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Vážení delegáti, hostia konferencie VsFZ. 

Východoslovenský futbalový zväz bol založený a vznikol ako nezisková 

organizácia za účelom združovania fyzických a právnických osôb pôsobiacich vo futbale 

na území Košického a Prešovského samosprávného kraja ďalej len KSK a PSK. 

Poslaním Východoslovenského futbalového zväzu je podpora a rozvoj futbalu na území 

KSK a PSK s osobitým dôrazom na futbal detí a mládeže. Napĺňaním poslania 

neziskovej organizácie Východoslovenský futbalový zväz v spoločnosti sa sleduje 

verejný záujem a verejná prospešnosť. 

Medzi hlavné činnosti VsFZ patrí: 

• organizovať a koordinovať súťaže vo futbale na uzemi KSK a PSK na 

všetkých úrovniach a vo všetkých kategóriach 

• organizovať a riadiť prípravu vzdelávania športových odborníkov najmä 

trénerov, rozhodcov, delegátov a iných funkcionárov 

® reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti 

• presadzovať záujmy Členov Východoslovenského futbalového zväzu 

a celého futbalového hnutia vo vzťahu k Slovenskému futbalovému zväzu. 

1. Prehľad činností vykonávaných organizáciou v roku 2017 

Východoslovenský futbalový zväz riadil v roku 2017 osem súťaží dospelých, 

štrnásť mládežníckych súťaží a 4 súťaže prípraviek. Na riadení jednotlivých 

oblastí činnosti VsFZ sa podieľajú Konferencia ako najvyšší orgán VsFZ, ktorí 

spravidla zasadá dvakrát ročne, Výkomiý výbor VsFZ zasadá pravidelne 

každý mesiac, odborné komisie, najmä športovo- technická komisia, komisia 

rozhodcov a delegátov,disciplinárna komisia, komisia mládeže, trénersko-

metodická komisia, odvolacia komisia, a komisia ženského futbalu. 



Mládežnícké regionálne výbery pravidelne reprezentujú zväz na viacerých 

turnajoch. Výber VsFz v kategórií U-14 za zúčastnil turnaja regionálnych 

výberov v Senci obsadil štvrté miesto, regionálny výber U-14 , U-15 na turnaji 

v Stropkove ziskal tretie a prvé miesto. Na turnaji v Púchove U-14 obsadil 

prvé miesto. Regionálne výbery U-12 až U-15 sa zúčastnili v roku 2017 

dvadsaťjedna turnajov a zrázov po celom Slovensku.Východoslovenský 

futbalový zväz každoročne organizuje v mesiaci jún letný tábor pre chlapcov 

a dievčatá v kategórií U-12,U-13. V auguste VsFZ bol organizátorom 

Memoriálu G. Princa ,výber VsFZ U-15 obsadil štvrté miesto . V mesiaci 

september družstvo výberu VsFZ obsadilo druhé miesto na región cup-

amatérov v Tatranskej Lomnici, 

Trénersko-metodická komisia pravidelne organizuje vzdelávanie trénerov pre 

I.kvalifíkačný stupeň Grassroots C, II.kvalifikačný stupeň licencia UEFA 

B.Celkovo v priebehu roku 2017 získalo licenciu 201 trénerov. 

Komisia rozhodcov a delegátov každoročne organizuje semináre pre 

rozhodcov a delegátov v oblasti pravidiel futbalu. 

Východoslovenský futbalový zväz v roku 2017 vyplatil dotáciu pre futbalové 

kluby riadené VsFZ na základe výzvy v celkovej sumu 180 491,87 €. 

Futbalové kluby použili tieto finančné prostriedky na infraštruktúru 

futbalových štadiónov. 



Hospodárenie z pohľadu majetkových účtov 

Strana aktív-štruktúra majetku 

Dlhodobý hmotný majetok v sume 485 675,80 EUR. V tejto hodnote je evidovaná 

budova, pozemok a vodovodná prípojka VsFZ na Alejovej 2 v Košiciach. 

V položke zásoby evidujeme športový materiál /dresy, tričká, súpravy, rozlišovačky/ 

pre potreby regionálnych výberov v účtovnej hodnote 2 509 EUR. 

Pohľadávky tvoria časť z obchodného styku a časť zo SFZ evidované vo výške 

95 811,21 EUR. 

Pohľadávky k 31.12.2017 tvoria : 

• 50 000 € - pohľadávka voči SFZ dotácia na činnosť RFZ za rok 2014 

• 37 311,21 € - pohľadavky s obchodného styku 

• 8 500 € - Adminex s.r.o. /vyhratý súdny spor/ 

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 498,81 €. 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2017 

Podiel VsFZ v Nadácií Budúcnosť Východu predstavuje 100% základného imania 

v účtovnej hodnote 6 650 €, 

• Pokladňa 

• Bankový účet VUB 

Spolu stav finančných prostriedkov 

389,76 € 

180 945,95 € 

181 335,71 € 



STRANA PASÍV - zdroje krytia majetku 

Východoslovenský futbalový zväz vykazuje plusovú hodnotu hospodárenia za účtovné 

obdobie vo výške 27 172,23 € po zdanení. 

Krátkodobé záväzky z obchodného styku evidujeme v účtovnej hodnote 4 300,59 €, 

záväzky voči zamestnancom v sume 3 962,58 €, záväzky voči sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovňam v sume 2 230,69 €, daňové záväzky v sume 2 421,19 €. 

Účet 411 - Základné imanie 48 429,89 € 

Účet 421 - Rezervný fond 4 842,99 € 

Účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 566 686,51 € 

Časové rozlíšenie k 31.12.2017 

Účet 384 - Výnosy budúcich období 19 303,67 € 

Účet 383 - Výdavky budúcich období 3 775 € 

Výsledok hospodárenia za rok 2017 

Účet názov suma 

501 spotreba materiálu 14 841,39 € 

502 spotreba energie 21 503,33 € 

511 opravy a udržiavanie 2 143,63 € 

512 cestovné 347 312,74 € 

513 náklady na reprezentáciu 1 767,81 € 

518 ostatné služby 14 205,77 € 

521 mzdové náklady 173 141,99 € 

524 zákonné soc. a zdrav, poistenie 55 237,40 € 



527 zákonné soc. náklady 4,08 6 

532 daň z nehnuteľnosti 3 461,84 6 

541 zmluvné poku a penále 88,38 6 

542 ostatné pokuty a penále 60 6 

543 odpísanie pohľadávok 3688,856 

547 osobitné náklady 87 849,36 6 

549 iné ostatné náklady 876,82 € 

551 odpis dlhodobého nehm. majetku 6 007 6 

558 tvorba a zúčtovanie opravných položiek 324,106 

561 poskytnuté príspevky org. zložkám 67 330 6 

Účtovná trieda 5 spolu 799 844,49 € 

602 predaj služieb 2 442,44 € 

647 osobitné výnosy 617 61 •4,3 3€ 

649 ostatné výnosy 7 3 0 4 6 

658 výnosy z nájmu majetku 9 076,38 € 

661 prijaté príspevky od org. zložiek 192 078 € 

Účtovná trieda 6 spolu 828 515,15 € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením + 28 670,66 6 

591 Daň z príjmov 1 498,43 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení + 27 172,23 € 

Návrh prerozdelenia zisku 

Účtovná závierka VsFZ bola podrobená nezávislému auditu. Audítor vo svojej správe 

konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 

Východoslovenského futbalového zväzu k 31.12.2017 a výsledok hospodárenia 

k uvedenému dátumu je v súlade so zákonom o účtovníctve. Výkony výbor odporúča 

delegátom konferencie VsFZ konanej dňa 24.5.2018 v Košiciach, aby zisk vo výške 



27 172,23 € po zdanení preúčtoval na účet nerozdelený výsledok 

hospodárenia minulých rokov. 

Súdne spory vedené voči VsFZ : 

Firma Adminex,spol. s.r.o. podala žalobu na Východoslovenský futbalový zväz. 

Predmetom súdného sporu je zmluvná pokuta vo výške 11 500 € za neplnenie zmluvy 

o poskytovaní služieb. Súdny spor ukončený v novembri 2017 a nadobudol 

právoplatnosť. Východoslovenský futbalový zväz vyhral tento súdny spor. 

Súdne spory vedené VsFZ : 

Východoslovenský futbalový zväz vedie súdny spor s firmou Adminex spol. s r.o. vo 
r 

výške 486,20 € . Predmetom súdného sporu je sankčný úrok DU za nesprávne 

vypočítanú a odvedenú daň. Súdny spor k 31.12.2017 nebol ukončený. 

Prehľad PO a FO ktorým VsFZ poskytol finančné prostriedky zo svojho rozpočtu 

prevyšujúce v súčte sumu 5000.- EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 

poskytnuté. 

Partner IČO Adresa Mesto Účel platby 

Albatros travel agency s.r.o. 43901182 Jhlavná 18 Košice 
Ubytovanie + letenky zápas 
Anglicko -SVK 

Montronex spol. s.r.o 36477109 Rybnická 2709 Snina 
Ubytovanie + strava reg. 
výber, letný tábor 

Východoslovenská vod. spoločnosť 36570460 Komenského 50 Košice Vodné a stočné 

Peter Simčák-SIJVII 17115426 T. Lomnica 144 Vysoké Tatry 
Ubytovanie,strava 
sem.r,región cup 

S&M reality s.r.o. 47223341 Jesenná 20 Košice Delegované osoby 
Tepelné hospodárstvo s.r.o. 31679692 Komenského 7 Košice Dodávka tepla 

Vzdelávacie a regeneračné cuntrum 45984751 Kežmar. Žľaby 12 Vysoké Tatry 
Ubytovanie a strava 
seminár R*DZ 



Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým 
došlo v priebehu roku 2017 

Rok 2017 bol pre Východoslovenský futbalový zväz rokom volebným. Volebná 
konferencia konaná dňa 09 .12 .2017 v Košiciach zvolila na obdobie 2 0 1 8 - 2 0 2 1 

Predseda : Ing. Richard Havrilla 

Členovia W : Ján Špivák, PhDr. Jozef Križalkovič, 

Štefan Vaľko, Peter Goga, Vladimír Drobňák, 

Jozef Gazdag, Vendelín Novysedlák, Jaroslav Švarc 

Členovia konferencie 

za ObFZ v Prešove ; Jiŕi Ballarin, Pavol Šuhaj, František Sabol, 
za P FZ Poprad : Vladimír Gavalier, Vladimír Hoffman, Jozef Komara, 
za ObFZ Stará Ľubovňa ; Jozef Kovalčík, Karol Kačmarčík, Ján Frôhlich, 
za ObFZ Bardejov: Ján tabanc, František Šott, Anton Chovanec, 
za ObFZ Humenné ; Peter Jenčura, František Hane, Martin Polák, 
za 00FZ Svidník; Ladislav Barvirčák, Pavel Piršč, Jozef Mati, 
za ObFZ Vranov nad Topľou : Pavol Bančanský, Jozef Pohlod, Ján Vaíčo, 
za ObFZ Rožňava : Ján Džubák, Štefan Kun, Michal Domik, 
za M FZ Košice : Karol Zvolánek, Pavol Turczyk, Ľubomír Hlivák, 
za ObFZ Košice okolie ; Matej Kočiš, Maroš Čierny, Martin Palenčár, 
za ObFZ Trebišov : Peter Koščo, Zoltán Illes, Marcel Tomáš, 
za SOFZ Spišská Nová Ves : Peter Jendrál, Radoslav Bobko, Juraj Kotrády, 

za ObFZ Michalovce : Vladimír Čan, Jozef Horňák, Peter Piieh. 



Záver 

Vážený delegáti konferencie 

Oboznámili ste sa s Výročnou správou Východoslovenského futbalového zväzu za 
rok 2017 pripravenou podľa požiadaviek Zákona o športe. 

Vypracoval: Alžbeta Majláthová 

V Košiciach dňa 30 .04 .2018 

A 
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Výročná správa a účtovná závierka bola schválená konferenciou VsFZ dňa 24. mája 
2018. 


