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Vážené športové kluby, vážení hostia, 

 Na základe §13, ods. 3 písmeno e) Zákona o športe Vám prekladám výročnú správu o 

činnosti kontrolóra Slovenského zväzu florbalu za rok 2016 v nasledovnom znení. 

 

Úvod. 

Hlavný kontrolór zväzu je nezávislý kontrolný orgán,  ktorý priebežne vykonáva kontrolnú 

činnosť zameranú najmä na: 

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

 b) dodržiavanie právnych predpisov a 

 c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SZFB. 

1. Kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami SZFB 

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných podkladov: 

- došlé a odoslané faktúry za rok 2017 v papierovej forme 

- výpisy z účtov v papierovej forme 

- hlavná kniha v papierovej forme a v elektronickej forme vo formáte XLS 

- denník v elektronickej forme vo formáte XLS 

- výpis dokladov v elektronickej forme vo formáte XLS 

1.2 Výdavky za rok 2017  

Celkové náklady na činnosť SZFB medziročne vzrástli o vyše 283 000 € na celkovú sumu 

629046 €. Rozpočtované výdaje boli 701570€, plnenie voči rozpočtu bolo teda na 89,66%. 

Najväčšie náklady boli spojené s nasledovnými položkami nasledovné položky:  

- športové podujatia 167582€ 

- mzdy 80510 €  

- reprezentácie 140615 € 

Tieto tri položky dohromady činia približne 388700 eur a tvoria podstatnú časť nákladov 

SZFB.  

1.3 Príjmy za rok 2017 

Celkové príjmy z činnosti SZFB predstavovali sumu 633484€, pričom medziročne vzrástli 

takmer o 280 290 €. Rozpočtované príjmy boli 762414 €, plnenie voči rozpočtu bolo na 

83,06%. 

Stav finančných účtov medziročne vzrástol a k 31.12.2017 činil sumu 27358,42€. Medziročne 

vzrástol o sumu 3 375,57€. 



Vo vzťahu k štruktúre príjmov SZFB je potrebné konštatovať, že štruktúra príjmov pochádza 

predovšetkým z dvoch zdrojov:  

- príjmy zo štátnej správy a miestnej samosprávy, 

- príjmy od športových klubov, športovcov, trénerov, rozhodcov a iných športových 

odborníkov 

 

2. Činnosť SZFB 

2.1 Činnosť a ciele SZFB 

Činnosť a ciele SZFB sú vymedzené v čl. 3 Stanov SZFB.  

Oblasti kontroly plnenia:  

1. Rozvoj florbalu a jeho propagácia  

2. Zastupovanie záujmov SZFB smerom voči ministerstvu školstva, vedy a výskumu, 

Medzinárodnej florbalovej federácii. 

3. Spracovanie koncepcie florbalu  

4. Zabezpečovanie prípravy florbalovej reprezentácie  

5. Zabezpečovanie starostlivosti o športové talenty  

6. Organizácia celoštátnych športových súťaží vo florbale  

7. Zriaďovanie a činnosť odborných komisií  

8. Organizácia vzdelávania športových odborníkov  

9. Povoľovanie činnosti športových odborníkov  

10. Legislatívna činnosť  

11. Plnenie úloh v boji proti dopingu a boji proti násiliu  

12. Zabezpečovanie finančných prostriedkov na činnosť SZFB  

13. Propagácia vlastnej činnosti v médiách, publikačná činnosť  

14. Materiálno-technická podpora členov SZFB  

15. Vytváranie, prevádzkovanie a spravovanie ISF 

Hlavný kontrolór SZFB v rámci svojej činnosti kontroloval predovšetkým rozsah a efektívnosť 

plnenia činností a cieľov SZFB, pričom som dospel k nasledovným zisteniam. Kontrola bola 

vykonaná na základe nasledovných podkladov:  

- zápisnice zo zasadnutia Prezídia SZFB za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017  

- internetová stránka SZFB  

- údaje matriky SZFB  

2.1.1 Rozvoj florbalu a jeho propagácia  



SZFB v kontrolovanom období zabezpečovalo v rámci rozvoja športového odvetvia najmä 

činnosti súvisiace s celoštátnymi a regionálnymi súťažami, súťažami mládeže, reprezentácie 

a činnosti matriky a sekretariátu SZFB. 

Propagácia florbalu SZFB komunikovalo svoju činnosť najmä prostredníctvom:  

- internetovej stránky www.szfb.sk  

- facebookovej stránky www.facebook.sk/SlovenskyZvazFlorbalu  

- RTVS (najmä prenosmi zápasov) 

SZFB je personálne absolútne poddimenzované a pri množstve činností, ktoré zabezpečuje 

má malú možnosť venovať sa rozvoju 

- propagácii pomáhala v roku 2017 najmä reprezentácia a usporiadanie Majstrovstiev svete 

v žien v Bratislave a odvysielanie niekoľkých zápasov v RTVS.  

- podpora školských súťaží je nedostatočným komunikačným nástrojom, pričom potenciál 

samotnej školskej súťaže zostal v rozsahu celoštátnej propagácie nevyužitý, aktuálne 

prebieha 3. ročník Floorball challenge, ktorý podporovala Nadácii TV JOJ 

2.1.2 Zastupovanie záujmov SZFB smerom voči ministerstvu školstva, vedy a výskumu, 

Medzinárodnej florbalovej federácii. 

V rámci podpory zastupovania záujmov SZFB smerom navonok, tieto činnosti zastrešovali 

predovšetkým prezident SZFB Oto Divinský a členovia prezídia. Činnosť bola predovšetkým 

zameraná na zastupovanie pred Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a pred 

IFF. 

2.1.3 Spracovanie koncepcie florbalu 

Počas roka 2017 bola schválená smernica Vzdelávania trénerov a udeľovania trénerských 

licencií. Iné zmeny koncepcií neboli. 

2.1.4 Zabezpečovanie prípravy florbalovej reprezentácie  

SZFB organizovalo reprezentácie mužov, juniorov, žien a junioriek. Materiálno-technické 

zabezpečenie reprezentačných družstiev zodpovedá ekonomickým možnostiam SZFB. 

2.1.5 Zabezpečovanie starostlivosti o športové talenty  

V sledovanom období sa reevidoval zoznamu športových talentov, čo vyplýva z zákona  

o športe. 

2.1.6 Organizácia celoštátnych športových súťaží vo florbale 

V súťažnom ročníku 2017/2018 boli otvorené dve celoštátne súťaže v kategórii mužov, dve 

celoštátne v kategórii žien a jedna regionálna súťaž v kategórii mužov v členení na regióny 

Bratislava, západ, stred 

V súťažnom ročníku 2017/2018 boli otvorené celoštátna súťaž juniorov a regionálne súťaže 

ostatných mládežníckych kategórii, ktoré boli zavŕšené organizáciou Majstrovstiev 

Slovenska v jednotlivých kategóriách.  

http://www.szfb.sk/
http://www.facebook.sk/SlovenskyZvazFlorbalu


Väčšina mládežníckych súťaží (juniori, juniorky, dorastenci, dorastenky, staršie žiačky, mladší 

žiaci, mladšie žiačky, staršia a mladšia prípravka) zaznamenali nárast. Celkový nárast v počte 

mládežníckych družstiev oproti predchádzajúcim dvom sezónam možno hodnotiť kladne a 

dá sa očakávať pozitívny vývoj. 

2.1.7 Zriaďovanie a činnosť odborných komisií  

- Prezídium SZFB má k 31.12.2017 zriadené nasledovné odborné komisie: 

- Disciplinárnu komisiu  

koná vo veciach disciplinárnych priestupkov jednotlivcov a kolektívov v súťažiach riadených 

priamo ústredným orgánom SZFB, prípadne v súvislosti s reprezentáciou, ako aj všetkých 

disciplinárnych priestupkov v prestupnom či registračnom konaní podľa Disciplinárneho 

poriadku SZFB o predsedom je Pavol Vrábeľ  

- Ligovú komisiu 

je odborným orgánom prezídia SZFB. Hlavným poslaním (úlohou) komisie je v rámci svojich 

kompetencii riadiť súťaže SZFB v rozsahu celoštátnych súťaží, metodicky viesť iné orgány pri 

riadení nižších súťaží a navrhovať vhodné opatrenia týkajúce sa týchto i ďalších oblastí SZFB 

podľa Súťažného poriadku SZFB o predsedom je Miroslav Kunštek a členmi sú Peter 

Zámečník  

- Komisia rozhodcov a observerov  

je odborným nezávislým orgánom Prezídia SZFB. Hlavným poslaním KRD je v rámci svojich 

kompetencií riadiť oblasť rozhodcov a delegátov a navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa 

oblasti rozhodcov, delegátov a ďalších oblastí SZFB o predsedom je Peter Zámečník a členmi 

sú Tomáš Juhás, Peter Hrivnák a Ján Žúbor 

- Odvolacia komisia  

rozhoduje o všetkých odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydali v I. stupni komisie 

Prezídia SZFB, a to najmä Disciplinárna komisia SZFB, Rozhodcovská komisia SZFB, Ligová 

komisia SZFB a Komisia mládeže SZFB podľa Odvolacieho poriadku SZFB. Vzhľadom na 

nezvolenie žiadneho člena odvolacej komisie, podľa stanov SZFB môže činnosť komisie 

nahrádzať prezident, ktorému som s rozhodnutiami pomáhal aj ja, aby to nebolo 

rozhodnutie len jednej osoby. Bolo by veľmi vhodné, aby sa, čo najskorej zvolili členovia 

odvolacej komisie, vzhľadom na to, že som bol upozornený aj Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu, že nie je vhodné, aby sme takto fungovali ďalej, a o odvolania rozhodovala 

jedna osoba, možno by stálo za úvahu aj zmena stanov, kde by sa okrem prezidenta SZFB 

zadefinovali aj ďalšie osoby, ktoré by sa podieľali na rozhodnutiach, vzhľadom na to, že ja by 

som do danej činnosti nemal byť zapojení. 

- Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže  

je odbornou komisiou Prezídia SZFB. Jej poslaním je zabezpečovať v rámci kompetencií 

zverených Štatútom Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB plnenie cieľov a úloh 

SZFB. Pôsobnosť Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB je v oblasti trénerského 

vzdelávania a práce s talentovanou mládežou. Predsedom je Dárius Siheľský a členmi sú 

Tomáš Chvála, Patrik Pelegrin 

-  Komisia marketingu 



Je odbornou komisiou, ktorej hlavnou činnosťou boli marketingové aktivity k Majstrovstvám 

sveta žien v roku 2017. 

2.1.8 Organizácia vzdelávania športových odborníkov a povoľovanie činnosti 

športových odborníkov. 

V kontrolovanom období sa uskutočnili školenia rozhodcov, trénerov,   funkcionárov. 

2.1.9 Legislatívna činnosť  

Legislatívna činnosť vedenia SZFB bola pomerne rozsiahla. 

- Predpis súťaže MEX.  

- Predpis súťaže ZEX.  

- Predpis súťaže JEX.  

- Predpis súťaže M1.  

- Predpis súťaže Z1.  

- Povinnosti organizátorov ligových súťaží MEX, ZEX, JEX, M1, Z1.  

- smernicu Požiadavky na trénerské vedenie v jednotlivých súťažiach SZFB.  

- smernicu Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB. 

Podstatná časť boli úpravy niektorých smerníc, aby sa nemuseli schvaľovať každým rokom 

nanovo. 

2.1.10 Plnenie úloh v boji proti dopingu a boji proti násiliu 

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

plnilo svoje zákonné povinnosti. 

2.1.11 Zabezpečovanie finančných prostriedkov na činnosť SZFB  

Vo vzťahu k sledovanej oblasti je nutné konštatovať, že príjmy SZFB v kontrolovanom období 

medziročne vzrástli. Napriek tomu štruktúra zdrojov zostala zachovaná a je tvorená: 

 - platbami klubov na účasť v súťažiach (štartovné, licenčné poplatky, prestupové poplatky a 

pod.) - platbami klubov za porušenie povinností (pokuty a pod.)  

- štátna dotácia, dotácia BSK 

2.1.12 Propagácia vlastnej činnosti v médiách, publikačná činnosť 

Z hľadiska mediálnej komunikácie dochádzalo ku komunikácii činnosť SZFB najmä 

prostredníctvom televízie (RTVS), rozhlasu (v pomerne nízkej miere všetky relevantné 

stanice) a tlače. 

Do pozornosti je hodné uviesť, že RTVS odvysielala priame prenosy zo zápasov reprezentácie 

žien v Bratislave. 

Vo vzťahu k publikačnej činnosti SZFB je nutné konštatovať, že SZFB v tejto oblasti nevyvíjalo 

žiadnu aktivitu. 

2.1.12 Materiálno-technická podpora členov SZFB  

Vedenie SZFB realizovalo viaceré aktivity v oblasti materiálno-technickej podpory členov 

SZFB, a to najmä podpora nových klubov a podpora klubov pracujúcich s mládežou. Rozsah 

a kvalita činnosti je primeraná ekonomickým možnostiam SZFB a medziročne zaznamenala 



kvalitatívny aj kvantitatívny nárast, čo možno hodnotiť pozitívne. Oproti minulým obdobiam 

bola určitá časť peňazí z dotácie od ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu rozdelená 

podľa kľúča hlavne medzi kluby zaoberajúce sa výchovou mládeže, čo je povinné zo zákona 

o športe. 

2.1.13 Vytváranie, prevádzkovanie a spravovanie ISF  

SZFB využíva Informačný systém florbalu, ktorý podstatným spôsobom zjednodušil dané 

činnosti. Bude otázkou budúcich období zdokonalenie systému a odstránenie prípadných 

chýb a nedostatkov.  

Aktuálne riešime podanie FBC Skalica na Hlavnú kontrolórku športu, kde by mal byť 

k dispozícií rozhodnutie, či už kladné alebo záporné. 

Ešte Vás chcem poprosiť, využite vždy všetky možnosti, ktoré na zväze existujú pri 

riešení problémov. Pretože, ak aspoň jednu z nich vynecháte, bude sa to posudzovať podľa 

toho, že ste nepostupovali podľa stanov, predpisov. 

V rámci mojej činnosti som poskytoval aj poradenstvo ohľadom legislatívy, čo 

niektoré kluby využili. 

Musím vyjadriť aj nespokojnosť nad tým ako funguje účtovník, kedy je dosť 

problematické od neho získať nejaké podklady, a stalo by za úvahu, aby sa vybrala nejaká iná 

osoba/firma, ktorá bude riešiť požiadavky flexibilnejšie.  

 

V Bratislave dňa 10.6.2018 

Bc. Ing. Martin Rybecký 

Hlavný kontrolór SZFB 


