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Vážené športové kluby, vážení hostia, 

na základe §13, ods. 3, písmena e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon o športe“) Vám predkladám výročnú správu o činnosti kontrolóra 

Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „SZFB“) za rok 2020 v nasledovnom znení: 

 

Úvod: 

Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na 

nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe 

nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, 

je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. 

Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra, je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu 

kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

Kontrolór SZFB priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na: 

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

• dodržiavanie právnych predpisov, 

• dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie, 

a tiež: 

• vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí najvyššieho orgánu a ich riadneho 

zverejňovania, 

• upozorňuje štatutárny orgán na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej 

evidencii, 

• upozorňuje štatutárny orgán, najvyšší orgán a najvyšší výkonný orgán na zistené nedostatky a 

odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi športovej organizácie; 

pri zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu 

na jeho odstránenie, 

• konzultuje postup s kontrolórom športovej organizácie, ktorej je športová organizácia členom, 

pri zistení závažného nedostatku, 

• vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu orgánu 

športovej organizácie. 

Kontrolór národného športového zväzu a kontrolór národnej športovej organizácie má pôsobnosť 

podľa odsekov rovnako: 

• vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú členmi 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

• posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov národného športového 

zväzu alebo národnej športovej organizácie s právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, medzinárodnej športovej 

organizácie a iných športových organizácií, ktorých je národný športový zväz alebo národná 

športová organizácia členom, 



• zúčastňuje sa na zasadnutiach najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, 

kontrolných orgánov, a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov 

národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, 

• vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov národného 

športového zväzu alebo národnej športovej organizácie a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej 

komisie vrátane spočítavania hlasov 

 

1. Kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami SZFB 

Kontrola bola vykonaná na základe nasledovných podkladov: 

- výpisy z účtov v elektronickej forme 

- denník v elektronickej forme vo formáte .xls 

- výpis dokladov v elektronickej forme 
 

1.1 Príjmy za rok 2020 

Celkové príjmy z činnosti SZFB predstavovali v roku 2020 sumu 947 061 €, pričom medziročne 

vzrástli o 106 907 €. Stav finančných účtov k 31.12.2020 činil sumu 176 749 € a medziročne vzrástol 

o sumu 108 592 € nakoľko stav z pred roka bol 34 112 €. 

Príjmy boli spojené s nasledovnými zdrojmi: 

• 700 378 € verejné prostriedky uznanému športu 

• 116 727 € členské, registračné a administračné poplatky 

• 51 401 €   iné príjmy a pohľadávky (prevažne z kvalifikácie mužov Poprad) 

• 41 372 €   štartovné 

• 19 078 €   zábezpeka 

• 14 770 €   účastnícke poplatky (prevažne školenia rozhodcov/trénerov) 

• 3 335 €     pokuty a poplatky 

 

1.2 Príspevok uznanému športu 

Príspevok uznanému športu poskytnutý Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky v roku 2020 činil 700 378 Eur. Oproti roku 2019 sa jedná o nárast o 163 975 Eur. Podľa § 

69, ods. 4 Zákona o športe, Národný športový zväz bol povinný rozdeliť najmenej: 

a) 15 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže s jeho 

príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 

rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych 

športoch, 

b) 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných 

športovcov; kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov schvaľuje najvyšší orgán 

národného športového zväzu, 

c) 25 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športovej reprezentácie. 

Podľa § 69, ods. 5 Zákona o športe, výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu 

vynaložené z príspevku uznanému športu nesmú prekročiť 15 % z ročných príjmov národného 

športového zväzu z príspevku uznanému športu. 



Podľa § 69, ods. 6 Zákona o športe, Národný športový zväz je oprávnený použiť najviac 30 % 

finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo 

rekonštrukciu športovej infraštruktúry. 

Dodatkom č. 1 k zmluve č. 0067/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 

došlo k zmene účelu príspevku a tak bola navýšená suma na správu a prevádzku najviac 20 % výšky 

príspevku. 

SZFB teda v roku 2020 z finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu zo sumy 700 378 Eur 

mal rozdeliť: 

- na výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu sumu najviac vo výške 

140 075,60 Eur, pričom použil sumu 139 866,30 Eur, 

Na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry neboli použité finančné 

prostriedky z príspevku uznanému športu. Pri použití finančných prostriedkov uznanému športu 

neboli zistené nedostatky. 

 

1.3 Výdavky za rok 2020 

Celkové náklady na činnosť SZFB 2020 v porovnaní s rokom 2019 sa trošku znížili na celkovú sumu 

804 424 €. Najväčšie náklady boli spojené s nasledovnými položkami: 

• 113 958 € predstavujú výdavky programu podpory klubom na mládežnícke družstvá 

• 102 500 € predstavujú výdavky programu podpory klubom na podporu talentovanej 

mládeže  

• 80 285 €  predstavujú výdavky na mzdy 6 zamestnancov s povinnými odvodmi sociálnej 

poisťovni, daňovému úradu, zdravotným poisťovniam + stravné lístky 

• 60 091 €  predstavujú výdavky na reprezentačné družstvo mužov (ubytovanie a strava, 

cestovné výdavky, odmeny/náhrady realizačného tímu, prenájom priestorov, réžia) 

• 51 854 €  predstavujú výdavky na zabezpečenia podujatia kvalifikácie MS v Poprade 

a sním súvisiace výdavky 

• 47 909 €  predstavujú výdavky na náhrady rozhodcom 

• 37 942 €  predstavujú výdavky na reprezentačné družstvo junioriek (ubytovanie a strava, 

cestovné výdavky, odmeny/náhrady realizačného tímu, prenájom priestorov, réžia) 

• 35 278 €  predstavujú výdavky na účtovnícke a administratívne práce 

• 29 572 €  predstavujú výdavky na náhrady funkcionárom (reg. sekretári, KRO, LK, 

prezídium) 

• 27 992 €  predstavujú výdavky na účastnícke a členské poplatky IFF 

• 27 410 €  predstavujú výdavky na mediálne práce ZEX, články ZEX, grafické práce ZEX, 

média, reportáže, foto, vzdelávací portál, webstránka 

• 26 000 €  predstavujú výdavky na pôžičku SZFB s.r.o. 

• 25 008 €  predstavujú výdavky na splátky pôžičky Českého florbalu 

• 15 301 €  predstavujú výdavky na reprezentačné družstvo žien (ubytovanie a strava, 

cestovné výdavky, odmeny/náhrady realizačného tímu, prenájom priestorov, réžia) 

• 14 443 €  predstavujú výdavky na cestovné náhrady rozhodcom v celoštátnych súťažiach 

• 13 115 €  predstavujú výdavky na základe exekučného konania – Peter Žák 

• 9 285 €    predstavujú výdavky na regionálne výbery (ubytovanie a strava, cestovné 

výdavky, odmeny/náhrady realizačného tímu, prenájom priestorov, réžia) 



• 9 045 €    predstavujú výdavky programu podpory na materiálno-technické zabezpečenie 

(loptičky pre regióny, program XPS, znižovače bránok) 

• 8 950 €    predstavujú výdavky programu podpory na ZEX (mediálny servis, online 

prenos/live streaming) 

• 8 666 €    predstavujú výdavky na reprezentačné družstvo juniorov (ubytovanie a strava, 

cestovné výdavky, odmeny/náhrady realizačného tímu, prenájom priestorov, réžia) 

• 7 514 €    predstavujú výdavky na školenia rozhodcov (odmeny lektorov, cestovné 

náklady, prenájom priestorov, ubytovanie) 

• 7 314 €    predstavujú výdavky na ocenenia v regionálnych súťažiach 

• 7 282 €    predstavujú výdavky na nájomné v druhom polroku 2020 

• 6 000 €    predstavujú výdavky na sprostredkovateľské služby 

• 4 035 €    predstavujú výdavky na réžiu a materiál – kancelárske potreby, výpočtovú kanc. 

techniku, ostatné režijné výdavky 

• 3 944 €    predstavujú výdavky na školenia trénerov (odmeny lektorov, cestovné náklady, 

prenájom priestorov) 

• 3 942 €    predstavujú výdavky na náhrady dobrovoľníkom 

• 3 179 €    predstavujú výdavky na ocenenia v celoštátnych súťažiach 

• 2 418 €    predstavujú výdavky na vrátenie zábezpeky 

• 2 374 €    predstavujú výdavky na príspevok na turnaj U15 

• 2 168 €    predstavujú výdavky na cestovné funkcionárov 

• 2 140 €    predstavujú výdavky na webstránku, doménu, vzdelávací portál 

• 1 987 €    predstavujú výdavky na cestovné sekretariátu 

• 1 844 €    predstavujú výdavky na telefóny a koncesionársky poplatok 

• 1 083 €    predstavujú výdavky na poštovné 

• 691 €       predstavujú výdavky na občerstvenie (konferencia, schôdze) 

• 653 €       predstavujú výdavky na poplatky banke 

• 500 €       predstavujú výdavky na odmeny za umiestnenie v celoštátnych k súťažiach 

• 330 €       predstavujú výdavky programu podpory na príspevok na turnaj 

• 225 €       predstavujú výdavky na anketu florbalista roka 

 

2. Kontrola dodržiavania právnych predpisov a predpisov a rozhodnutí ŠO 

V roku 2020 sa konalo riadne zasadnutie najvyššieho orgánu - konferencia a koncom roka došlo aj 

k hlasovaniu klubov per rollam ohľadom správy audítora k účtovnej závierke a výročnej správy SZFB. 

Došlo 18x k zasadnutiu prezídia (z toho 11x hlasovaním per rollam). Zákonom stanovená lehota na 

zverejnenie zápisníc bola dodržaná. Úlohy, ktoré boli uzneseniami prijaté, boli vo väčšine prípadov 

splnené a vypustené zo sledovania a len málo úloh ostalo v stave sledované. V roku 2020 kontrolór 

SZFB poskytol súčinnosť prezídiu SZFB k výkladu stanov a zaoberal sa podnetmi ohľadom rozhodnutí 

vydaných Ligovou komisiou. 

 

2.1 Kontrola činnosti SZFB vymedzená v čl. 3 Stanov SZFB 

Poslanie a ciele SZFB sa dosahujú cestou plnenia strategického plánu SZFB, ktorý obsahuje ciele a 

úlohy na vymedzený časový úsek rozdelené do základných oblastí, ktoré sa uskutočňujú najmä 

prostredníctvom hlavných činností SZFB a v súčinnosti s členmi SZFB. Medzi hlavné činnosti patria: 

 



2.1.1 Zastupovanie, ochrana a presadzovanie záujmov SZFB 

Voči orgánom verejnej správy, Medzinárodnej florbalovej federácie (ďalej len „IFF“) a vo 

vzťahu k iným športovým organizáciám alebo zväzom reprezentovali záujmy SZFB a vystupovali 

v mene SZFB predovšetkým prezident SZFB a členovia prezídia. 

2.1.2 Filozofia a koncepcia činnosti SZFB 

V priebehu roka 2020 nedošlo k podstatným zmenám vo filozofii. Vytvorili sa 2 nové pracovné 

miesta a to koordinátor regionálnych súťaží Západ (Bratislava + stred) a koordinátor 

regionálnych súťaží Východ (stred + východ). Zároveň sa vytvorila funkcia koordinátor 

celoštátnych súťaží. 

2.1.3 Starostlivosť o športových reprezentantov a starostlivosť o športové talenty 

SZFB organizovalo reprezentačné zrazy mužov, žien, juniorov, junioriek a regionálne výbery. 

Kvôli pandémii sa neuskutočnili viaceré podujatia ako MS junioriek v Upssale, MS mužov 

v Helsinkách. Účasť na týchto podujatiach bola presunutá do roku 2021, pričom SZFB uhradil 

výdavky na tieto podujatia v roku 2020. 

2.1.4 Organizácia a riadenie celoštátnych súťaží a iných súťaží vo florbale 

Celoštátne súťaže (extraliga a 1. liga) riadila v minulosti Ligová komisia SZFB avšak po vzniku 

funkcie koordinátora celoštátnych súťaží spadá riadenie uvedených súťaží pod koordinátora 

celoštátnych súťaží. Regionálne súťaže riadili v minulosti 4 regionálne rady (Bratislava, Západ, 

Stred a Východ) avšak po vytvorení nových pracovných miest spadá riadenie regionálnych 

súťaží pod koordinátora regionálnych súťaží Západ a koordinátora regionálnych súťaží Východ. 

 

2.1.5 Schvaľovanie podmienok účasti členov SZFB a iných športových organizácií  

V roku 2020 pribudlo 6 nových riadnych členov SZFB. Schvaľovanie podmienok zabezpečovalo 

prezídium SZFB. 

   

2.1.6 Športoví odborníci 

V kontrolovanom období sa uskutočnili školenia rozhodcov ako aj školenia trénerov. Tréneri 

mali k dispozícii 6 odborných príprav a 7 doškoľovacích seminárov, pričom viaceré školenia boli 

zrušené z dôvodu protipandemických opatrení. Pre rozhodcov sa organizovalo 8 webinárov, 2 

celoštátne školenia a 11 regionálnych školení. 

 

2.1.7 Obchodná spoločnosť SZFB s.r.o. 

V roku 2020 boli príjmy spoločnosti vo výške 131 389 €, ktoré boli tvorené: 

• 101 400 € sponzoring/reklama 

• 26 000 €   pôžička SZFB 

• 3 989 €     vratky za nadmerný odpočet DPH 

 

Výdavky predstavovali sumu 137 982 €, ktoré boli tvorené: 

• 31 980 € predstavujú výdavky na TV prenosy/vysielania (husté, aréna) 

• 29 592 € predstavujú výdavky na informačný systém 

• 19 274 € predstavujú výdavky na mzdy prezidenta a viceprezidenta zväzu s povinnými 

odvodmi sociálnej poisťovni, daňovému úradu, zdravotným poisťovniam 



• 11 241 € predstavujú výdavky na DPH 

• 11 200 € predstavujú výdavky na sprostredkovateľské služby 

• 8 987 €   predstavujú výdavky na nájomné v prvom polroku 2020 

• 8 000 €   klubový voucher 

• 5 700 €   predstavujú výdavky na reklamu partnerov (polepy mantinelov) 

• 5 160 € predstavujú výdavky na mediálne služby (články, reportáže, foto, grafické 

práce) 

• 3 524 €   predstavujú výdavky na účtovnícke a administratívne práce 

• 2 880 €   predstavujú výdavky na organizačné služby kvalifikácie MS mužov v Poprade 

• 436 €      predstavujú výdavky na prenájom miestnosti s občerstvením 

• 7 €           predstavujú výdavky na poplatky banke 

Stav na účte k 31.12.2020 bol 2 732 Eur, pričom medziročne poklesol o 6 584 Eur. 

 

2.1.8 Legislatívna činnosť 

 V roku 2020 došlo k úpravám v predpisoch jednotlivých súťaží a zároveň v nasledovných 

poriadkoch: 

- Registračný poriadok 

- Licenčný poriadok 

- Súťažný poriadok 

- Prestupový poriadok 

- Disciplinárny poriadok 

- Odvolací poriadok 

Zároveň boli prezídiom SZFB schválené: štatúty (regionálnych rád SZFB, ligovej komisie) a 

smernice (kategórie vo florbalových súťažiach, pokyn pre zadanie hlásenky o zápase, 

požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach, predpis povinnosti klubu 

mať mládežnícke družstvá, predpis pre prácu so súpiskou družstva, predpis o postupovaní 

súťaží, pokyn pre riadenie regionálnych súťaží, o poskytovaní náhrad dobrovoľníkom, 

požiadavky na trénerské vedenie družstiev v jednotlivých súťažiach SZFB, o cestovných 

náhradách, výška licenčného poplatku za súpisku, predpis upravujúci spoluprácu RR SZFB a 

regionálneho sekretariátu, o podpore mládežníckych družstiev klubov). 

 

2.1.9 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. 

 

2.1.10 Vytváranie, prevádzkovanie a spravovanie ISF 

SZFB využíval Informačný systém florbalu aj v roku 2020 pričom došlo k zmenám v ISF, 

v ktorom sa nastavovali záležitosti pre potreby SZFB. 

 

3 Kontrola obsahu zápisníc zo zasadnutia najvyššieho orgánu a ich zverejnenie 

Najvyšší orgán SZFB zasadal 01.09.2020 v Bratislave. Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu po 

formálnej stránke obsahovala všetky zákonom stanovené body. Zápisnica bola zverejnená v zákonom 

stanovenej lehote na zverejnenie. 

 

 



4 Kontrola povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii 

Matrika SZFB vykonávala za obdobie 01.01.2020 až 31.12.2020 registrácie individuálnych členov 

a registráciu riadnych členov v zdrojovej evidencii. Z dôvodu zmeny webovej stránky obsahuje 

matričná kniha 402 registrácií individuálnych členov v období 8.9.2020 – 31.12.2020, registrácia 

riadneho člena v 2020 bola vykonaná 6x (zdroj SZFB – matričná kniha, zápisnice prezídia). 

 

5 Rôzne 

- 

 

 

 

V Bratislave, 23. apríl 2021       

 

 

Ing. Ján Purc 

                   kontrolór SZFB 
 


