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Vážené športové kluby, 

 
 na základe čl. 16, bod 1 Stanov SZFB Vám podávame správu o výsledkoch činnosti Kontrolnej 

komisie SZFB za obdobie od 31.10.2014 do 30.05.2015 v nasledovnom znení. 
 

 

A. Úvod 
 

Kontrolná komisia SZFB (ďalej len „KK SZFB“) je nezávislý kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje kontrolu  
hospodárenia SZFB a dodržiavanie noriem SZFB. V prípade porušenia povinností orgánov SZFB 

rozhoduje o sankciách a zrušení rozhodnutí, ktoré odporujú stanovám alebo vnútorným predpisom 

SZFB. Za svoju činnosť zodpovedá Konferencií SZFB. 
 

KK SZFB a jej zloženie bola ustanovená Uznesením Konferencie SZFB č. 12/2014 a 13/2014 zo dňa 
29.11.2014 v nasledovnom zložení: 

 
JUDr. Filip Gilányi – predseda KK SZFB 

Bc. Ondrej Balák, člen KK SZFB 

Ing. Michal Liszkay, člen KK SZFB 
 

KK SZFB v rámci svojej pôsobnosti vykonala najmä nasledovnú činnosť: 
- kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami SZFB 

- kontrolu dodržiavania stanov a vnútorných predpisov SZFB 

- upozornenie orgánov SZFB na nedostatky pri ich činnosti a návrh ich riešenia 
- výklad jednotlivých ustanovení vnútorných predpisov SZFB. 

 
KK SZFB za predmetné obdobie tri razy zasadla a mala ďalšie pracovné stretnutie a venovala svoju 

pozornosť najmä dohodnutiu dlhodobého plánu činnosti KK SZFB ďalej príprave strategického 

dokumentu tzv. „Kontrolného plánu“ ako smerodajnému materiálu pre ďalšie fungovanie KK SZFB. Na 
svojom ostatnom zasadnutí v týždni pred konaním konferencie sa venovala príprave správy na 

predmetnú konferenciu SZFB a plneniu svojich základných úloh v zmysle stanov SZFB. 
 

 

B. Kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami SZFB za 
rok 2014 
 
B.1 Podklady ku kontrole 

 

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných podkladov: 
- účtovná závierka za rok 2014 (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky) 

- vyúčtovanie dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2014 
- správa o činnosti prijímateľa dotácie za rok 2014 

- rozpočet na rok 2014 

- zápisnica z Konferencie SZFB zo dňa 29.11.2014 
- Uznesenia Prezídia SZFB 

- Stanovy SZFB 
- Smernica č. 1 – Pravidlá hospodárenia SZFB 

- hlavná kniha SZFB k 31.12.2014 
- kniha došlých faktúr za obdobie 31.10.2014 – 30.05.2015 

- internetová stránka SZFB 

 
B.2 kontrola roku 2014 

 
V roku 2014 SZFB hospodárilo bez schváleného rozpočtu. Uvedená skutočnosť je v rozpore zo 

stanovami SZFB.  
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Hospodársky výsledok SZFB za rok 2014 dosiahol stratu vo výške - 24.613,- €, oproti prebytku 

v roku 2013 na úrovni 546,- €. Najväčšími položkami v nákladovej časti sú v roku 2014 Osobitné 
náklady, náklady na mzdy a ostatné služby. Naopak najvyššie príjmy mal SZFB z dotácie a osobitých 

výnosov (štartovné, registračné poplatky, poplatky za prestupy, disciplinárne pokuty,...). 
 

Zároveň je treba podotknúť že výnosy rástli medz ročne o zhruba 8.000,- € zatiaľ čo náklady rástli 

raketovo o celých 33.000,- €. Najväčší nárast sme zaznamenali v položkách Ostatné služby a Osobitné 
náklady.   

V priloženej tabuľke prikladáme medziročné porovnanie nákladov a výnosov : 
 

 

Náklady   2013 2014 medziročne 

1. Spotreba materiálu 8 407,99 € 625,46 € -7 782,53 € 

2. Opravy a udržiavanie 84,96 € 0,00 € -84,96 € 

3. Cestovné náklady 15 386,36 € 11 263,28 € -4 123,08 € 

4. Ostatné služby 24 853,04 € 39 448,69 € 14 595,65 € 

5. Mzdové náklady 23 495,85 € 27 297,43 € 3 801,58 € 

6. 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie 
8 246,37 € 9 608,16 € 1 361,79 € 

7. Zákonné sociálne náklady 1 011,34 € 1 241,17 € 229,83 € 

8. Kurzové straty 236,30 € 133,79 € -102,51 € 

9. Osobitné náklady 100 285,52 € 126 272,36 € 25 986,84 € 

10. Iné ostatné náklady 445,34 € 530,74 € 85,40 € 

11. 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám  
802,45 € 0,00 € -802,45 € 

12. Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 40,00 € 0,00 € -40,00 € 

13. reprezentácia   126,03 € 126,03 € 

14. ostatné dane a poplatky   16,50 € 16,50 € 

15. úroky   0,26 € 0,26 € 

  SPOLU 183 295,52  216 563,87  33 268,35 € 

 

Výnosy   2013 2014 medziročne 

1. Úroky 4,49 € 1,49 € -3,00 € 

2. Kurzové zisky 0,83 € 2,61 € 1,78 € 

3. Osobitné výnosy  71 497,58 € 71 779,67 € 282,09 € 

4. Iné ostatné výnosy 11,10 € 300,49 € 289,39 € 

5. Prijaté členské príspevky 720,00 € 3 954,64 € 3 234,64 € 

6. Dotácia MŠVVaŠ SR 111 607,03 € 115 800,00 € 4 192,97 € 

7. Dotácia hlavného mesta SR Bratislavy     0,00 € 

8. Dotácia BSK     0,00 € 

9. Daň z príjmu  0,71 € 0,29 € -0,42 € 

10. Príjmy z podielu zaplatenej dane   111,86 € 111,86 € 

  SPOLU 183 841,74  191 951,05  8 109,31 € 

 
Porovnanie medzi nákladmi a výnosmi  

Rok 2013 : prebytok 546,22 
Rok 2014 : strata -24 612,82  

  
Problematickosť kontroly: 

Problém s kontrolou súvisí s neprehľadnosťou knihy došlých faktúr. Evidencia nie je vedená 

chronologicky ani po číselnom poradí. Zároveň je problematické hľadanie v papierových výkazoch 
a bolo by vhodné mať pre potreby KK SZFB exporty z účtovníctva vo formáte .xls. Z uvedeného 
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dôvodu bola KK SZFB rozumne skontrolovať iba časť faktúr a ich opodstatnenosť. Pri hodnotení 

účelnosti sme vychádzali najmä z predchádzajúcich období  
 

Problematické položky, Problematické faktúry: 
Ako problematické položky na strane nákladov vidíme najmä  

- položku z Ostatných služieb v časti telefónne služby 3.089,- €. Položka vyletela najmä 

z dôvodov splácania mobilných telefónov. V ďašom roku by malo dôjsť k zníženiu 
- Faktúra za výrobu videoprenosov z EFC v Trenčíne vo výške 3.600,- €. Tieto prostriedky 

chápeme ako neefektívne vynaložené (v časti Osobitné náklady) 
- Faktúra za prenájom športovej haly HANT Aréna vo výške 10.500,- e v súvislosti s kvalifikáciou 

MS Mužov. Suma za nájom 24/7 je 60€ / hodinu ! (v časti Osobitné náklady).  
 

Na strane Výnosov vnímame ako problém vysokú finančnú angažovanosť klubov na fungovaní zväzu. 

SZFB má rezervy v oblasti zháňania zdrojov v súkromnej sfére resp. v zháňaní dotácii. Cieľom zväzu 
by malo podľa nášho názoru byť podporovať fungovanie klubov no zatiaľ je väčšina transferov po línii 

kluby – zväz (malo by tomu byť naopak). Do doby kým sa nepodarí zväzu zabezpečiť dodatočné 
zdroje financovania (dotácie z ministerstva, samosprávnych krajov a miest resp. sponzorov) bude 

musieť angažovanosť klubov ešte ďalej rásť keďže sa náročnosť na fungovanie zväzu sa bude aj 

naďalej zvyšovať. 
 

Na záver pre úplnosť dopĺňame Zostatky na účtoch SZFB 
 

 

VÚB (Štátny) TABA 

Zostatky na účte k 30.5.2015 4 748,27 € 10 338,36 € 

Zostatky na účte k 31.12.2014 0,00 € 13 469,57 € 

 
B.3 rok 2015 

 
V rozpore s čl. 19, ods. 4 Stanov SZFB rozpočet na rok 2015 nebol schválený, čiže SZFB v roku 2015 

hospodári bez schváleného rozpočtu. Prezídium SZFB teda nesplnilo svoju povinnosť prijať 
rozpočet a hospodáriť na jeho základe.  

 

Vzhľadom na ustanovenie Smernice č. 1 – Pravidlá hospodárenia SZFB, časť C, čl. VI., ods. 2 v znení 
dodatku č. 1 s finančnými prostriedkami SZFB sa v roku 2015 nakladá protiprávne. Rovnakú 

záležitosť kritizovala KK SZFB aj na ostatnej konferencii.  
 

Pozitívom od ostatnej konferencie je príprava priebežných podkladov k účtovníctvu 

 

C. Kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov SZFB 
 
C.1 Plnenie Uznesení z konferencie z novembra 2014 

 

Uznesenie  K-SZFB č. 17/29.11.2014 
Konferencia SZFB  zaväzuje P-SZFB, ak skončí prenájom v Dome športu na základe zmeny majiteľa, 

aby vyhlásilo výberové konanie na priestory pre SZFB – Nie je relevantné. z dôvodu, že nové 
vedenie Domu športu sľúbilo pokračovanie v nájme.  

 

Uznesenie K-SZFB č. 18/29.11.2014 
Konferencia SZFB  zaväzuje P-SZFB, aby si zamestnanci SZFB viedli „denný výkaz činnosti“. – splnené 

 
Uznesenie K-SZFB č. 19/29.11.2014 

Konferencia SZFB  zaväzuje P-SZFB, vypracovať plán marketingových aktivít SZFB do 30.4.2014, 
predložiť na pripomienkovanie riadnym členom SZFB.. Nesplnené. V uznesení P-SZFB zo 

16.05.2015 sa konštatuje že plán nie je hotový, ale že sa má jeho prvá etapa zrealizovať 

do 20.06.2015 čiže ku dňu konania konferencie. Poverenými touto úlohou sú p. Granec 
a p. Divinský. 
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Uznesenie K-SZFB č. 20/29.11.2014 
Konferencia SZFB zaväzuje Prezídium, aby vypracovalo ¼ ročné prehľady príjmov a výdavkov a  

zasielalo ich členom P-SZFB a predsedovi KK SZFB. – splnené 
 

Uznesenie K-SZFB č. 21/29.11.2014 

Konferencia SZFB zaväzuje Prezídium, aby vypracovalo Zoznam športových hál pre celonárodné 
súťaže do 30.6.2015. – v procese, termín ešte neuplynul, očakávame v zmysle rozhodnutia 

P-SZFB prezentáciu na konferencii. 
 

Uznesenie K-SZFB č. 21/29.11.2014 
Konferencia SZFB zaväzuje Prezídium ustanoviť legislatívnu komisiu do 28.2.2015 a do 31.5.2015 

v spolupráci s legislatívnou komisiou SZFB vypracovať a schváliť Legislatívny poriadok SZFB. – 

Splnené v časti zriadiť komisiu. P-SZFB dňa  21.3.2015 ustanovilo do Legislatívnej 
komisie p. Ota Divinského, p. Matúša Sokola a JUDr. Petra Slávika. Avšak o vypracovaná 

legislatívneho poriadku nemá KK SZFB vedomosť a považuje túto časť úlohy za 
nesplnenú  

 

Uznesenie  K-SZFB  č. 22/29.11.2014 
Konferencia SZFB zaväzuje Prezídium ustanoviť komisiu ženského florbalu do 28.2.2015.. –Splnené 

ale po termíne . P-SZFB dňa  21.3.2015 ustanovilo do KŽF p. Gregu p. Tydlačku, p. 
Puchíra. 

 
Uznesenie K-SZFB  č. 26/29.11.2014 
Konferencia SZFB zaväzuje P-SZFB zvolať konferenciu v mesiaci jún 2015. – splnené ☺ 
 

 
C.2 Otvorené úlohy P-SZFB  

Uvedené úlohy vyplývajú z rozhodnutí prezídia a časť z nich sa viaže na úlohy určené K-SZFB 

 
- Vypracovanie zoznamu hál v SR na ktorých sa môžu hrať celoštátne súťaže 

- Vypracovanie marketingového plánu 
- Dopracovanie legislatívy pre Rozhodcov 

- Predloženie reprezentačnej zmluvy 

 
 

D. Iné zistenia 
 

D.1 Aktivita členov Prezídia SZFB 

 
V období 10/2014 – 05/2015 KK SZFB nezistil závažné nedostatky s účasťou členov prezídia na P-

SZFB. 
 

 

 
 

 
 

JUDr. Filip Gilányi 
  predseda KK SZFB 
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