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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 2018 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 2018 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 2018  

Celkové náklady na činnosť SZFB medziročne klesli o vyše 125 204 € na celkovú sumu 

667 263 €. Rozpočtované výdaje boli 773 429 €, plnenie voči rozpočtu bolo teda na 86,27%. 

Najväčšie náklady boli spojené s nasledovnými položkami nasledovné položky:  

- športové podujatia 133 258 € 

- náhrady za stratu času dobrovoľníkov 83 124 €  

- reprezentácie 126 780 € 

Tieto tri položky dohromady činia približne 343 162 € a tvoria podstatnú časť nákladov SZFB.  

1.3 Príjmy za rok 2018 

Celkové výnosy z činnosti SZFB predstavovali sumu 758 275 €, pričom medziročne vzrástli 

o 118 134 €. Rozpočtované príjmy boli 772 162 €, plnenie voči rozpočtu bolo na 98,20%. 

Stav finančných účtov k 31.12.2018 činil sumu 10 213 €.  

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 1.1.2018 do 31.12.2018  

- 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 2018 najmä reprezentácia a odvysielanie niekoľkých zápasov 

z MS mužov v Prahe v RTVS.  

- podpora školských súťaží je nedostatočným komunikačným nástrojom, pričom potenciál 

samotnej školskej súťaže zostal v rozsahu celoštátnej propagácie nevyužitý, aktuálne 

prebieha 4. ročník floorball SK LIGY, ktorý podporuje Nadácia 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 Teodor Turay. 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 2018 sa začala pripravovať Koncepcia ženského florbalu. 

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 zo zákona  

o športe. Takisto začali pracovať regionálne výbery v kategórii starší žiaci. 

2.1.6 Organizácia celoštátnych športových súťaží vo florbale 

V súťažnom ročníku 2017/2018, aj v sezóne 2018/19 boli otvorené tieto celoštátne súťaže: 

Extraliga mužov, 1. liga mužov, Extraliga žien, 1. liga žien, Extraliga juniorov. 

Regionálne súťaže boli rozdelené do 4 regiónov, kde sa v každom regióne konali súťaže od 

mladšej prípravky až po mužov. Mládežnícke súťaže vrcholili Majstrovstvami Slovenska. 

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

žiaci, mladšie žiačky, staršia a mladšia prípravka) zaznamenala 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 31.12.2018 zriadené nasledovné odborné komisie: 

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


• Ligová komisia 

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. 

• 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. 

• 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. 

• Komisia marketingu 

je odbornou komisiou, ktorej hlavnou činnosťou sú marketingové a mediálne aktivity. 

Predsedom je Teodor Turay. 

2.1.8 Organizácia vzdelávania športových odborníkov a povoľovanie činnosti 

športových odborníkov. 

V kontrolovanom období sa uskutočnili školenia a semináre rozhodcov, trénerov,  

funkcionárov. 

2.1.9 Legislatívna činnosť  

Legislatívna činnosť vedenia SZFB bola pomerne rozsiahla, zmenou prešli tieto poriadky: 

Licenčný poriadok, Registračný poriadok, Prestupový poriadok, Súťažný poriadok, 

Disciplinárny poriadok. Zmeny v ustanoveniach v jednotlivých poriadkoch nastali po skončení 

súťažného ročníka 2017/18, kedy sa zapracovali pripomienky vychádzajúce z doterajšej 

praxe v súťažiach SZFB. Okrem toho sa upravovali súťažné smernice, ktoré sa každoročne 

upravujú, aby boli aktuálne na novú súťažnú sezónu. 

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. Počas roka absolvovala Antidopingová agentúra SR zopár 

dopingových testov v najvyšších celoštátnych súťažiach. 

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. 



Dôležitým rozhodnutím bolo založenie SZFB, s.r.o., ktorá sa zaoberá marketingovými 

a mediálnymi aktivitami a organizovaním športových podujatí. Spoločnosť vznikla na sklonku 

roku 2018 a zabezpečila príjem z reklamy. 

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 

mužov v Prahe. 

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. Vďaka partnerovi SZFB bolo klubom najvyšších celoštátnych súťaží poskytnuté 

materiálne vybavenie vo forme loptičiek. 

2.1.13 Vytváranie, prevádzkovanie a spravovanie ISF  

SZFB využíva Informačný systém florbalu, ktorý podstatným spôsobom zjednodušil dané 

činnosti. Bude potrebné, aby sa systém vyvíjal a zdokonaľoval a postupne sa odstránili jeho 

chyby a nedostatky.  

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

niektoré kluby využili. 

 

V Bratislave dňa 19.6.2019 

Bc. Ing. Martin Rybecký 

Hlavný kontrolór SZFB 


