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Výročná správa 
Slovenského futsalu 

za rok 2019 

 

ORGANIZÁCIA 

SLOVENSKÝ FUTSAL, občianske združenia  

Trnavská cesta 100 

821 01 Bratislava 

IČO: 31825443 

Zastúpené štatutárnym zástupcom: Ing. Dušanom Dobšovičom, predsedom SF 

je športovým zväzom1, ktorý má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a súčasne v zmysle Stanov SF a Stanov 

SFZ je riadnym členom SFZ. Občianske združenie Slovenský futsal (ďalej iba „SF“) vzniklo na základe 

záujmu a vôle jeho členov za účelom organizácie a rozvoja futsalu na území Slovenskej republiky a od 

roku 1991 združuje jednotlivé fyzické osoby, právnické osoby, či iné kolektívy so záujmom o futsal na 

princípe dobrovoľnosti, fair play, rovnosti a ostatných demokratických zásad spoločnosti. SF zabezpečuje 

organizáciu, podporu a rozvoj futsalu na území Slovenskej republiky na reprezentačnej i klubovej úrovni, 

a to v súlade so zmluvou o vzájomnej spolupráci uzavretej so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej iba 

„SFZ“). 

 

PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A PROJEKTOV 

V zmysle Stanov SF do pôsobnosti Výkonného výboru SF (ďalej iba „VV SF“) patria najmä činnosti 

uvedené v článku 8 ods. 15 písm. a) až hh) Stanov SF. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí 

činností VV SF v súlade s článkom 9 Stanov SF mal VV SF zriadenú jednu odbornú komisiu - Komisia pre 

riadenie súťaží SF (Exekutíva SF), na ktorej čele stojí predseda volený konferenciou. Exekutíva je 

priamym riadiacim orgánom vybraných súťaží futsalu na Slovensku (1.SLF - Varta Futsal Liga, Baráž 

o postup do 1.SLF, Futsalová extraliga juniorov U20, Futsalová extraliga juniorov U17 a Ženská futsalová 

liga). Ostatné činnosti si zabezpečuje VV SF samostatne svojimi členmi. Exekutíva v súčinnosti s VV SF 

koordinuje všetky činnosti súvisiace s riadením súťaží futsalu na klubovej úrovni. Exekutíva v rámci svojej 

operatívnej činnosti najmä rozhoduje o otázkach súvisiacich so športovo-technickým zabezpečením 

týchto súťaží (spracovanie výsledkov, riešenie športovo-technických úkonov, obsadzovanie stretnutí 

súťaží rozhodcami a delegátmi, vyhodnocovanie odohraných stretnutí z pohľadu rozhodovania 

rozhodcami, zabezpečovanie registrácií, prestupov a hosťovaní hráčov). Ďalšie jej činnosti vyplývajú z 

článku 3 Štatútu Komisie pre riadenie súťaží. Vzhľadom k tomu, že Konferencia SF v júni 2019 nezvolila 

 
1 § 3 písm. m) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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žiadnu osobu na post predsedu Exekutívy SF, VV SF sa z poverenia Konferencie SF vysporiadal s touto 

situáciou tým, že riadením Exekutívy SF opätovne poveril svojho člena Jána Plošticu. Ten podmienil 

toto poverenie súhlasným stanoviskom všetkým prvoligových klubov a po takomto „vyjadrení dôvery“ 

poverenie prijal. Na zasadnutie VV SF predložil návrhy personálneho obsadenia a organizačného 

zabezpečenia činností súvisiacich s riadením súťaží, ktoré VV SF odsúhlasil. Celý súťažný ročník bol 

riadený zodpovedne v súlade s platnými normami SF, VV SF bol pravidelne informovaný o činnosti 

Exekutívy. 

VV SF pracoval počas celého roku 2019 v 8-člennom zložení, keď od volebnej konferencie 2017 nie je 

obsadený post člena VV SF za komunitu trénerov, od 1.6.2018 nie je obsadený post člena VV SF za 

Bratislavu a od 1.9.2018 nie je obsadený post člena VV SF za Západoregión. Konferencia SF v júni 2019 

v doplňujúcich voľbách zvolila za člena VV SF zástupcu za SF – Bratislava Ivana Čuhára, po konferencii sa 

vzdal členstva vo VV SF Lukáš Berec. Činnosť VV SF počas celého obdobia prebiehala v štandardnom 

režime, počas roku 2019 sa uskutočnilo päť riadnych zasadnutí, ktoré boli doplnené množstvom 

oficiálnej emailovej komunikácie v prípadoch, keď nebolo nutné zasadať osobne, a v konkrétnych 

prípadoch, pokiaľ to bolo potrebné, sa hlasovalo per rollam. Prehľad všetkých zasadnutí, vrátane 

informácií o hlasovaniach per rollam, je možné nájsť v zápisniciach, ktoré sú zverejnené na oficiálnej 

webstránke SF, v časti „Dokumenty“ (v roku 2019 zasadnutia č. 8 - 12): 

https://futsalslovakia.sk/section/4089 

 

Zmluva o spolupráci SF- SFZ uzavretá na 3 roky 

Dôležitým krokom dosiahnutým v roku 2019 bolo podpísanie zmluvy o spolupráci so SFZ na obdobie do 

konca roku 2021, t.j. tak aby bolo pokryté celé funkčné obdobie súčasného VV SF. Nová zmluva okrem 

tohto pozitíva priniesla aj garanciu minimálneho 10%-ného medziročného navyšovania finančného 

príspevku SFZ pre uznaný šport (čo sa odrazilo na prelome rokov 2019-2020, kedy boli tendencie SFZ 

znižovať rozpočet všetkým svojim „zložkám“ z dôvodu deficitného návrhu rozpočtu SFZ na rok 2020), 

ako aj garanciu ďalšieho pracovného pomeru pre pracovníka futsalu v štruktúre SFZ a štyroch pracovno-

právnych vzťahov v podobe dohody o pracovnej činnosti v štruktúre SFZ pre štyroch zástupcov regiónov 

(to však regióny do dnešného dňa nedokázali využiť). Hoci v rokovaniach so SFZ opätovne neboli v plnom 

rozsahu naplnené požiadavky SF (t.j. také cieľové sumy finančnej podpory, ktoré by zabezpečovali 

dôstojný a hlavne rýchlejší a výraznejší rozvoj futsalu na Slovensku), v záujme stability futsalu 

v najbližšom období bolo podpísanie 3-ročnej zmluvy s garantovaným finančným plnením pozitívnym 

výsledkom. 

 

Licenčné vzdelávanie trénerov futsalu pozastavené 

V roku 2018 spustil SF jeden z najvýznamnejších projektov posledného obdobia, za aký bolo možné  

považovať licenčné vzdelávanie trénerov futsalu. Slovenský futsal mal po prvom roku prideľovania 

licencií trénera futsalu zapísaných v informačnom systéme ISSF 53 trénerov futsalu, z toho 51 trénerov 

s licenciou „SFZ Futsal“ a 2 trénerov s licenciou „UEFA Futsal B“ (tieto však získané mimo SR). Uvedená 

licencia „SFZ Futsal“ sa stala okamžite povinnou pre všetkých reprezentačných trénerov a pre trénerov 

klubov VARTA futsal ligy, v budúcnosti postupne aj pre ďalšie súťaže SF. V roku 2019 mal projekt 

licenčného vzdelávania trénerov futsalu pokračovať ďalšou edíciou vzdelávania licencie „SFZ Futsal“, a 

mal byť aj rozšírený o vzdelávanie licencie „UEFA Futsal B“ aj na Slovensku. SF však tieto licenčné 

vzdelávania nemôže zabezpečovať po vlastnej linke, v tejto oblasti je nevyhnutná organizácia zo strany 

SFZ. A tak licenčný seminár „SFZ Futsal“ bol zrušený pre údajne nízky počet oficiálne prihlásených 

záujemcov a licenčný seminár „UEFA Futsal B“ nebol po viacerých odloženiach zo strany SFZ do konca 

https://futsalslovakia.sk/section/4089
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roku zabezpečený vôbec. V tejto súvislosti bol VV SF nútený pozastaviť účinnosť Usmernenia VV SF č. 

1/2017 k aplikácii Smernice SF k vzdelávaniu trénerov. 

 

Súťaže futsalu s problémami, ale aj s novým partnerom 

SF pokračuje v organizácii pravidelných dlhodobých súťaží pre mužov, ženy, juniorov, a v spolupráci so 

SAŠŠ aj v kategórii žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl. Všetky súťaže ročníka 2018/2019 boli 

do 30.6.2019 riadne v súlade s normami SF ukončené, väčšina plánovaných súťaží ročníka 2019/2020 

(1.SLF, 2.SLF, FEJ U20, FEJ U17, Ženská liga) bola v plánovaných termínoch riadne spustená a ku koncu 

roku 2019 štandardne prebiehala. Negatívom bolo, že do najvyššej súťaže mužov sa neprihlásil 

úradujúci majster Pinerola Bratislava, tretí klub predchádzajúceho ročníka Wild Boys Bratislava, a do 

súťaže pre disciplinárne sankcie nevstúpil ani piaty klub v konečnom poradí FC Spartak Trnava. Varta 

Futsal Liga sa tak po doplnení druholigovými tímami hrala iba so 7 zúčastnenými klubmi. Z uvedených 

dôvodov poklesol počet vyrovnaných kvalitných zápasov, no na druhej strane sledovanosť zápasov v TV 

Eso, či priamo v športových halách nezaznamenala klesajúci trend. Veľmi negatívnym trendom je aj 

úbytok klubov na nižšej úrovni, keď v súťažnom ročníku 2019/2020 neboli spustené druholigové súťaže 

v regiónoch, s výnimkou regiónu SF- Bratislava. Naopak potešiteľný je zvýšený záujem o juniorské 

a ženské súťaže, keď vo všetkých súťažiach týchto družstiev bol zaznamenaný nárast počtu účastníkov. 

Pozitívnym vstupom pre futsalové súťaže bola aj marketingová ponuka výrobcu lôpt značky SELECT, 

v zmysle ktorej sa lopta najvyššej kvality „SELECT SUPER“ stala oficiálnou loptou všetkých súťaží SF pre 

dve nastávajúce sezóny 2019/2020 a 2020/2021. V tejto súvislosti bolo ešte pred začiatkom súťažnej 

sezóny 2019/2020 klubom Varta Futsal Ligy odovzdaných po 20 týchto lôpt a ďalšie lopty v rovnakom 

objeme boli poskytnuté klubom, ktoré do súťaží zaradili juniorské a ženské družstvá. 

Neoddeliteľnou súčasťou mládežníckych súťaží SF bol už štvrtým rokom aj projekt "Futsal do škôl", 

ktorého sa zúčastnilo po celom Slovensku opäť viac ako tisíc základných a stredných škôl. Spolupráca so 

Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ) získala pevné a veľmi významné miesto v rozvoji 

mládežníckeho futsalu na Slovensku. SF sa preto ešte vo významnejšej miere oproti predchádzajúcim 

rokom zapojil do personálnej a materiálovej podpory týchto súťaží, a to už na krajskej úrovni 

a v miestach s väčšími personálnymi možnosťami aj na okresnej úrovni. 

Aj v roku 2019 pokračoval SF realizáciou projektu TOP FUTSAL, tzn. slávnostnou udalosťou venovanou 

vyhlasovaniu najlepších hráčov, hráčiek, trénerov a rozhodcov v slovenskom futsale. Získal svoju tradíciu 

a galavečer TOP FUTSAL 2018 bol s partnermi SF zorganizovaný v apríli 2019 opäť na veľmi vysokej 

úrovni, tentokrát v Banskej Bystrici v spojení s reprezentačnými zápasmi Slovenska s Egyptom.  

Vedenie SF sa snažilo aj v roku 2019 vrátiť k myšlienke organizovať Slovenský pohár, kde dlhodobo 

pretrváva problém nezáujmu zo strany klubov najvyššej súťaže. Po diskusii týkajúcej sa účastníkov, 

modelu, termínov, povinnosti prvoligových klubov zúčastniť sa, a pod. VV SF podporil návrh a rozhodol 

o znovuobnovení tejto súťaže. Hrací model súťaže, termín a miesto konania bol predmetom rokovaní 

vedenia SF s potenciálnym usporiadateľom, keďže najviac diskutovanou alternatívou bola organizácia na 

jednom mieste v spojení s iným turnajom. Žiaľ v tejto súvislosti nedošlo k dohode o forme organizácie 

Slovenského pohára v súťažnom ročníku 2019/2020. Forma organizácie Slovenského pohára bude aj 

naďalej komunikovaná, keďže spoločným cieľom je znovuobnovenie tejto súťaže so zapojením družstiev 

z mestských a okresných súťaží do úvodnej fázy Slovenského pohára, pretože záujem o takúto súťaž je 

evidovaný predovšetkým u mužstiev z nižších regionálnych súťaží. VV SF diskutoval aj o ďalších 

alternatívach programov podpory futsalu, ktorými by v blízkej budúcnosti mohla byť podpora zimných 

halových líg žiakov, či podpora rôznych turnajov organizovaných klubmi, okresnými či mestskými 

organizáciami. VV SF v tejto súvislosti spracováva novú detailnú pasportizáciu futsalového prostredia 

na okresnej a miestnej úrovni (haly, súťaže, kontakty) tak, aby vedenie SF malo aktuálne detailné 
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informácie z tejto oblasti a aby jednotlivé projekty a programy podpory futsalu v regiónoch mohli byť 

správne a cielene smerované. 

 

Iniciatíva ligových klubov založiť Grémium ligových klubov 

Aj v roku 2019 pokračovala pravidelná komunikácia s prvoligovými klubmi, ktorá však zo strany klubov 

nie je ideálna a maximálne 50%-ná účasť klubov na pracovných stretnutiach, na ktorých sa rozhoduje 

o dôležitých úpravách noriem pre nastávajúce obdobie, je žalostná v porovnaní s často nevhodnou 

komunikáciou na sociálnych sieťach v priebehu súťaže. Riešenie nastolených otázok pri pracovnom stole 

je jedným z veľkých problémov súčasnosti. Najväčšia diskusia sa niesla najmä v súvislosti s iniciatívou 

klubov založiť spoločný orgán, ktorý by prevzal riadenie najvyššej súťaže mužov. Už v minulosti boli 

pripravené všetky legislatívne podmienky pre takúto formu riadenia súťaže. Na to je však potrebné 

predovšetkým zabezpečiť schválenie novelizácie Stanov SF, čo sa už dva roky na konferencii nedarí pre 

vysoké kvórum uznášaniaschopnosti pri schvaľovaní Stanov. VV SF sa nebráni takejto myšlienke a aj na 

Konferenciu 2020 opätovne predloží návrh novelizácie Stanov tak, aby v budúcnosti nič nebránilo 

klubom prevziať kompletnú prípravu súťaže a jej riadenie do svojej réžie.  

 

Zastavená korupcia vo futsale 

Vedenie SF sa v roku 2019 muselo zaoberať problematikou korupcie a ovplyvňovania výsledkov vo 

futsale. Disciplinárna komisia SFZ vydala vo svojej úradnej správe č. 8 prvé predbežné opatrenia 

disciplinárneho charakteru spojené s prípadmi korupcie vo futsale, čo je výsledkom radikálnych krokov 

vedenia SF v tejto oblasti ešte z februára 2019, kedy boli podozrenia odovzdané Oddeleniu integrity 

na SFZ. V súčasnosti stále prebiehajú vyšetrovania, preto informácie nie sú detailné, kompletné a 

zverejniteľné. V tejto súvislosti súčasťou letného predsezónneho seminára rozhodcov a delegátov bola aj 

prednáška p.Čavoja z Oddelenia integrity pri SFZ. 

 

Rozšírená spolupráca s TV ESO a nová webstránka 

V záujme ďalšieho rozširovania mediálneho priestoru pre kluby a v neposlednom rade samotnej 

prezentácie futsalu vedenie SF rozšírilo spoluprácu s TV ESO ohľadom vysielania priamych prenosov. 

Výsledkom bola nová publicistická relácia zameraná na aktuálne dianie v slovenskom futsale, mediálne 

skvalitnenie ankiet pre fanúšikov futsalu, ako aj rozšírenie spolupráce v redaktorskej činnosti 

(zapojenie redaktorov do výprav reprezentácií s cieľom priniesť aktuálne informácie priamo z dejiska 

akcie). V tejto súvislosti bola počas roku 2019 opätovne otvorená aj otázka uskutočnenia výberového 

konania na obchodno-marketingového pracovníka pre SF, ktorá však po komunikácii s klubmi nebola do 

konca roku zrealizovaná. SF spustil na začiatku súťažnej sezóny 2019/2020 do prevádzky úplne novú 

oficiálnu webstránku SF, ktorá v porovnaní so starou webstránkou zabezpečuje nové mediálne 

možnosti. Hlavnou úlohou v tejto súvislosti bolo po jej spustení „vrátiť“ futsalových priaznivcov 

k priamym návštevám tohto webu pri vyhľadávaní futsalových informácií.  

 

Integrácia futsalu do štruktúr SFZ 

Vedenie SF v druhom polroku 2019 otvorilo aj diskusiu k budúcnosti SF, najmä čo sa týka pokračovania 

činnosti organizácie po volebnej Konferencii SF v roku 2021. V tejto súvislosti boli zrealizované aj úvodné 

komunikácie s technickým riaditeľom SFZ p.Tarkovičom, keďže futsal na SFZ je organizačne začlenený 

v technickom úseku. V tejto súvislosti boli diskutované rôzne alternatívy vývoja riadenia futsalu na 
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Slovensku, vrátane možnosti úplnej integrácie futsalu do štruktúr SFZ. Vzhľadom k tomu, že vedenie SF 

v júni 2020 vstupuje do posledného roku svojho funkčného obdobia, je potrebné sa týmito otázkami 

v blízkej dobe intenzívne zaoberať. 

 

REPREZENTÁCIA A PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV 

Vedenie SF pokračovalo aj v roku 2019 v nastavenom režime zabezpečenia dostatočného počtu 

reprezentačných podujatí primerane pre všetky naše národné reprezentácie vo futsale. V priebehu roka 

boli naďalej plne funkčné reprezentácie A-tímu mužov, A-tímu žien a mládežnícke reprezentácie do 17 

a 19 rokov, od jesene 2019 bola znovuobnovená činnosť reprezentácie do 21 rokov a s ohľadom na veľký 

počet hráčov ročníkov narodenia 2004-2005 aj novovytvorená reprezentácia do 15 rokov. Akademický 

výber v roku 2019 vzhľadom na neexistenciu vrcholného podujatia nebol aktívny, schválená bola jeho 

účasť na Majstrovstvách sveta v júli 2020. Pre rok 2019 boli cieľové priority v športovej oblasti zamerané 

nasledovne: 

Priority na 1.polrok 2019: 

- záverečná časť prípravy na kvalifikačný turnaj (Main Round) Majstrovstiev Európy hráčov do 19 

rokov  

- účasť v kvalifikačnom turnaji Majstrovstvá Európy hráčov do 19 rokov – Main Round (26. – 31. 

marec 2019, Chorvátsko) 

- príprava na kvalifikáciu Majstrovstiev sveta mužov 

Priority na 2.polrok 2019: 

- záverečná časť prípravy na prvú fázu kvalifikáciu Majstrovstiev sveta mužov 

- účasť v kvalifikačnom turnaji Majstrovstiev sveta mužov (21. – 26. október 2019, Azerbajdžan) 

- úvodná časť prípravy na kvalifikáciu (Preliminary Round) Majstrovstiev Európy žien. 

 

Osobitná pozornosť teda bola venovaná prípravám dvoch reprezentačných výberov (muži A ,U19), ktorým 

boli vytvorené veľmi kvalitné podmienky na prípravu, plne v súlade s požiadavkami trénerov (M.Berky 

– A, B.Škorec - U19) a ich realizačných tímov. SF aj v roku 2019 v skromných finančných podmienkach 

v spolupráci so svojimi partnermi dokázal zorganizovať, resp. sa zúčastniť viac ako 30 reprezentačných 

akcií. Medzinárodný turnaj Slovak Futsal Week, ktorý SF zorganizoval v rokoch 2017 a 2018 plne vo svojej 

réžii aj pre svojich súperov zo silných futsalových krajín (Španielsko, Taliansko, Rusko, Irán), sa v roku 2019 

neuskutočnil z dôvodu akceptácie pozvánky na decembrový medzinárodný turnaj  z Iránu. 

 

V roku 2019 slovenské futsalové reprezentácie absolvovali viac ako 30 podujatí 

Muži A-tím 

• 29. - 31. január 2019: sústredenie (Lučenec) + dva prípravné zápasy s Banskou Bystricou a 

Lučencom (Banská Bystrica, Lučenec) – náhrada za zrušené medzinárodné dvojzápasy 

s Japonskom resp. Egyptom 

• 7. – 10. apríl 2019: sústredenie (Banská Bystrica) + medzinárodný dvojzápas s Egyptom (Banská 

Bystrica, Levice) 

• 2. – 6. jún 2019: sústredenie (Bratislava) + dva medzištátne zápasy s Macedónskom (Skopje, 

Macedónsko) 

• 21. – 25. september 2019: sústredenie (Prešov) + medzinárodný turnaj krajín V4 s 3 zápasmi proti 

Česku, Maďarsku a Poľsku (Krosno, Poľsko) 

• 17. – 20. október 2019: tréningové sústredenie (Lučenec) 
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• 21. – 27. október 2019: sústredenie (Bratislava) + kvalifikácia o postup (Main Round) na 

Majstrovstvá sveta (Baku, Azerbajdžan) 

• 28. november – 6. december 2019: sústredenie (Bratislava) + medzinárodný turnaj s 3 zápasmi 

proti Bielorusku a Iránu 2x (Mashad, Irán) 

Muži U-21 

• 23. - 27. september 2019: tréningové sústredenie (Žilina) 

• 23. – 25. október 2019: tréningové sústredenie (Púchov) 

• 30. november – 3. december 2019: sústredenie (Púchov) + medzinárodný dvojzápas s Českom 

(Ostrava, Púchov) 

Muži U-19 

• 3. – 5. január 2019: sústredenie (Bánovce nad Bebravou) + medzinárodný turnaj (Bánovce nad 

Bebravou) 

• 1. – 4. február 2019: tréningové sústredenie (Bratislava)  

• 22. – 25. február 2019: tréningové sústredenie (Bratislava)  

• 17. – 20. marec 2019: tréningové sústredenie (Bratislava)  

• 25. – 31. marec 2019: sústredenie (Bratislava) + kvalifikácia o postup (Main Round) na 

Majstrovstvá Európy (Karlovac, Chorvátsko) 

• 17. – 22. jún 2019: sústredenie (Bratislava) + medzinárodný turnaj (Poreč, Chorvátsko) 

• 29. august – 2. september 2019: sústredenie (Bratislava) + medzinárodný dvojzápas (Holandsko) 

• 23. – 27. september 2019: tréningové sústredenie (Žilina) 

• 23. – 25. október 2019: tréningové sústredenie (Púchov) 

• 8. – 12. december 2019: sústredenie (Púchov) + medzinárodný turnaj (Ostrava) 

Muži U-17 

• 7. – 12. február 2019: tréningové sústredenie (Kežmarok) 

• 23. – 27. september 2019: tréningové sústredenie (Žilina) 

• 25. – 27. október 2019: tréningové sústredenie (Púchov) 

• 7. – 11. november 2019: sústredenie (Prešov) + medzinárodný turnaj so zápasmi s Maďarskom 

a Srbskom (Budapešť, Maďarsko) 

Muži U-15 

• 8. – 9. október 2019: tréningové sústredenie (Žilina) 

• 25. – 27. október 2019: tréningové sústredenie (Púchov) 

• 21. - 22. november 2019: tréningové sústredenie (Púchov) 

Ženy A-tím 

• 24. - 27. február 2019: tréningové sústredenie (Žilina) 

• 20. – 22. máj 2019: tréningové sústredenie (Kežmarok) 

• 26. – 31. máj 2019: sústredenie (Trnava) + medzinárodný turnaj so zápasmi so Slovinskom, 

Srbskom a Českom (Srbsko) 

• 1. – 3. október 2019: tréningové sústredenie (Púchov) 

• 30. – 31. október 2019: tréningové sústredenie (Kežmarok) 

• 4. – 6. november 2019: sústredenie (Košice) + medzinárodný dvojzápas s Ukrajinou (Košice, 

Humenné) 

• 7. – 12. december 2019: sústredenie (Púchov) + medzinárodný turnaj (Ostrava) 

 

V kvalifikáciách postup A-tímu, nepostup U19-tímu 
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Kvalifikácia reprezentačného výberu U19 o postup na historicky prvé Majstrovstvá Európy vo futsale 

tejto vekovej kategórie, ktorú sme absolvovali na jar v Chorvátsku, bola z pohľadu celkového výsledku 

neúspešná. V konkurencii tímov Chorvátska, Anglicka a Talianska sme pri dvoch víťazstvách (Taliansko 

6:3, Anglicko 1:0) a jednej prehre (Chorvátsko 2:6) obsadili druhé nepostupové miesto. Cenné bolo však 

najmä víťazstvo nad európskym futsalovým gigantom – Talianskom. 

Kvalifikácia reprezentačného výberu A-mužov o postup na Majstrovstvá sveta vo futsale, ktoré sme 

absolvovali na jeseň v Azerbajdžane, bola z pohľadu celkového výsledku úspešná. V konkurencii tímov 

Čiernej Hory, Moldavska a Azerbajdžanu sme pri dvoch víťazstvách (Čierna Hora 5:0, Moldavsko 7:4) 

a jednej prehre (Azerbajdžan 0:2) obsadili druhé postupové miesto do druhej fázy kvalifikácie, ktorá je 

na programe vo februári 2020 a čaká nás veľmi ťažká skupina za účasti Ruska, Chorvátska a opäť 

Azerbajdžanu. 

 

Mládežnícke reprezentácie s novým trénerom 

Futsalová verejnosť a vedenie SF sa dlhodobo zaoberá otázkou obsadenia trénerských postov v 

jednotlivých reprezentačných výberoch vytvorením "modelu šéftrénera všetkých reprezentácií". Hlavný 

cieľ potenciálneho zavedenia tohto modelu bol definovaný snahou výrazne skvalitniť systematickú prácu 

na princípoch jednotnej metodiky tak, aby sa zabezpečil plynulý prechod hráčov medzi jednotlivými 

vekovými kategóriami. V minulosti tento model nebol realizovateľný pre nerealistické finančné 

požiadavky vtedajšieho trénera A-tímu Marcosa Angula, ktorý naviac nedokázal akceptovať amatérske 

podmienky fungovania futsalu na Slovensku. V roku 2019 po skončení kvalifikačného cyklu 

reprezentačného výberu U19 sa obdobná téma otvorila v snahe pokúsiť sa zjednotiť metodiku práce so 

slovenskými mládežníckymi reprezentáciami a najmä profesionalizovať túto činnosť v slovenských 

podmienkach. Po prvotných rokovaniach s Branislavom Škorcom (dovtedajším trénerom 

reprezentačného výberu do 19 rokov), ktorý predloženú ponuku odmietol, sa v auguste naskytla 

obdobná príležitosť s Klaudiuszom Hirschom, dovtedajším trénerom poľského extraligového klubu Piast 

Gliwice, kde v tom čase ukončil spoluprácu po zmene vedenia poľského klubu. Pán Hirsch bol po 

viacerých konzultáciách ustanovený do funkcie reprezentačného trénera mládežníckych reprezentácií 

SR, akademickej reprezentácie (v období, keď bude aktívna) a ženskej reprezentácie, a to na obdobie do 

31.12.2023 - t.j. na dve kvalifikačné obdobia EURO U-19 a EURO W. Svoju činnosť nový reprezentačný 

tréner oficiálne začal od 1.9.2019. Súčasťou dohody bolo, aby pri p.Hirschovi prioritne pôsobili slovenskí 

tréneri – asistenti, pričom pri ich výbere boli prioritne oslovení dovtedajší tréneri aktívne pôsobiaci pri 

jednotlivých reprezentačných výberoch.  

 

HOSPODÁRENIE SF – ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Občianske združenie Slovenský futsal riadne uzavrelo účtovné obdobie - kalendárny rok 2019. Slovenský 

futsal za uvedené účtovné a zdaňovacie obdobie riadne vykonal účtovnú závierku a v zákonnej lehote do 

konca júna 2020 (po Konferencii SF) bude podané pripravené daňové priznanie k dani z príjmov 

právnických osôb (daň z príjmov = 0 eur). Občianske združenie Slovenský futsal v uvedenom účtovnom 

období dosiahol výnosy v úhrnnej výške 346.179 eur (medziročný rast + 15,4 %), pri nákladoch 

369.301 eur (medziročný nárast + 34,5 %), čo znamená hospodársky výsledok - stratu 23.122 eur, ktorá 

je krytá pozitívnymi hospodárskymi výsledkami z predchádzajúcich rokov.  

Kompletná účtovná závierka (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky) je prílohou č. 1 tejto Výročnej 

správy SF za rok 2019. 
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Prehľad hlavných položiek výnosov 

Rozhodujúcu časť výnosov (75,1 %) predstavuje príspevok uznanému športu, ktorý je v zmysle zmluvy 

o vzájomnej spolupráci uhrádzaný pre futsal prostredníctvom SFZ (260.000 eur).  

 2019 2018 

Príspevky zo SFZ – príspevok uznanému športu MŠVVaŠ SR  260.000 eur 230.000 eur 

Poplatky klubov  28.477 eur 33.437 eur 

Príjmy z reklamy 15.000 eur 7.000 eur 

Členské príspevky regionálnych združení 1.830 eur 2.933 eur 

Príspevok z SOV na účasť na OHM 873 eur 2.549 eur 

 

Prehľad hlavných položiek nákladov 

Na strane nákladov prevládajú úhrady za služby spojené s aktivitami reprezentačných tímov (hotelové 

služby - sústredenia, výjazdy, medzištátne zápasy, materiálové zabezpečenie). SF nevynakladá žiadne 

prostriedky na mzdy. Len minimálne sumy sú spojené s administratívou, keďže tieto činnosti, vrátane 

činnosti VV SF a čiastočne Exekutívy sú zabezpečované dobrovoľníkmi bez nároku na finančné plnenia 

a s podporou partnerov SF.  

 2019 2018 

Služby – hotelové služby reprezentácií 90.032 eur 64.732 eur 

Náhrady vyplácané za činnosť rozhodcov, delegátov, trénerov, 
hráčov 

89.022 eur 83.355 eur 

Služby - letenky 49.663 eur 15.316 eur 

Materiál – športové, zdravotné potreby 34.312 eur 14.662 eur 

Služby – prenájom hál 17.309 eur 10.069 eur 

Služby – autobusová preprava 14.389 eur 8.812 eur 

Cestovné – hráči, realizačný tím reprezentácií 13.500 eur 10.788 eur 

Služby – stravovanie reprezentácií 9.362 eur 4.346 eur 

Služby – TV vysielanie 9.291 eur 9.585 eur 

 

Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým SF uhradil počas roku 2019 finančné prostriedky zo 

svojho rozpočtu vo väčšej sume ako 5.000 eur, sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Výročnej správy SF za 

rok 2019. 

 

Prehľad majetku a záväzkov 

SF k termínu účtovnej závierky k 31.12.2019 evidoval záväzky z obchodného styku voči dodávateľom vo 

výške 223 eur a záväzok 100 eur vyplývajúci z rozpisu súťaží voči klubom z titulu finančnej zábezpeky. SF 

neeviduje k 31.12.2019 žiadne úvery a pôžičky. 
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SF k termínu účtovnej závierky k 31.12.2019 evidoval pohľadávky vo výške 120 eur z  faktúr vystavených 

voči klubom z doúčtovania matričných poplatkov v predchádzajcom roku a pohľadávku 10.000 eur voči 

SFZ z titulu nevyplatenej zmluvnej platby (ktorá bola uhradená až v nasledujúcom roku). 

SF k termínu účtovnej závierky k 31.12.2019 disponoval finančnými prostriedkami umiestnenými 

v bankových inštitúciách (Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa) v úhrnnej výške 12.832 eur. Tvorba takejto 

„finančnej rezervy“ sa ukázala už v minulosti ako veľmi vhodná a potrebná, pokiaľ to finančné 

podmienky organizácie dovolia. Takéto prostriedky sú nevyhnutné na krytie športových aktivít SF 

v prvých dvoch mesiacoch nasledujúceho roku, kedy je tok finančných príjmov obmedzený, prípadne na 

úhradu záväzkov súvisiacich s predchádzajúcim rokom, ktoré neboli dodávateľmi vyúčtované do konca 

roku. 

 

ZMENY VYKONANÉ V ZAKLADAJÚCOM DOKUMENTE A INÝCH PREDPISOCH 

V priebehu roku 2019 boli uskutočňované zmeny v Súťažnom poriadku SF a v prílohe č. 3 Registračného 

a prestupového poriadku SFZ. V Stanovách SF neboli vykonávané žiadne zmeny. Všetky dokumenty SF 

sú v aktuálnom znení umiestňované na oficiálnej webstránke SF: https://futsalslovakia.sk/section/4086 

(všeobecné základné legislatívne predpisy) a https://futsalslovakia.sk/section/3920 (predpisy súvisiace 

so súťažami). 

Zmeny v Súťažnom poriadku SF 

• možnosť doplniť najvyššiu súťaž pred novou sezónou osobitnou kvalifikáciou, na základe 

súhlasného stanoviska VV SF podľa vopred zadefinovaných pravidiel 

• možnosť klubov zúčastniť sa druholigovej súťaže aj v inom regióne (a to aj s možnosťou postupu), 

ak mieste príslušný región takúto súťaž neotvorí 

• úprava názvoslovia v mládežníckych kategóriách (junior U15 - U17, kadet U18 - U20) 

• definovanie spoločného družstva mládeže s ohľadom na podmienku prvoligových klubov mať 

zriadené minimálne jedno družstvo mládeže 

• doplnenie úpravy ženského futsalu a súťaží v ženskom futsale 

• úprava štartu "zahraničných" hráčov s iným občianstvom ako slovenským 

• použitie osobitného poplatku za zahraničných hráčov na priamu podporu klubov s mládežníckymi 

družstvami 

• doplnenie definície neoprávneného štartu hráča o štart hráča neuvedeného v zápise ISSF o 

stretnutí a o štart zahraničného hráča bez registrovanej zmluvy alebo bez zaplateného osobitného 

poplatku 

• definovanie funkcie, práv a povinností bezpečnostného manažéra 

• úprava spôsobu podávania námietok a sťažností  

 

Zmeny v prílohy č. 3 Registračného a prestupového poriadku SFZ 

• skrátenie zimného registračného obdobia 

• úprava podmienok vzniku profesionálneho klubu vo futsale 

• predĺženie letného registračného obdobia 2019/2020 pre súťaže, ktorých začiatok je plánovaný po 

uplynutí letného registračného obdobia  

• úprava výšky odstupného pri transferoch hráčov 

 

https://futsalslovakia.sk/section/4086
https://futsalslovakia.sk/section/3920
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ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 

Výkonný výbor SF pracoval počas celého roku 2019 v 8-člennom zložení, keď od volebnej konferencie 

2017 nie je obsadený post člena VV SF za komunitu trénerov, od 1.6.2018 nebol obsadený post člena VV 

SF za Bratislavu a od 1.9.2018 nie je obsadený post člena VV SF za Západoregión. Konferencia SF v júni 

2019 v doplňujúcich voľbách zvolila za člena VV SF zástupcu za SF – Bratislava Ivana Čuhára, po 

konferencii 2019 sa vzdal členstva vo VV SF Lukáš Berec.  

Výkonný výbor SF: 

Ing. Dušan Dobšovič Predseda SF 

Ing. Ján Ploštica  Člen VV SF 

Mgr. Ivan Čuhár Člen VV SF (od 1.6.2019) 

Miroslav Gibala Člen VV SF 

Ing. Dušan Michalčík Člen VV SF 

Ing. Ľudovít Hrmo Člen VV SF 

Mgr. Zoltán Máté Člen VV SF 

Ivan Záhradový Člen VV SF 

Kontrolór SF:  

Ing. Vladimír Badura Od 9.6.2018 

Predseda Komisie pre riadenie súťaží SF:  

Ing. Ján Ploštica – poverený riadením Od 1.6.2019 

 

  

http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/53-dusan-dobsovic
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/72-ing-plostica-jan
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/74-marcel-laurinsky
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/78-miroslav-gibala
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/80-ing-dusan-michalcik
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/82-ing-ludovit-hrmo
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/84-mgr-zoltan-mate
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/86-ivan-zahradovy
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PRÍLOHA č. 1 – Účtovná závierka SF k 31.12.2019 
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Poznámky (Úč  NUJ 3 – 
01) 

IČO  
3 1 8 2 5 4 4 3 /SID     

 

Čl. I 

Všeobecné údaje 

(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo 
zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky. 

Slovenský futsal (ďalej len „SF“) je samostatným právnym subjektom s právnou formou občianskeho 
združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
SF je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a športovým zväzom podľa § 3 písm. m) zákona o športe. SF vznikol 17.01.1991 na 
dobu neurčitú. 

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; 
uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 
účtovnej jednotky. 

Výkonný výbor 

Ing. Dušan Dobšovič  Predseda SF 

Ing. Ján Ploštica Člen VV SF 

Ivan Čuhár Člen VV SF (od 1.6.2019) 

Miroslav Gibala  Člen VV SF 

Ing. Dušan Michalčík  Člen VV SF 

Ing. Ľudovít Hrmo  Člen VV SF 

Mgr. Zoltán Máté  Člen VV SF 

Ivan Záhradový Člen VV SF 

Kontrolór:  

Ing. Vladimír Badura  

Predseda Komisie pre riadenie súťaží SF:  

Ing. Ján Ploštica – poverený riadením  

 

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak 
ju účtovná jednotka vykonáva. 

Slovenský futsal  je športovým združením založeným na základe záujmu a vôle jeho členov pre 
organizovanie a rozvoj futsalu na území Slovenskej republiky. SF združuje jednotlivé fyzické osoby, 
právnické osoby, či iné kolektívy so záujmom o futsal na princípe dobrovoľnosti, rovnosti a ostatných 
demokratických zásad spoločnosti. SF svojou činnosťou nadviazal na historické spojenie pohybových 
aktivít organizovaných na území Slovenskej republiky na súťažnom základe pod názvami „sálový 
futbal“ a „malý futbal“ do futsalu v jeho súčasnej podobe. SF je riadnym členom Slovenského 
futbalového zväzu, prostredníctvom ktorého a v spolupráci s ktorým realizuje zapojenie futsalu v 

http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/53-dusan-dobsovic
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/72-ing-plostica-jan
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/74-marcel-laurinsky
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/78-miroslav-gibala
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/80-ing-dusan-michalcik
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/82-ing-ludovit-hrmo
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/84-mgr-zoltan-mate
http://www.futsalslovakia.sk/kontakty-6/86-ivan-zahradovy
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medzinárodných futbalových organizáciách FIFA a UEFA. SFZ a SF spolupracujú v intenciách stanov a 
Zmluvy o vzájomnej spolupráci SFZ a SF pri podpore a rozvoji futsalu. 

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej 
jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné 
obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných 
účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.  

Slovenský futsal  nemá zamestnancov. 

 
Bežné  účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   

z toho  počet vedúcich zamestnancov   

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou    

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného 
obdobia 

85 79 

 

(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

Slovenský futsal  nemá zriadené žiadne organizácie. 

 

Čl. II 

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.  

Účtovná závierka je zostavená s predpokladom, že SF bude pokračovať nepretržite vo svojej činnosti. 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich 
vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej 
jednotky. 

Od 1.1.2018 v súlade so zákonom o športe účtuje SF v podvojnom účtovníctve a k 1.1.2018 bol 
uskutočnený prechod z JU do PU v súlade s Opatrením Ministerstva financií  SR č. 17 599/2003-92, 
ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva na 
podvojné účtovníctvo a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva na 
jednoduché účtovníctvo pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom 
podnikania, v znení neskorších predpisov. Kladný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane 
aktív a súčtom syntetických účtov na strane pasív bol uvedený v prospech účtu 411 - Základné imanie. 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, 

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,  

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, 
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e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou, 

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 

g) dlhodobý finančný majetok, 

h) zásoby obstarané kúpou, 

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 

j) zásoby obstarané iným spôsobom, 

k) pohľadávky, 

l) krátkodobý finančný majetok, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív, 

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, 

o) časové rozlíšenie na strane pasív, 

p) deriváty, 

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi 

je vykonaný v súlade s § 24 a 25 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku 
a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov 
a odpisové metódy pri určení odpisov.  

Slovenský futsal nemá odpisovaný majetok. 

 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje 
opravné položky a rezervy. 

 

Čl. III 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1)  Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné 
obdobie, a to 

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza 
sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, 
úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

--- 

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto 
majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému 
majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného 
obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia, 

--- 

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na 
konci bežného účtovného obdobia. 

--- 
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(2)  Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri 
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať. 

--- 

(3)  Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku. 

--- 

(4)  Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie 
v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia 
v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku. 

--- 

(5)  Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému 
majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania. 

--- 

(6)  Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého 
finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa 
uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

--- 

(7)  Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného 
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 
opravných položiek k zásobám. 

--- 

(8)  Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za 
hlavnú nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť. 

--- 

(9)  Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného 
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 
opravných položiek k pohľadávkam. 

--- 

(10)  Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti. 

SF eviduje k 31.12.2019 pohľadávky vo výške 120 eur (z faktúr voči klubom) a pohľadávku voči SFZ vo 
výške 10.000 eur vyplývajúcej z rámcovej zmluvy o spolupráci, obe po lehote splatnosti. 

 Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti  709 

Pohľadávky po lehote splatnosti 10.120  

Pohľadávky spolu 10.120 709 
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(11)  Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období. 

--- 

(12)  Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa 
položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo 
zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza 
stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na 
konci bežného účtovného obdobia, 

Stav na účte 411 - Základné imanie (2284 eur) vznikol k 1.1.2017 z dôvodu prechodu z JU do PU, 
ako kladný rozdiel medzi súčtom syntetických účtov na strane aktív a súčtom syntetických účtov 
na strane pasív. 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.  

 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 2.284    2.284 

z toho:  
nadačné imanie 
v nadácii 

     

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené 
podľa osobitného 
predpisu 

     

Fond reprodukcie      

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
majetku a záväzkov 

     

Oceňovacie 
rozdiely 
z precenenia 
kapitálových 
účastín 

     

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo 
zisku 

     

Ostatné fondy      
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Nevysporiadaný 
výsledok 
hospodárenia 
minulých rokov 

18.054 25.413   43.467 

Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

- 23.122     

Spolu      

 

(13)  Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých 
účtovných obdobiach. 

Názov položky 
Bezprostredne predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Účtovný zisk 25.413 

Rozdelenie účtovného zisku 

Prídel do základného imania  

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu  

Prídel do fondu reprodukcie  

Prídel do rezervného fondu  

Prídel do fondu tvoreného zo zisku  

Prídel do ostatných fondov  

Úhrada straty minulých období  

Prevod do sociálneho fondu   

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 

25.413 

Iné   

Účtovná strata  

Vysporiadanie účtovnej straty 

Zo základného imania  

Z rezervného fondu  

Z fondu tvoreného zo zisku  

Z ostatných fondov  

Z nerozdeleného zisku minulých rokov  

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov 

 

Iné   

 

(14)  Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku 
bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného 
obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok 
použitia rezervy, 

--- 
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b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa 
začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov, 

--- 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

SF eviduje k 31.12.2019 záväzok voči klubom Ženskej futsalovej ligy vo výške finančnej zábezpeky 
platenej týmito klubmi na začiatku súťažného ročníka v zmysle Rozpisu súťaží (100 eur Prešov. po 
splatnosti) a záväzky z neuhradených faktúr vo výške 223,21 eur (v lehote splatnosti).  

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

 3. viac ako päť rokov, 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 100  

Záväzky do lehoty splatnosti so 
zostatkovou dobou splatnosti do jedného  
roka 

223 5.700 

Krátkodobé záväzky spolu 323 5.700 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od  jedného  do piatich  rokov  vrátane  

  

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
viac ako päť rokov  

  

Dlhodobé záväzky spolu   

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu   

 

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho 
fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia, 

--- 

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, 
v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia, 

--- 

g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období. 

--- 

(15)  Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku, 

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie, 
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c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu, 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane, 

e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane. 

--- 

(16)  Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to 

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na 
istinu a finančný náklad, 

b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti  

 1. do jedného roka vrátane, 

 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane, 

     3. viac ako päť rokov. 

--- 

 

Čl. IV 

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa 
jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej 
jednotky. 

Poplatky klubov 28.477 eur 

Členské príspevky 1.829,49 eur 

Príjmy z reklamy 15.000 eur 

 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 
poplatkov a iných ostatných výnosov.  

--- 

(3) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia. 

Príspevky zo SFZ – príspevok uznanému športu MŠVVaŠ SR 260.000 eur 

Príspevok z SOV na účasť na OHM - doplatok 872,98 eur 

  

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, 
pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 

--- 

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov.  
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Služby – hotelové služby reprezentácií 90.032 eur 

Náhrady vyplácané za činnosť rozhodcov, delegátov, trénerov, hráčov 89.022 eur 

Služby - letenky 49.663 eur 

Materiál – športové, zdravotné potreby 34.312 eur 

Služby – prenájom hál 17.309 eur 

Služby – autobusová preprava 14.389 eur 

Cestovné – hráči, realizačný tím reprezentácií 13.500 eur 

Služby – stravovanie reprezentácií 9.362 eur 

Služby – TV vysielanie 9.291 eur 

 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

--- 

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, 
pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. 

--- 

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie 
vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 

a) overenie účtovnej závierky ..............................................................................0 eur 

b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky .......................0 eur 

c) súvisiace audítorské služby ..........................................................................350 eur 

d) daňové poradenstvo ........................................................................................0 eur 

e) ostatné neaudítorské služby ............................................................................0 eur. 

Čl. V 

Opis údajov na podsúvahových účtoch 

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky 
a prípadné ďalšie položky. 

--- 

Čl. VI 

Ďalšie informácie 

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého 
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, 
ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných 
zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane 
z príjmov. 

--- 
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(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú: 

a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo 
nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 

b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je 
pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto 
povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 

--- 

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to 

a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 

b) povinnosť z opčných obchodov, 

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských 
alebo odberateľských zmlúv, 

d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných 
zmlúv, 

e) iné povinnosti.  

--- 

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 

--- 

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

Významnou skutočnosťou ovplyvňujúcou dianie v organizácii v období medzi 31.12.2019 a dňom 
zostavenia účtovnej závierky bolo vyhlásenie núdzového stavu vládou SR v súvislosti so šírením 
pandémie koronavírusu, ktorého dôsledkom bolo pozastavenie všetkých súťaží a plánovaných 
podujatí. Táto skutočnosť nemala dopad na účtovnú závierku za rok 2019. 
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PRÍLOHA č. 2 – Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým bolo v roku 2019 uhradených viac ako 5000 eur 

z rozpočtu SF 

 

Meno a priezvisko FO

Názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie PO

A Premium Service, s.r.o. Priekopy 20/A , 821 08 Bratislava - mestká časť Ružinov , IČO: 46 192 301 17 195,30 ubytovacie a stravovacie služby pre reprezentačné tímy

ESO MEDIA, s.r.o., Sitnianska 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47536141 9 291,00 TV Vysielanie

Pro Viva, s.r.o., Moyzesova 868/67, 01701 Považská Bystrica, IČO: 36665207 9 270,80 ubytovacie a stravovacie služby pre reprezentačné tímy

Šport - Bus, s.r.o. Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava, IČO: 51 416 000 6 905,30 autobusová preprava

Forespo Pálenica, a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 232 978 6 673,40 ubytovacie a stravovacie služby pre reprezentačné tímy

Kuprum, s.r.o., Hronsecká cesta 1, 976 31 Hronsek, IČO: 36 006 611 6 598,50 ubytovacie a stravovacie služby pre reprezentačné tímy

Futsal Week j.d.o.o., Ulica II 36, Zemunik Gornji, IČO: 02935996 7 595,72 ubytovacie a stravovacie služby pre reprezentačné tímy

Student Agency, s.r.o., Obchodná 48, 811 06 Bratislava, IČO: 44 551 304 43 116,55 letenky

Alexandra Hotel, s.r.o., Dvory 581, 020 01 Púchov, IČO: 36 845 981 12 524,22 ubytovacie a stravovacie služby pre reprezentačné tímy

Suma (eur) Účel použitia


