koncom augusta sa na svetovom šampionáte 
juniorov v Brne predstavili aj naši reprezentanti, 
ktorí obsadili konečné siedme miesto. Začiatok sep-
tembra potom patril majstrovstvám sveta junioriek 
a vo švédskej Uppsale sa Slovenky umiestnili tak-
tiež na konečnej siedmej priečke.

September bol príznačný rozbehom celoštátnych 
súťaží a ako prví začali v prvej lige mužov. Neskôr sa 
pridali všetky ostatné ligy. V polovici októbra sa za-
čala prelomová spolupráca s televíziou JOJ ŠPORT, v 
jej programe sa pravidelne objavujú priame prenosy 
z extraligy mužov a Hyundai extraligy žien v podobe 
„Florbalových pondelkov a štvrtkov.“ Zápasy extra-
líg mužov a žien sú pravidelne vysielané aj v online 
prostredí na platforme huste.tv.

Tiež v októbri sa v súlade s pandemickými opat-
reniami podarilo v Trenčíne úspešne zorganizovať 
medzinárodný turnaj reprezentačných výberov mu-
žov aj žien - 6 Nations Floorball Challenge.

Deň po skončení spomínaného turnaja boli v 
Trenčíne 18. októbra zvolení hlavní tréneri repre-
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zentácie junioriek a juniorov – Du-
šan Ďuríček a Jakub Horecký a s 
nimi aj schválené nimi vybrané re-
alizačné tímy.

Ku koncu novembra a začiatkom 
decembra sa čiastočne prekrývali 
šampionáty žien a mužov. Na MS 
žien vo švédskej Uppsale vybojo-
vali naše dievčatá konečné šieste 
miesto, čím zopakovali rovnakú 
pozíciu z predošlého šampionátu, 
a na majstrovstvách sveta tak po 
tretíkrát za sebou hrali v zápase o 
konečné 5.miesto, čím potvrdili po-
stavenie špičkového tímu. V Upp-
sale sa s reprezentačnou kariérou 
rozlúčila skúsená a úspešná repre-
zentantka Denisa Ferenčíková.

Na nadväzujúcom šampioná-
te mužov vo fínskych Helsinkách 
dosiahli slovenskí reprezentanti 
historicky najlepšie umiestnenie v 
tejto kategórii - siedme miesto. V 
Helsinkách ukončil reprezentačnú 
kariéru dlhoročný úspešný repre-
zentant Lukáš Řezanina. Obom 
reprezentantom patrí veľké poďa-
kovanie.

V novembri na základe rozhodnutia vlády SR v 
súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situá-
ciou Ligová komisia Slovenského zväzu florbalu 25. 
11. pozastavila všetky florbalové súťaže. V polovici 
decembra sa však podaril veľký krok, ktorý bol vý-
sledkom niekoľko mesačnej práce nového vedenia, 
najmä prezidenta Martina Kopejtka a ústretovosti 
zodpovedných orgánov SR. Vyhláška Úradu verejné-
ho zdravotníctva SR zo dňa 16. 12. 2021 priznala 
najvyššej celoštátnej florbalovej súťaži mužov a 
najvyššej celoštátnej florbalovej súťaži žien rovna-
ký status ako majú najvyššie profesionálne ligové 
súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, hádzanej a bas-
ketbale, a umožnila ich opätovné rozbehnutie. A od 
17. decembra sa v rámci uvoľnenia opatrení otvo-
rili vnútorné športoviská aj pre tréningový proces 
klubov, registrovaných v športových zväzoch, zatiaľ 
výlučne v režime OP.
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Z hľadiska smerovania slovenského florbalu, 
okrem vyššie uvedeného, boli dôležité aj ďalšie uda-
losti:
• zlepšenie komunikácie s klubmi prostredníc-

tvom odborných komisií, členov Prezídia SZFB 
a prezidenta (uskutočnilo sa 48 výjazdov pre-
zidenta SZFB Martina Kopejtka do regiónov s 
cieľom spoznať situáciu v kluboch, podmienky 
vytvárané mestami pre florbal a ich spoluprácu 
s klubmi)

• nárast počtu partnerov SZFB - rozhodnutia o 
ekonomickej podpore klubov

• podpora vzniku nových klubov - program „Letný 
florbal“ s podporou florbalových táborov, kem-
pov a turnajov

• florbalové školské súťaže sa vrátili pod kríd-
la SZFB v spolupráci s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR

• participácia a pripomienkovanie prípravy ele-
mentárnej infraštruktúry pre halové športy, ale 
aj infraštruktúry národného významu

• spolupráca s FTVŠ UK v Bratislave – vznik povin-
ne voliteľného predmetu Florbal 1 a Florbal 2 od 
januára 2022

• skvalitnenie podmienok reprezentačných výbe-
rov

Kým na jednej strane, vďaka nasadeniu členov 
SZFB – jednotlivcov, klubov a pracovníkov zväzu, 
marketingu slovenského florbalu, môžeme rok 
2021 považovať minimálne od mája za zvládnutý 
na vysokej úrovni, slovenský florbal zasiahli aj veľmi 
smutné správy. V januári klub ATU Košice informo-
val o nečakanom úmrtí mladého nádejného florba-
listu Adama Sedláčka, Iba devätnásťročný hráč po-
čas svojej kariéry s ATU Košice, okrem iného, získal v 
sezónach 2016/2017 a 2018/2019 titul juniorského 
majstra Slovenska. Študent prvého ročníka Fakulty 
telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenské-
ho v Bratislave sa vo florbale pohyboval aj ako tré-
ner, či rozhodca.

A v novembri stratil florbal ďalšieho skvelého 
človeka. Vo veku nedožitých 86 rokov nás opustil 
dlhoročný športovec, tréner, funkcionár a pedagóg 
Dušan Ondruš. Pri množstve práce, ktorú pre šport 
odviedol, bol aj autorom prvej florbalovej knihy 
FLORBAL – ako trénovať a hrať – metodicko-didak-
tická príručka pre trénerov, cvičiteľov a učiteľov TV. 
Česť ich pamiatke.

Najvyššie 
domáce súťaže  
v sezóne
2020/21

Všetky domáce ligové súťaže boli 
výrazne ovplyvnené pandemickou si-
tuáciou na Slovensku. Vzhľadom k 
tomu boli všetky najvyššie súťaže v 
sezóne 2020/21 predčasne ukončené 
z dôvodu pandémie Covid-19 bez ur-
čenia poradia.
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Reprezentácia mužov
v roku 2021

Priateľské zápasy // 2. - 3. 7. 2021 // Bratislava

2:8
(1:4, 1:3, 0:3)

1:4
(0:3, 0:0, 1:1)

Polish Open // 2. - 4. 9. 2021 // ?? // Poľsko

4:5
(1:1, 1:1, 2:3)

1:9
(0:3, 0:1, 1:5)

6 Nations Floorball Challange // 15. - 17. 10. 2021 // Trenčín

7:6
(1:1, 2:3, 4:2)

10:6
(4:1, 3:3, 3:2)

Priateľský zápas // 16. 10. 2021 // Trenčín

1:7
(0:4, 0:1, 1:2)
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Reprezentácia mužov
v roku 2021

4:8
(1:3, 1:3, 2:2)

15:1
(7:1, 4:0, 4:0)

2:15
(1:4, 1:5, 0:6)

3:7
(0:3, 1:1, 2:3)

Play-off

5:1
(2:0, 2:1, 1:0)

Štvrťfinále

2:6
(0:1, 1:2, 1:3)

Skupina o 5. - 8. miesto 

8:7 pp
(3:1, 3:3, 1:3, 0:1)

O 7. miesto 

Majstrovstvá sveta // 3. - 11. 12. 2021 // Helsinki (Fínsko)
Základná skupina
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Reprezentácia žien
v roku 2021

2:7
(2:3, 0:0, 0:4)

9:0
(2:0, 5:0, 2:0)

6:8
(2:4, 2:0, 2:4)

Základná skupina

20:0
(4:0, 6:0, 10:0)

4:5
(1:2, 2:2, 1:1)

12:1
(3:0, 5:1, 4:0)

4:3
(0:1, 3:2, 1:0)

Play-off

Skupina o 5. - 8. miesto

Štvrťfinále

O 5. miesto

6 Nations Floorball Challange // 15. - 17. 10. 2021 // Trenčín

Priateľský zápas // 16. 10. 2021 // Trenčín

Majstrovstvá sveta // 27. 11. - 5. 12. 2021 // Uppsala (Švédsko)

2:7
(1:2, 0:3, 1:2)

22:3
(8:1, 6:1, 8:1)

6:0
(3:0, 3:0, 0:0)
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Reprezentácia juniorov
v roku 2021

1:16
(0:8, 0:6, 1:2)

5:16
(1:5, 2:5, 2:6)

Priateľské zápasy // 2. - 4. 7. 2021 // Bratislava

13:2
(3:0, 5:1, 5:1)

10:14
(3:4, 6:3, 1:7)

13:4
(3:3, 3:0, 7:1)

13:0
(3:0, 2:0, 8:0)

Play-off

6:4
(4:2, 1:1, 1:1)

O 7. miesto

Majstrovstvá sveta // 25. - 29. 8. 2021 // Brno (Česká republika)
Základná skupina
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Reprezentácia junioriek
v roku 2021

10:2
(4:1, 3:0, 3:1)

2:4
(0:1, 1:1, 1:2)

7:6
(3:2, 3:2, 1:2)

2:3
(1:1, 0:1, 1:1)

Play-off (o 7. miesto)

Majstrovstvá sveta // 1. - 5. 9. 2021 // Uppsala (Švédsko)
Základná skupina
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Zmeny vykonané
v zakladajúcom 
dokumente a iných 
predpisoch
V roku 2021 Prezídium SZFB a Konferencia SZFB 
schválili niekoľko úprav vo svojich predpisoch. Všet-
ky poriadky a smernice sú zverejnené na webstrán-
ke www. szfb.sk. 

SCHVÁLENÉ UZNESENIA
KONFERENCIE SZFB

K-SZFB/02/12-2021
Konferencia SZFB schvaľuje
• Zmenu Stanov SZFB nasledovne:

a) Čl. 3, ods. 6, písm. t) prijímať, implementovať 
a realizovať pravidlá Svetového antidopingové-
ho programu, opatrenia proti manipulácií prie-
behu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatre-
nia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce 
z medzinárodných predpisov a rozhodnutí, 
sa mení na:
t) zabezpečovať vo svojej pôsobnosti dodržia-
vanie pravidiel Svetového antidopingového 
programu, opatrení proti manipulácií priebehu 
a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrení proti 
negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzi-
národných predpisov a rozhodnutí,
b) v Čl. 32, ods. 3, sa ruší ustanovenie písm. j) 
voliť a odvolávať členov odvolacej komisie podľa 
§ 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje v druhom 
stupni vo veciach porušenia antidopingových 
pravidiel.
Nasledujúce ustanovenia tohto odstavca sa pri-
merane upravia podľa abecedy.
c) V Čl. 49 sa ruší ustanovenie ods. 2. Discipli-
nárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre 
konanie vo veciach porušenia antidopingových 
pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a 
opatrenia.

Nasledujúce ustanovenia tohto článku sa primera-
nie prečíslujú podľa poradia. 

K-SZFB/02/13-2021
Konferencia SZFB schvaľuje
• zmenu v predpise „Zásady pre poskytovanie od-

meny a náhrad kontrolórovi SZFB“ nasledovne:
Čl. 2 „Spôsob určenia odmeny kontrolóra“, ods. 
4 v znení „Odmena sa kontrolórovi vypláca pol-
ročne a to vždy v mesiaci júl a december prísluš-
ného kalendárneho roka v bežnom výplatnom 
termíne SZFB.“ 
sa mení na:
„Odmena sa kontrolórovi vypláca pravidelne me-
sačne v bežnom výplatnom termíne SZFB.“

                                                                    
 
SCHVÁLENÉ UZNESENIA
PREZÍDIA SZFB

P-SZFB/06/42-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• Disciplinárny poriadok SZFB s pripomienkami 

predsedu DK SZFB.

P-SZFB/06/46-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• predloženú smernicu Kategórie vo florbalových 

súťažiach s doplnenými pripomienkami.

P-SZFB/06/47-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• predloženú smernicu Predpis povinnosti klubu 

mať mládežnícke družstvá s doplnenými pripo-
mienkami.

P-SZFB/06/48-2021
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Prezídium SZFB ukladá
• zapracovať do Príkladového sadzobníka pokút 

ustanovenia ods. 8.3. Predpisu o povinnosti mať 
mládežnícke družstvá.
Termín: 20.6.2021 / Zodpovedný: DK SZFB

P-SZFB/06/49-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• predloženú smernicu Vzdelávanie rozhodcov a 

observerov a udeľovanie licencií

P-SZFB/06/52-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• predloženú smernicu Požiadavky na trénerské 

vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach

P-SZFB/06/53-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• predloženú smernicu Covid-19 - špecializovaný 

predpis s doplnenými pripomienkami

P-SZFB/06/55-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• predloženú smernicu Pokyn pre riadenie regio-

nálnych súťaží

P-SZFB/15/102-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledov-

ne:
Článok 4 Striedavý štart, ods. 4.4. Striedavý 
štart v seniorských kategóriách
„Striedavý štart je možné povoliť hráčom:
a) do súťaže minimálne o jednu úroveň nižšej, 
než v akej hrá A-družstvo jeho materského klu-
bu v prípade, že hráč v priebehu kompletnej 
predchádzajúcej sezóny pôsobil vo vyššej súťaži 
a neodohral v nej viac ako 60% zápasov základ-
nej časti. U brankára sa za počet štartov pova-
žuje 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.“
sa mení na:
„Striedavý štart je možné povoliť hráčom:
a) do súťaže minimálne o jednu úroveň nižšej, 

než v akej hrá A-družstvo jeho materského klu-
bu v prípade, že hráč v priebehu sezóny 2019/20 
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 zahra-
ničných súťažiach.“.

P-SZFB/17/118-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne:

Článok 9 Termíny a začiatky zápasov, ods. 9.1. 
Termíny zápasov a organizovanie zápasov:
„f) Zápasy hrané v rámci najvyšších celoštátnych 
súťaží či nadstavbovej časti (play off, baráž) 
ostatných súťaží môžu byť na základe dohody 
družstiev presunuté na iný termín. Nový termín 
musí byť stanovený tak, že zápasy určitého kola 
budú odohrané v období medzi predchádzajú-
cim a nasledujúcim kolom súťaže, alebo v rámci 
víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasle-
dujúce kolá súťaže. Termíny zápasov je možné 
meniť len v rozmedzí týchto ustanovení.“
sa mení na:
„f) Zápasy hrané v rámci najvyšších celoštátnych 
súťaží či nadstavbovej časti (play off, baráž) 
ostatných súťaží môžu byť na základe dohody 
družstiev presunuté na iný termín. Nový termín 
musí byť stanovený tak, že zápasy určitého kola 
budú odohrané v období medzi predchádzajú-
cim a nasledujúcim kolom súťaže, alebo v rámci 
víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasle-
dujúce kolá súťaže. V prípade zápasov základnej 
časti nový termín musí byť stanovený tak, že 
zápasy určitého kola budú odohrané v období 
najviac 10 dní pred pôvodným termínom zápasu 
a zároveň najviac 10 dní po pôvodnom termíne 
zápasu. Termíny zápasov je možné meniť len v 
rozmedzí týchto ustanovení.“

P-SZFB/17/119-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne:

V Článku 5 Náležitosti družstiev, ods. 5.5. Štart 
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hráčok v družstvách mužských kategórií
sa dopĺňa nové písmeno:
„d) Riadiaci orgán povoľuje štart hráčok v ka-
tegórii mladší žiaci a mladší maximálne dvom 
hráčkam o rok starším, ako odpovedá príslušnej 
vekovej kategórii podľa bodu 15.3. tohto SP.“

P-SZFB/17/120-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledov-

ne: 
Článok 4 Striedavý štart, ods. 4.1.
„Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča 
nastupovať v materskom klube a súčasne aj za 
A-družstvo v novom klube. Toto ustanovenie 
môžu využiť hráči seniorskej vekovej kategórie 
(muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóri-
ách. Hráči kategórií starší žiaci/čky, mladší žiaci/
čky, staršia prípravka a mladšia prípravka nemô-
žu striedavo hosťovať. Hráči s povoleným strie-
davým štartom môžu v stretnutiach baráže na-
stúpiť len za materský klub.“
sa mení na:
„Striedavý štart je dočasné oprávnenie hráča 
nastupovať v materskom klube a súčasne aj za 
A-družstvo v novom klube. Toto ustanovenie 
môžu využiť hráči seniorskej vekovej kategórie 
(muži, ženy) a hráči v mládežníckych kategóri-
ách. Hráči kategórií starší žiaci, mladší žiaci/čky, 
staršia prípravka a mladšia prípravka nemôžu 
striedavo hosťovať. Hráči s povoleným strieda-
vým štartom môžu v stretnutiach baráže na-
stúpiť len za materský klub.“

P-SZFB/17/121-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Prestupovom poriadku SZFB nasledov-

ne:
v Článku 4 Striedavý štart, ods. 4.4. Striedavý 
štart v seniorských kategóriách
sa dopĺňa nové písmeno:
„c) starším rokom narodenia vo vekovej kategó-
rii staršie žiačky v prípade, že jej klub nemá za-
radené do súťaží družstvo žien.“

P-SZFB/17/122-2021
Prezídium SZFB schvaľuje

• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie 
regionálnych súťaží nasledovne: 
v časti Mládežnícke súťaže, v článku VIII. Doda-
točné nastavenia súťaží, v bode 1)
sa ruší:
písm. e) „Štart hráčok v družstvách mužských 
kategórií - v kategórii mladší žiaci a mladší môže 
riadiaci orgán súťaže povoliť štart maximálne 
dvom hráčkam o rok starším, ako odpovedá prí-
slušnej kategórii podľa bodu 15.3. SP na základe 
súhlasu väčšiny družstiev, ktoré sa danej súťaže 
zúčastňujú.“  

P-SZFB/17/123-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie 

regionálnych súťaží nasledovne: 
v časti Riadenie súťaží, článok XIV. Spustenie a 
ukončenie regionálnych súťaží, bod 2) 
„Termín ukončenia regionálnych súťaží v jednot-
livých regiónoch je najneskôr do 30. apríla kalen-
dárneho roka.“
sa mení na:
„Termín ukončenia regionálnych súťaží v jednot-
livých regiónoch je najneskôr 10 dní pred organi-
zovaním Majstrovstiev Slovenska resp. mládež-
níckych pohárových súťaží SZFB, najneskôr však 
do 31. mája kalendárneho roka.“

P-SZFB/17/124-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v súťažnej smernici Pokyn pre riadenie 

regionálnych súťaží nasledovne: 
v časti Riadenie súťaží, článok XX. Majstrovstvá 
Slovenska a mládežnícke pohárové súťaže SZFB, 
bod 9) 
„Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke poháro-
vé súťaže SZFB sa uskutočňujú v termíne od 1. 
apríla do 30. mája kalendárneho roka.“
sa mení na:
„Majstrovstvá Slovenska a mládežnícke poháro-
vé súťaže SZFB sa uskutočňujú v termíne od 1. 
apríla do 30. júna kalendárneho roka.“

P-SZFB/19/127-2021
Prezídium SZFB schvaľuje



strana
17

Výročná správa SZFB
za rok 2021

• zmenu v Súťažnom poriadku SZFB nasledovne:
Článok 9 Termíny a začiatky zápasov, ods. 9.1. 
Termíny zápasov a organizovanie zápasov:
 „f) Zápasy hrané v rámci najvyšších celoštát-
nych súťaží či nadstavbovej časti (play off, baráž) 
ostatných súťaží môžu byť na základe dohody 
družstiev presunuté na iný termín. Nový termín 
musí byť stanovený tak, že zápasy určitého kola 
budú odohrané v období medzi predchádzajú-
cim a nasledujúcim kolom súťaže, alebo v rámci 
víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasle-
dujúce kolá súťaže. V prípade zápasov základnej 
časti nový termín musí byť stanovený tak, že 
zápasy určitého kola budú odohrané v období 
najviac 10 dní pred pôvodným termínom zápasu 
a zároveň najviac 10 dní po pôvodnom termíne 
zápasu. Termíny zápasov je možné meniť len v 
rozmedzí týchto ustanovení.“
sa mení na:
f) Zápasy nadstavbovej časti (play off, baráž) 
hrané v rámci  súťaží môžu byť na základe doho-
dy družstiev presunuté na iný termín. Nový ter-
mín musí byť stanovený tak, že zápasy určitého 
kola budú odohrané v období medzi predchá-
dzajúcim a nasledujúcim kolom súťaže, alebo 

v rámci víkendu, kedy sa hrajú predchádzajúce 
či nasledujúce kolá súťaže. V prípade zápasov 
základnej časti  je možné nový termín stanoviť 
nielen v rozmedzí medzi predchádzajúcim a na-
sledujúcim kolom súťaže, alebo v rámci víken-
du, kedy sa hrajú predchádzajúce či nasledujúce 
kolá súťaže, ale aj tak, že zápasy určitého kola 
budú odohrané v období najviac 10 dní pred pô-
vodným termínom zápasu a najviac 10 dní po 
pôvodnom termíne zápasu, podľa toho, ktoré 
obdobie je dlhšie. Termíny zápasov je možné me-
niť len v rozmedzí týchto ustanovení.

P-SZFB/22/144-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasle-

dovne:
Článok 4 Postup v disciplinárnom konaní, ods. 
4.6. Pozastavenie športovej činnosti alebo výko-
nu funkcie počas disciplinárneho konania
„b) Ak sa dopustil člen družstva v dobe medzi 
ukončením zápasu a podpisom zápisu o stretnu-
tí kapitánom konania, ktoré rozhodca zapísal 
do zápisu o stretnutí a kapitán podpísal, má 
okamžite pozastavenú športovú činnosť, resp. 
výkon funkcie v súťažiach a nesmie sa zúčast-
niť žiadneho stretnutia ako člen družstva až do 
rozhodnutia DK. V zápise o stretnutí musí byť v 
takomto prípade jasne uvedené, že ide o podnet 
k začatiu disciplinárneho konania.“
sa mení na:
„b) Ak sa dopustil člen družstva v dobe medzi 
ukončením zápasu a podpisom zápisu o stretnu-
tí vedúcim družstva konania, ktoré rozhodca 
zapísal do zápisu o stretnutí a vedúci družstva 
podpísal, má okamžite pozastavenú športovú 
činnosť, resp. výkon funkcie v súťažiach a nesmie 
sa zúčastniť žiadneho stretnutia ako člen druž-
stva až do rozhodnutia DK. V zápise o stretnutí 
musí byť v takomto prípade jasne uvedené, že 
ide o podnet k začatiu disciplinárneho konania.“

P-SZFB/22/145-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasle-

dovne:
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Článok 4 Postup v disciplinárnom konaní, ods. 
4.6. Pozastavenie športovej činnosti alebo výko-
nu funkcie počas disciplinárneho konania
„c) Pozastavenie športovej činnosti, resp. výko-
nu funkcie platí aj v prípade, keď je po zápase v 
zápise na pokyn delegáta (observera) uvedené, 
že sa člen družstva dopustil takéhoto priestup-
ku, za ktorý mal byť potrestaný ČK3. Tieto sku-
točnosti berie klub na vedomie prostredníctvom 
kapitána, ktorý podpisuje zápis o stretnutí.“
sa mení na:
„c) Pozastavenie športovej činnosti, resp. výko-
nu funkcie platí aj v prípade, keď je po zápase v 
zápise na pokyn delegáta (observera) uvedené, 
že sa člen družstva dopustil takéhoto priestup-
ku, za ktorý mal byť potrestaný ČK3. Tieto sku-
točnosti berie klub na vedomie prostredníctvom 
vedúceho družstva, ktorý podpisuje zápis o 
stretnutí.“

P-SZFB/22/146-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Disciplinárnom poriadku SZFB nasle-

dovne:
Časť II. Sadzobník previnení a trestov, I. - Sa-
dzobník trestov za disciplinárne previnenia jed-
notlivcov
„2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí kapitánom 
alebo uvedenie nepravdivých alebo urážlivých 

poznámok do zápisu o stretnutí.
- Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť 
zápasov.“
sa mení na:
„2) Nepodpísanie zápisu o stretnutí vedúcim 
družstva alebo uvedenie nepravdivých alebo 
urážlivých poznámok do zápisu o stretnutí.
- Trestá sa zastavením činnosti na jeden až päť 
zápasov.“

P-SZFB/24/165-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• zmenu v Prílohe č. 3 ekonomickej smernice Sa-

dzobník odmien vyplácaných SZFB nasledovne:
v Článku 1, Odmeňovanie rozhodcov a observe-
rov, ods. 1.1. sa dopĺňa nové písmeno:
k) každá jedna začatá hodina v školských súťa-
žiach (všetky kategórie) 9,00 € netto – rozhodca

P-SZFB/25/177-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• smernicu Kategórie vo florbalových súťažiach

P-SZFB/27/184-2021
Prezídium SZFB schvaľuje
• Smernicu „Covid-19 – špecializovaný predpis“

Zmeny
v zložení orgánov
V roku 2021 sa konala Volebná konferencia SZFB, 
kde bolo zvolené nové prezídium. Následne boli zvo-
lení noví funkcionári aj v ďalších orgánoch SZFB.

Prezídium (od 1. 5. 2021)
Martin Kopejtko (prezident), Juraj Hvozdík (výkon-

ný viceprezident), Juraj Matejka (zástupca špor-
tovcov), Patrik Bulko, Roman Cibik, Jakub Klobuč-
ník, Miroslav Kunštek

Kontrolór (od 29. 6. 2021)
Ing. Mojmír Kešelák 
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Disciplinárna komisia (od 1. 5. 2021)
Pavol Vrábel (predseda), Stanislav Terez (podpred-
seda), Peter Zámečník (od 27. 9. 2021)

Volebná komisia (od 29. 6. 2021)
Peter zámečník (predseda), Peter Tydlačka, Juraj 
Kašuba

Regionálna rada Bratislava (od 1. 6. 2021)
Michal Bortlík (predseda), Patrik Bulko, Miroslav Bu-
kviš, Tomáš Chvála, Jozef Mlynarčík

Regionálna rada Západ (od 1. 6. 2021)
Ivan Piovarči (predseda), Patrik Bulko, Marek Mar-
ko, Peter Tydlačka, Lukáš Kuzl

Regionána rada Stred (od 1. 6. 2021)
Daniel Baránek (predseda), Peter Vrba (do 18. 10. 
2021), Ján Kubaščík, Ivan Raffaj, Zdenko Babík, Lu-
káš Vrábeľ (od 3. 11. 2021)

Regionálna rada Východ (od 1. 6. 2021)
Pavol Vrábeľ (predseda), Peter Vrba (do 18. 10. 
2021), Tomáš Juhás,  Martin Batkovič, Patrik Peleg-
rin, Lukáš Vrábeľ (od 3. 11. 2021)

Ligová komisia (od 1. 6. 2021)
Lukáš Blaško (predseda), Daniel Dobrovodský, David 
Vagaský

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže (od 
1. 6. 2021)
Dárius Siheľský (predseda), Patrik Bulko, Jakub Ho-
recký, Patrik Pelegrin

Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja 
(od 1. 6. 2021)
Juraj Matejka (predseda), Peter Klapita, Teodor 
Turay, Katarína Klapitová

Komisia rozhodcov a observerov (od 1. 6. 2021)
Andrej Glonek (predseda), Tomáš Juhás, Ján Kubaš-
čík, Martin Mesároš, Jozef Miroslav Riečický

Komisia rozvoja a regionálneho florbalu (od 6. 9. 
2021)
Roman Cibik (predseda), Eduard Szabo, Adrián Sza-
bo, Peter Zámečník, Michaela Krivulčíková

Osobitné informácie 
o stave a vývoji SZFB
Aj v roku 2021 sme boli konfrontovaní 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 zostave-
nia účtovnej závierky nemajú významný vplyv na 
našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti 
a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcom obdo-
bí. Vplyv pandémie vírusu Covid-19 mal za násle-
dok predčasné ukončenie sezónu 2020/21.  Nový 
ročník sezóny 2021/22 začal podľa plánu, ale vply-
vom zhoršovania situácie ohľadom šírenia vírusu 
Covid-19 na Slovensku boli všetky súťaže SZFB po-

zastavené. Koncom roka najvyššie súťaže mužov a 
žien dostali výnimku a mohli sa uskutočňovať za 
daných podmienok. Neskôr sa uvoľnili aj možnosti 
tréningovej činnosti pre ostatné vekové kategórie.
Pre dcérsku spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou 
je získavanie marketingových partnerov pre súťa-
že 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 no-
vých marketingových partnerov.
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Výsledok hospodárenia
SZFB dosiahol za rok 2021 hospodársky výsledok brutto (pred zdanením) stratu vo výške 92 390,38 € pri 

celkových výnosoch 853 306,54 € a nákladoch 945 696,92 €. 

Slovenský zväz florbalu Rok 2020 Rok 2021

Výnosy 847 637,73 € 853 306,54 €

Náklady 696 981,12 € 945 696,92 €

Hospodársky výsledok 150 656,61 € -92 390,38 €

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia za rok 2021 po zdanení predstavoval stratu vo výške 92 390,38 €. V roku 2022 bude 
táto strata preúčtovaná na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Zamestnanci
K 31. 12. 2021 mal SZFB v evidenčnom stave 6 zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. Zúčtované 

mzdové náklady boli 94 762,18 €, zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie bolo vo výške 29 795,13 
€ a zákonné sociálne náklady boli 4 092,61 €.
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Výnosová situácia
NÁKLADY
Účet Rok 2020 Rok 2021 Zmena
Spotreba materiálu 8 017,44 € 18 115,68 € 10 098,24 €
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 33 672,28 € 35 953,54 € 2 281,26 €
Náklady na reprezentáciu 823,72 € 798,32 € -25,40 €
Ostatné služby 116 414,97 € 214 240,40 € 97 825,43 €
Mzdové náklady 53 692,13 € 94 762,18 € 41 070,05 €
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 18 873,43 € 29 795,13 € 10 921,70 €
Ostatné sociálne poistenie 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Zákonné sociálne náklady 2 899,25 € 4 092,61 € 1 193,36 €
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 1 764,76 € 1 251,70 € -513,06 €
Zmluvné pokuty a penále 498,90 € 0,00 € -498,90 €
Ostatné pokuty a penále 30,00 € 0,00 € -30,00 €
Odpísanie pohľadávky 0,00 € 1 819,40 € 1 819,40 €
Úroky 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Kurzové straty 1 560,85 € 1 862,46 € 301,61 €
Dary 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Osobitné náklady 233 790,74 € 427 918,42 € 194 127,68 €
Manká a škody 0,00 € 112,38 € 112,38 €
Iné ostatné náklady 1 872,65 € 4 013,33 € 2 140,68 €
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

1 300,00 € 684 € -616,00 €

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku

1 312,00 € 0,00 € -1 312,00 €

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 220 458,00 € 110 277,37 € -110 180,63 €
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 696 981,12 € 945 696,92 € 248 715,80 €
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VÝNOSY
Účet Rok 2020 Rok 2021 Zmena
Tržby za vlastné výrobky 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Tržby z predaja služieb 0,00 € 9 372,00 € 9 372,00 €
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 67,15 € 0,00 € -67,15 €
Prijaté dary 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Osobitné výnosy 220 016,92 € 78 551,98 € -141 464,94 €
Zákonné poplatky 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Iné ostatné výnosy 1 652,55 € 0,00 € -1 652,55 €
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

2 000,00 € 0,00 € -2 000,00 €

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 € 1 370,00 € 1 370,00 €
Prijaté príspevky od fyzických osôb 0,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €
Prijaté členské príspevky 9 160,50 € 9 563,00 € 402,50 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 136,00 € 468,16 € -1 667,84 €
Prijaté príspevky z verejných zbierok 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dotácie 612 604,61 € 733 981,40 € 121 376,79 €
Výnosy celkom 847 637,73 € 853 306,54 € 5 668,81 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením 150 656,61 € -92 390,38 € -243 046,99 €
Daň z príjmov 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dodatočné odvody dane z príjmov 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Výsledok hospodárenia po zdanení 150 656,61 € -92 390,38 € -243 046,99 €
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Majetková situácia
Majetok Rok 2020 Rok 2021 Zmena

Neobežný majetok

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

Dlhodobý hmotný majetok  1 710,00 €  1 026,00 € -684,00 €

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

Neobežný majetok spolu 6 710,00 € 6 026,00 € -684,00 €

Obežný majetok

Zásoby 1 142,99 € 674,27 € -468,72 €

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

Krátkodobé pohľadávky 41 810,26 € 18 174,06 € -23 636,20 €

Finančné účty 176 948,53 € 144 080,78 € -32 867,75 €

Obežný majetok spolu 219 901,78 € 169 929,11 € -49 972,67 €

Časové rozlíšenie spolu 39 965,13 € 8 262,11 € -31 703,02 €

Majetok spolu 266 576,91 € 177 217,22 € -89 359,69 €

Vlastné zdroje krytia majetku Rok 2020 Rok 2021 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 -12 019,38 € 140 375,79 € 152 395,17 €

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 150 656,61 € -92 390,38 € -243 046,99 €

Vlastné zdroje krytia majetku spolu 138 637,23 € 47 985,41 € -90 651,82 €

Cudzie zdroje

Rezervy 5 262,60 € 3 840,00 € -1 422,60 €

Dlhodobé záväzky 1 810,77 € 2 246,59 € 435,82 €

Krátkodobé záväzky 33 092,92 € 59 447,23 € 26 354,31 €

Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Cudzie zdroje spolu 40 166,29 € 65 533,82 € 25 367,53 €

Časové rozlíšenie spolu 87 773,39 € 63 697,55 € -24 075,84 €

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 266 576,91 € 177 217,22 € -89 359,69 €
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Štruktúra príjmov 
a výdajov SZFB 
v roku 2021
1/ ÚVOD
Štruktúra príjmov a výdajov poskytuje podrobnú 
analýzu výsledkov hospodárenia Slovenského zväzu 
florbalu. Správa o hospodárení je rozdelená do nie-
koľkých častí.  
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 flor-
balu na svojej webstránke.

2/ PREHĽAD O ZDROJOCH FINANCOVANIA
V roku 2021 mal Slovenský zväz florbalu k dispozícii 
finančné prostriedky v celkovej výške 1 051 752 €, 
z toho:
• finančné prostriedky presunuté z roku 2020 

predstavovali 176 739 €,
• zdroje získané v roku 2021 predstavovali 875 

013 €.

Prostriedky zo štátneho rozpočtu - príspevok 
uznanému športu
Na celkových zdrojoch roku 2021 sa podieľali pros-
triedky zo štátneho rozpočtu v rámci príspevku 
uznanému športu vo výške 797 679 €.
Z toho:
• presunuté finančné prostriedky z roku 2020 cel-

kom 87 773 €,
• získané zdroje v roku 2021 celkom 709 906 €, 

z toho bežné výdavky 709 906 € a kapitálové 
výdavky 0 €.

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

b) najmenej 20% výšky príspevku na účel rozvoja 
talentovaných športovcov,
c) najmenej 25% výšky príspevku na účel športovej 
reprezentácie,
d) najviac 15% výšky príspevku na účel výdavkov na 
správu a prevádzku.
Ostatné finančné prostriedky vo výške 25% príspe-
vku Slovenský zväz florbalu môže použiť na svoju 
ostatnú športovú činnosť.
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu 
v roku 2021 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 úče-
lom poskytnutia príspevku uznanému športu v roku 
2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu bola v roku 
2020 schválená novela zákona o športe, ktorá upra-
vila možnosti použitia príspevku uznanému športu. 
Na základe tejto novely bolo v zmluve vložené usta-
novenie “Ak v roku 2021 bude krízová situácia trvať 
viac ako 30 dní, odsek 1 sa v súlade s § 101a ods. 
5 nepoužije. V takom prípade je Prijímateľ povinný 
postupovať podľa § 101a ods. 6 Zákona o športe 
tak, že výdavky na správu a prevádzku nesmú 
prekročiť 20 % z Príspevku.”. Na základe uvedeného 
ustanovenia zväz nebol povinný rozdeliť prostredky 
z príspevku uznanému športu v zmysle § 69, ods. 4 
a 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

Prostriedky z vlastnej činnosti
Vlastné zdroje v roku 2021 predstavovali 254 072 
€. Z toho:
• presunuté finančné prostriedky z roku 2020 cel-

kom 88 966 €,
• získané zdroje v roku 2021 celkom 139 106 €
• vrátená pôžička od SZFB, s.r.o. vo výške 26 000 €.
K vlastným zdrojom patrili:
• prostriedky zo štartovného a zábezpeky, ktoré 

predstavovali celkom 30 128 €,
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• prostriedky z členských a licenčných príspevkov, 
ktoré predstavovali celkom 17 533 €,

• prostriedky zo súťažno-organizačného poplat-
ku, ktoré predstavovali celkom 30 372 €,

• prostriedky z účastníckych poplatkov, ktoré 
predstavovali celkom 6 590 €,

• prostriedky z pokút, ktoré predstavovali celkom 
1 940 €,

• prostriedky z ostatnej činnosti, ktoré predstavo-
vali celkom 52 543 €.

Porovnanie finančných prostriedkov v rokoch 2020 
a 2021
V tejto časti správy porovnávame pridelené fi-
nančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a vlast-
ných zdrojov v roku 2020 s rokom 2021.
Na financovanie Slovenského zväzu florbalu bol v 
roku 2021 pridelený príspevok uznanému športu vo 
výške:
• bežné výdavky 709 906 €, tzn. oproti roku 2020 

nárast o 9 528 €,
• kapitálové výdavky 0 €, tzn. oproti roku 2020 

bez zmeny.
Prostriedky z vlastnej činnosti Slovenského zväzu 
florbalu predstavovali v roku 2021 celkom:
• 139 106 €, tzn. oproti roku 2020 pokles o 

141 689 €.
Tento pokles bol spôsobený odpustením štar-
tovných a licenčných poplatkov v novej sezóne 
2021/22, resp. presunutie týchto poplatkov z pred-
chádzajúcej sezóny vzhľadom na predčasné ukonče-
nie súťaží kvôli pandémii Covid-19.

3/ PREHĽAD O ČERPANÍ FINANČNÝCH
     PROSTRIEDKOV
V tejto kapitole je uvedený sumárny prehľad čerpa-
nia finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov 
financovania v roku 2021. Z celkových disponibil-
ných zdrojov, ktoré mal Slovenský zväz florbalu k 
dispozícii v roku 2021 sa vyčerpalo 907 997 € (86%). 
Nevyčerpané finančné prostriedky predstavujú spo-
lu 143 757 € (14 %) a boli presunuté do rozpočtu 
pre rok 2021. 
Vyčerpané finančné prostriedky
V roku 2021 sa finančné prostriedky vyčerpali spolu 
v sume 907 997 € v nasledovnej štruktúre:

 • z príspevku uznanému športu 733 981 €,
 • z vlastných zdrojov 174 016 €.

Presun finančných prostriedkov do roku 2022
Vplyvom epidemiologickej situácie na Slovensku s 
tým spojených opatreniach, ktoré pozastavili šport 
na Slovensku a z dôvodu efektívneho a hospodárne-
ho využívania finančných prostriedkov Slovenského 
zväzu florbalu v roku 2020 a 2021 sa podarilo vyt-
voriť finančnú rezervu vo výške 143 755 € a pre-
sunúť tieto finančné prostriedky do nasledujúceho 
rozpočtového roka. Uvedená suma predstavovala 
14 % z celkového rozpočtu. 

4/ ŠTRUKTÚRA VYČERPANÝCH FINANČNÝCH 
     PROSTRIEDKOV
Slovenský zväz florbalu čerpal v roku 2021 finančné 
prostriedky v celkovej sume 907 997 €.
Podrobný prehľad o vyčerpaných finančných pros-
triedkoch podľa jednotlivých kapitol rozpočtu je 
uvedený v prílohe tejto správy.

V kapitole Mzdy a poistné sú zaúčtované výdavky 
vo výške 100 342 € spojené s personálnymi nákl-
admi zamestnancov, tzn. mzdy, sociálne odvody, 
zdravotné odvody, dane a prostriedky na stravu. V 
porovnaní s rokom 2020 sú výdavky vyššie o 20 056 
€ z dôvodu postupnej profesionalizácie sekretar-
iátu zväzu. Prišlo k navýšeniu počtu zamestnancov 
zväzu.

V roku 2021 absolvovali zamestnanci zväzu služob-
né cesty, ktoré predstavovali náklady vo výške 2 157 
€. Uvedené výdavky sú v kapitole Cestovné náklady 
sekretariátu.

Nájomné za kancelárie sekretariátu a skladové prie-
story v roku 2021 predstavovalo výdaje vo výške 29 
125 €. 

V kapitole Komunikácia sú zahrnuté výdavky spo-
jené s nákladmi na komunikáciu, tzn. telefon-
ické služby, internetové služby, poštovné a služby 
kuriérskej spoločnosti. Celkové výdaje predstavovali 
6 033 €.
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Režijné náklady zväzu predstavovali v roku 2021 
sumu vo výške 29 299 €.

Finančné a administratívne náklady tvorili celkom 
55 146 €. Prostriedky boli čerpané na poplatky ban-
ke a dane, služby účtovníckej a audítorskej firme 
a tiež na služby administratívnych pracovníkov na 
základe mandátnej zmluvy. Časť z prostriedkov 
bola vynaložená na sprostredkovateľské marketin-
gové služby.

V kapitole Prezídium, komisie, funkcionári a  dobro-
voľníci bolo vyčerpaných celkom 85 587 €, z toho 
náhrady rozhodcov predstavovali sumu vo výške 44 
725 €. Odmeny a náhrady funkcionárov zväzu boli 
vo výške 33 215 €. Medzi funkcionárov, ktorým boli 
v roku 2021 poskytnuté finančné prostriedky boli 
členovia prezídia, odborných komisií KVTM, LK, KRO, 
DK, regionálni sekretári a ďalší funkcionári. Ces-
tovné náhrady funkcionárov predstavovali sumu vo 
výške 6 038 € a náhrady ostatných dobrovoľníkov 
1 025 €.

V kapitole Webstránka a média sú zahrnuté výdavky 
spojené s editorskou činnosťou webu a sociálnych 
sietí a programátorskými prácami na informačnom 
systéme a správou webstránky, ktoré predstavovali 
sumu 40 124 €. 

Výdavky na školenia rozhodcov predstavovali 975 €, 
na školenia trénerov 2 482 €. Náklady boli tvorené 
hlavne odmenami lektorov, cestovnými nákladmi, 
prenájmami priestorov, ubytovaním a ostatnou 
réžiou.

V kapitole Celoštátne súťaže bolo vyčerpaných cel-
kom 14 809 €, z toho najväčšiu položku tvorili výda-
je na cestovné náklady rozhodcov vo výške 13 188 
€. Náklady na regionálne súťaže a kvalifikačné tur-
naje predstavovali sumu 18 443 €. Na majstrovstvá  
Slovenska bolo vyčlenených 9 083 €.

Reprezentačné výbery v roku 2021 minuli celkovo 
311 624 €, z toho reprezentácia mužov 75 318 €, 
žien 100 786 €, juniorov 68 126 €, junioriek 67 394 
€. V roku 2021 sa organizovali majstrovstvá sve-
ta vo všetkých štyroch vekových kategóriách. Re-
gionálne výbery vyčerpali celkovo 9 715 €.

V rámci podpory klubov v roku 2021 bolo vyčer-
paných celkom 119 150 €. Najviac finančných pros-
triedkov smerovalo klubom na družstvá mládeže 
101 478 €.

Na základe členstva Slovenského zväzu florbalu v 
športových organizáciách sa vyčerpalo z rozpočtu 
celkovo 43 265 € na členské a účastnícke poplatky 
športovým organizáciám a za účasť na medzinárod-
ných podujatiach.

V kapitole Podujatia sú čerpané prostriedky spojené 
hlavne s medzinárodnými podujatiami, ktoré  zväz 
organizoval. Celkové náklady predstavovali 28 470 
€.

Záväzky Slovenského zväzu florbalu tvorili hlavne 
vrátené zábezpeky klubov v celkovej výske 4 173 €. 
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Názov / Meno a priezvisko Sídlo IČO Účel použitia

ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 
020 01 Púchov

36845981 stravovacie a ubytovacie 
služby

A Premium Services s.r.o. Priekopy 20/A, 
821 08 Bratislava

46192301 ubytovacie a ubytovacie 
služby

Český florbal Lomnického 1705/5, 
140 00 Praha 4, ČR

61387991 seminár pre trénerov, 
stravovacie a ubytovacie 
služby, prenájom ihrísk

DOMINIQ s.r.o. Kukučínova 999/50, 
831 03 Bratislava

46991042 autobusová doprava

Dom športu s.r.o. Slnečnicová 28, 
931 01 Šamorín

35862289 nájomné za kancelárske 
a skladovacie priestory, 
prenájom učební

DSV Solutions Slovakia 
s. r. o.

Diaľničná cesta 6, 
903 01 Senec

36467308 nájomné za sklad, 
preprava 

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

1998960 športové oblečenie, 
športové potreby

Florbalový klub Florko 
Košice

Užhorodská 39, 
40 01 Košice

35565781 organizácia 
mládežníckych súťaží, 
príspevok na mládež, 
program podpory 

FK AS Trenčín Kubrická 3/106, 
911 01 Trenčín

42017840 organizácia 
mládežníckych súťaží, 
príspevok na mládež, 
program podpory 

Inter Bratislava s.r.o. Trnavská cesta 29, 
831 04 Bratislava

35791560 prenájom športovej arény

International Floorball 
Federation (IFF)

Box 1047, SE-17121 Solna, 
Sweden

organizačné, účastnícke, 
členské poplatky

Janka & Juraj Gantner s.r.o. Dr. Alexandra 24, 
060 01 Kežmarok

17079039 ubytovacie a ubytovacie 
služby

level4 media, spol. s r.o. Muškátova 53, 
903 01 Senec

36506087 reklamné, marketingové 
a konzultačné služby

Zoznam právnických a fyzických osôb, 
ktorým Slovenský zväz florbalu poskytol zo svojho rozpočtu 
prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5000 € za rok 2021
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MAHOMI s.r.o. I. Krasku 667/2, 
911 01 Trenčín

36832219 stravovacie služby

Matejka - Inštalácie s.r.o. Ostrov 363, 
911 05 Trenčín - Zamarovce

31416608 prenájom športovej haly, 
priestorov, ubytovacie 
služby

Michal Jedlička Lublinská 575, 
181 00 Praha 8, ČR

2251132 trénerské služby

Miroslav Bukviš Farebná 5929,
900 41 Rovinka

45014426 administratívne práce, 
komunikácie  ligovej 
komisie SZFB

Miroslav Hýlek Lipského 1156/4, 
841 80 Bratislava

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

Mgr. Helena Kunšteková - 
Eláčik

Pifflova 8, 
851 01 Bratislava

40231801 administratívne, 
účtovnícke, sekretárske 
práce

NaDosah spol. s r. o. Weberova 6967/2, 
080 01 Prešov

45329753 letenky 

Oto Divinský 
- 98 Promotion

Slovenská 17, 
901 01 Malacky

35307382 grafické, administratívne, 
organizačné a konzul-
tačné  práce

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

5862087272 štartovné, testy COVID 
19, stravovacie a ubyto-
vacie služby

Suomen Salibandyliitto ry Alakiventie 2, 
009 20 Helsinki, Fínsko

0988019-8 Sravovacie služby, testy 
COVID 19

Samuel Prekop Haburská 7, 
821 01 Bratislava

52478548 Marketingové 
a propagačné služby

SK Service s.r.o. Sliačska 1 D, 
831 02 Bratislava

45645132 účtovníctvo, mzdy 
a personalistika

Snipers Bratislava Jaroslavova 12, 
851 01 Bratislava

42134889 príspevok na mládež, or-
ganizácia mládežníckych 
súťaží

stengl a.s. Sumbalova 1A, 
841 04 Bratislava

35873426 úprava IS, webstránky

STRICCT TRAVEL Box 28, 401 20 Goteborg, 
Švédsko

556754-9869 letenky

SZFB s.r.o. Junácka 6, 832 80 Bratislava 51982625 používanie IS
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ŠK 1. FBC Trenčín Inovecká 3, 
911 01 Trenčín

37922114 príspevok na mládež, 
program podpory, 
prenájom ŠH, organizácia 
turnaja 6NFC

ŠK Hargašova Záhorská 
Bystrica

Hargašova 5, 
841 06 Bratislava

30868068 organizácia 
mládežníckych súťaží, 
príspevok na mládež, 
program podpory 

Terézia Zajacová Šmidkeho 418/7, 
914 41 Nemšová

53250273 príprava komunikačných 
výstupov pre súťaž ZEX, 
spravovanie instagramu 
ZEX

tripex s.r.o. Opatovská cesta 14, 
040 01 Košice

45575771 letenky

UP Dejéuner, s. r.o. Tomášikova 16529/23/D,
821 01 Bratislava Ružinov

53528654 stravné lístky

VŠK PdFUK Hurikán 
Bratislava

Kadnárova 23, 
831 52 Bratislava

30853672 organizácia 
mládežníckych súťaží, 
príspevok na mládež, 
program podpory 

Daňový úrad Ševčenkova 32, 
850 00 Bratislava

daň PO, odvody 
preddavkov na daň 
zamestnancov 
a zamestnávateľa

Sociálna poisťovňa, 
pobočka Bratislava

Zahradnícka 31, 
829 02 Bratislava

30807484 sociálne poistenie - 
odvody za zamestnancov 
a zamestnávateľa

Všeobecná zdravotná 
poisťovňa

Panónska cesta 2, 
851 04 Bratislava

35937874 zdravotné poistenie -  
odvody za zamestnancov 
a zamestnávateľa

Patrik Bulko zamestnanec, mzda, 
dobrovoľník - náhrady

Juraj Kašuba zamestnanec, mzda

Kunštek Miroslav zamestnanec, mzda

Dárius Siheľský zamestnanec, mzda, 
dobrovoľník - náhrady

Peter Vrba zamestnanec, mzda, 
dobrovoľník - náhrady

Zámečník Peter zamestnanec, mzda, 
dobrovoľník - náhrady
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Príspevok na družstvá mládeže za rok 2021
P. č. Klub / organizácia Príspevok Družstvá

1 VŠK PdFUK Hurikán Bratislava 3 456,00 8

2 Športový klub LIDO 2 592,00 6

3 1. SC Malacky 1 728,00 4

4 ŠK FbO Florpédo Bratislava 864,00 2

5 ŠK Hargašova Záhorská Bystrica 4 752,00 11

6 Snipers Bratislava 5 184,00 12

7 FBC BlueBerries Modra neuplatnili si 2

8 Športová škola Galaktikos 2 592,00 6

9 Športový klub Modra 3 024,00 7

10 off season training o.z. 864,00 2

11 ŠK Slávia SPU DFA Nitra 2 160,00 5

12 NTS Florbalový Klub – Základné Školy Nemšová 2 592,00 6

13 Športový klub 1. FBC Trenčín 2 160,00 5

14 Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 2 160,00 5

15 Športový klub  98 Pruské 864,00 2

16 FK AS Trenčín 3 456,00 8

17 Klub hokejbalu a florbalu Púchov 1 296,00 3

18 Športový klub Harvard Partizánske 3 888,00 9

19 Candy klub – FBC 11 Trnava 864,00 2

20 FBC Páv Piešťany 1 728,00 4

21 Športový klub Fair Levice 432,00 1

22 Športový klub Florbalo Komárno neuplatnili si 1

23 Slovenská športová agentúra 1 296,00 3

24 Revel sport club 864,00 2

25 Footballandia 2 160,00 5

26 OSDS Fitness centrum Červeník o.z. 432,00 1

27 Športový klub FBC Levice 432,00 1

28 FBC Paradise Nitra neuplatnili si 1

29 Považská Jednotka 864,00 2

30 ŠK Juventa Žilina 1 296,00 3

31 Academic Žilinská univerzita Žilina 3 024,00 7
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32 Žatva 90 Dolný Kubín 1 296,00 3

33 TJ A-FbO Nižná 1 728,00 4

34 Florbalový klub  Tvrdošín 864,00 2

35 FbK Turany 864,00 2

36 MKŠS florbalový klub Kysucké Nové Mesto 2 160,00 5

37 DTF team Detva 1 290,81 3

38 Fair Play Sports 2 160,00 5

39 Florbalový klub Brezno 1 296,00 3

40 Športový klub 1. FBC Zvolen 864,00 2

41 Spojený FK Rabča a Oravská Polhora“ FBK RaptORs“ 1 296,00 3

42 1. Fbk Banská Bystrica 432,00 1

43 TJ Družstevník  Mútne 432,00 1

44 TJ Tatran Zakamenné 864,00 2

45 CVČ Žiar nad Hronom 1 296,00 3

46 FK Martinské Medvede 1 728,00 4

47 JSC educationis 1 295,90 3

48 Športový klub FTC Fiľakovo 2 160,00 5

49 Florbalový a bedmintonový klub ATU Košice 2 592,00 6

50 Florbalový klub Florko Košice 2 592,00 6

51 Občianske združenie Mladosť Trebišov 864,00 2

52 Florbalový klub Michalovce 3 888,00 9

53 FBC Mikuláš Prešov 3 024,00 7

54 Sabinovský florbalový klub 1 728,00 4

55 ŠK FBK Kométa Spišská Nová Ves 1 296,00 3

56 Floorball club Young Arrows Spišská Nová Ves 2 160,00 5

57 Školský športový klub Stars Lipany 1 728,00 4

58 Žltý Sneh Košice 2 160,00 5

59 Florbalová akadémia Košice 432,00 1

60 Športový klub Floorball ACADEMY Prešov neuplatnili si 1

61 OZ Falcons Stará Ľubovňa 864,00 2

62 Florbalový klub Starlets Stará Ľubovňa 432,00 1

63 Florbalový klub QuickBall Levoča 1 296,00 3

64 FK Humenné neuplatnili si 1

1 družstvo = 432,00 EUR 103 207,29 247
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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 živ-

nosti, 
• 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).  
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Výsledok hospodárenia
SZFB, s.r.o. dosiahol za rok 2021 hospodársky výsledok brutto (pred zdanením) stratu vo výške 2 993,00 € 
pri celkových výnosoch 133 875,00 € a nákladoch 136 868,00 €. 

SZFB s.r.o. Rok 2020 Rok 2021

Výnosy 75 939,00 € 133 875,00 €

Náklady 72 806,00 € 136 868,00 €

Hospodársky výsledok pred zdanením 3 133,00 € -2 993,00 €

Daň z príjmov 491,00 € 0,00 €

Hospodársky výsledok po zdanení 2 642,00 € -2 993,00 €

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia za rok 2021 predstavoval stratu po zdanení vo výške 2 993,00 €. V roku 2022 bude 
táto strata preúčtovaná na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Zamestnanci
K 31. 12. 2021 nemal SZFB, s.r.o. v evidenčnom stave žiadnych zamestnancov v pracovnom pomere. V prie-
behu roka 2021 do konca apríla mal vo svojej evidencii dvoch zamestnancov (konateľov). Zúčtované mzdové 
náklady boli vo výške 6 695,00 €.
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Výnosová situácia
VÝNOSY
Účet rok 2020 rok 2021
Tržby z predaja tovaru 0,00 € 0,00 €
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 939,00 € 133 875,00 €
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 75 939,00 € 133 875,00 €
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 2020 rok 2021
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00 € 0,00 €
Spotreba materiálu, energie  ostatných neskladovateľných dodávok 3 415,00 € 11 253,00 €
Služby 45 551,00 € 112 842,00 €
Osobné náklady 23 073,00 € 6 695,00 €
Dane a poplatky 0,00 € 0,00 €
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku 
a dlhodobému hmotnému majetku

719,00 € 5 807,00 €

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného 
materiálu

0,00 € 0,00 €

Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7,00 € 222,00 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu 72 765,00 € 136 819,00 €
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 41,00 € 49,00 €
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00 € 0,00 €
Náklady na finančnú činnosť spolu 41,00 € 49,00 €
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VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Účet rok 2020 rok 2021
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 174,00 € -2 944,00 €
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -41,00 € -49,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 133,00 € -2 993,00 €
Daň príjmov 491,00 € 0,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 642,00 € -2 993,00 €

Majetková situácia
Majetok rok 2020 rok 2021
Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok 28 769,00 € 63 982,00 €
Dlhodobý hmotný majetok 0,00 € 0,00 €
Dlhodobý finančný majetok 0,00 € 0,00 €
Neobežný majetok spolu 28 769,00 € 63 982,00 €
Obežný majetok
Zásoby 2 875,00 € 2 875,00 €
Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 0,00 €
Krátkodobé pohľadávky 10 640,00 € 18 840,00 €
Finančný majetok 9 399,00 € 5 250,00 €
Obežný majetok spolu 22 914,00 € 26 965,00 €
Majetok spolu 51 683,00 € 90 947,00 €

Vlastné imanie a záväzky rok 2020 rok 2021
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 -1 055,00 € 1 587,00 €
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 642,00 € -2 993,00 €
Vlastné imanie spolu 6 587,00 € 3 594,00 €
Záväzky
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov 94,00 € 120,00 €
Dlhodobé rezervy 0,00 € 0,00 €
Dlhodobé bankové úvery 0,00 € 0,00 €
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí 42 004,00 € 85 944,00 €
Krátkodobé rezervy 2 998,00 € 1 289,00 €
Bežné bankové úvery 0,00 € 0,00 €
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00 € 0,00 €
Záväzky spolu 45 096,00 € 87 353,00 €
Vlastné imanie a záväzky spolu 51 683,00 € 90 947,00 €
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Štruktúra príjmov 
a výdajov SZFB s.r.o. 
v roku 2021
SZFB s. r. o. v roku 2021 disponovala s finančnými 
prostriedkami v celkovej výške 201 400 € z toho:
• finančné prostriedky presunuté z roku 2020 

predstavovali 2 733 €,
• zdroje získané v roku 2021 predstavovali 198 

667 €.

Prostriedky z vlastnej činnosti
Hlavným zdrojom príjmov boli:
• prostriedky z reklamnej činnosti, ktoré preds-

tavovali celkom 171 481 €,
• prostriedky z ostatnej činnosti, ktoré predstavo-

vali celkom 21 437 €, 
• prostriedky z príjmu z podujatí, ktoré preds-

tavovali celkom 1 615 €
• prostriedky z príjmu DPH, ktoré predstavovali 

celkom 2 194 €

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov
SZFB s. r. o. čerpala v roku 2021 finančné prostried-
ky v celkovej sume 194 798 € nasledovne:
• mzdové náklady vrátane povinných odvodov do 

poisťovní 10 404 €
• účtovnícke a administratívne služby 5 048 €
• sprostredkovateľské služby 9 600 €
• televízia a televízne práva 13 010 €
• reklama a reklamný materiál 13 923 €
• mediálne služby 30 820 €
• podujatia 3 910 €
• podpora a rozvoj ISF SZFB 61 596 €
• vrátenie pôžičky 26 000 €
• dane a bankové poplatky 20 487 €
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TATRAAUDIT Bratislava s.r.o., Pave Vukoviča 8, 851 10 Bratislava, tel./fax: +421 2 62 528 187-8 
www.tatraaudit.sk, email: tatraaudit@tatraaudit.sk  

 
 
 

 
Správa nezávislého audítora 

spoločníkom a konateľom spoločnosti SZFB, s.r.o. 
 
 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti SZFB, s.r.o. IČO 51 982 625, so sídlom  
Junácka 6, Bratislava (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2021, 
výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 
významných účtovných zásad a účtovných metód. 
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k 
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o účtovníctve“).   

Základ pre názor  
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards 
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) 
týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej 
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme 
presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ 
pre náš názor. 
 
Iné skutočnosti 
Spoločnosť nespĺňa veľkostné kritériá pre povinný audit účtovnej závierky v zmysle zákona o 
účtovníctve, a teda nemusí ani vypracovať výročnú správu. Pre audit účtovnej závierky sa 
rozhodla dobrovoľne.  
 
Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú 
závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala 
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za 
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby.  
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Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa 
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu 
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť 
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.  
 
Osoby poverené  spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva 
Spoločnosti. 
 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora,  
 
vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit 
vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby 
a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo 
v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe 
tejto účtovnej závierky.  
 
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého 
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:  

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy 
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné 
na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v 
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže 
zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly.  

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia 
názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť 
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym 
orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov 
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, 
ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať 
v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní 
upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke 
alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery 
vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy 
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane 
pokračovať v nepretržitej činnosti. 
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• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií 
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie 
a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 
 

 
Bratislava 12. apríla 2022 
                                                                                  
 
Ing. Zuzana Klimentová                                                                                                        
Zodpovedný audítor 
Licencia SKAU 605 
 
 
 
 
TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.                                 
Pave Vukoviča 8        
851 10 Bratislava                               
OR OS BA I., vl č. 38154/B 
Licencia SKAU 293 
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Názov / Meno a priezvisko Sídlo IČO Účel použitia

Bittner print s.r.o Ivanská cesta 2C, 
821 04 Bratislava I.

35736534 samolepky, banery, 
reklamná potlač

Miroslav Hýlek Lipského 1156/4, 
841 80 Bratislava

51255880 fotografické služby, 
tvorba a realizácia 
komunikácie na 
externých 
a internetových 
kanáloch, reportáže

Ing. Miloš Vrtík Cukrovarská 3042/62, 
926 01 Sereď

46067311 grafické práce

level 4 media, spol. s r.o. Muškátova 53, 
903 01 Senec

36506087 reklamná, obchodná  
a konzultačná činnosť, 
marketing

Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, 
817 55 Bratislava

35967871 vysielanie reklamy

Richard Weinfortner Gercenova 35, 
851 01 Bratislava

46722114 marketingové služby, 
reportáže

Slovenský zväz florbalu Junácka 6, 
832 80 Bratislava

31795421 refakturácia fa Stengl. 
a.s - informačný systém

stengl a.s. Sumbalova 1A, 
841 04 Bratislava

35873426 úprava informačného 
systému, modul 
časomiera

Terézia Zajacová Šmidkeho 418/7, 
914 41 Nemšová

53250273 mediálny servis, 
špecialista marketingu 
pre ZEX

Zoznam právnických a fyzických osôb, 
ktorým SZFB s.r.o. poskytla zo svojho rozpočtu 
prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5000 € za rok 2021
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