
SPRÁVA KONTROLÓRA SLOVENSKÉHO FUTSALU 
 

za obdobie od poslednej konferencie Slovenského futsalu, konanej dňa 1. 6. 2019 v Púchove.   

 

1. Kontrola plnenia uznesení konferencie SF 2019 v Púchove 

Slovenský futsal (ďalej len SF) je občianske združenie, ktoré v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) 

zákona o športe nie je považovaný za národný športový zväz. Finančné dotácie z Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR sú pre futsal realizované prostredníctvom SFZ, ktorého 

je SF členom. Rámcovou zmluvou medzi SF a SFZ bol dosiahnutý stav, že SF je naďalej 

jediným odborným orgánom pre riadenie futsalu na Slovensku a SFZ administratívnym 

orgánom pre medzinárodnú komunikáciu s UEFA a FIFA a pre finančnú komunikáciu s 

MŠVVaŠ SR za futsal. Uvedený stav je za daných podmienok jediným vhodným riešením 

z pohľadu ďalšieho rozvoja futsalu na Slovensku. 

Konferencia SF konaná 1. júna 2019 mala hlavne hodnotiaci a pracovný a čiastočne volebný 

charakter. Nepodarilo sa obsadiť funkciu predsedu Exekutívy a naďalej nebol obsadený post 

člena VV za komunitu trénerov. V doplňujúcich voľbách bol konferenciou zvolený nový člen 

VV za Bratislavu p. Ivan Čuhár.  

Konferencia uložila výkonnému výboru SF zabezpečiť prípravu a riadny chod súťaží 

bezodkladným poverením konkrétnej osoby s právami a povinnosťami v zmysle štatútu 

Komisie pre riadenie súťaží SF. Vedením komisie bol poverený člen VV p. Ján Ploštica. 

Všetky súťaže riadené SF boli riadené v súlade s normami, bohužiaľ pre pandémiu 

koronavírusu a opatrenia štátu bola pre ročník 2019/2020 súťaž mužov nedohraná a súťaže 

žien a mládeže prerušené. Ich dokončenie je závislé od vývoja pandémie koronavírusu.   

SF má riadne podané daňové priznania za roky 2016, 2017 a 2018 vrátane výročných správ 

2016, 2017 a 2018 overených audítorom. Dokumenty sú zverejnené na web stránke v časti 

Dokumenty.  

V súlade so schváleným programom konferencie a prijatého uznesenia delegáti konferencie 

tiež prerokovali a konferencia zobrala na vedomie Správu o plnení uznesení z KSF konanej 

1.6.2018, Správu o činnosti a hospodárení SF predloženú vo Výročnej správe SF za rok 2018, 

Správu predsedu komisie pre riadenie súťaží SF za obdobie od konferencie v júni 2018 a 

Správu kontrolóra SF za obdobie od konferencie v júni 2018.  

Pre neprítomnosť kvalifikovanej väčšiny delegátov nebol na predchádzajúcej konferencii 

schválený návrh zmeny stanov. 

Konferencia v jej závere postupovala plne v súlade s rokovacím poriadkom SF a schváleným 

programom konferencie. Predseda návrhovej komisie postupne prezentoval návrh 

jednotlivých uznesení, ktoré delegáti konferencie hlasovaním schválili.  

Možno konštatovať, že všetky uznesenia z minulej konferencie boli splnené. 

 

2. Kontrola činnosti riadenia SF jeho orgánmi  

Kontrolór SF sa v rámci činnosti zameral najmä na činnosť Výkonného výboru SF. Dôraz bol 

položený na vyhodnotenie predchádzajúcej konferencie, prípravu nového súťažného ročníka 

2019/2020 a jeho štruktúry v rámci riadenia SF a hospodárenie s finančnými prostriedkami. 

Kontrolnou činnosťou bolo zistené, že uznesenia konferencie boli splnené.  



Kontrolnou činnosťou bolo ďalej zistené, že činnosť VV SF a všetkých jeho orgánov bola 

v súlade so Stanovami SF, aktuálnymi potrebami a úlohami. Počas hodnotiaceho obdobia sa v 

činnosti nevyskytli závažné nedostatky. Zasadnutia Výkonného výboru SF v rámci obdobia 

po konferencii boli nepravidelné a pracovné. Všetky zasadnutia VV SF boli 

uznášaniaschopné. Predseda a jednotliví členovia VV SF pracovali priebežne. Medzi 

jednotlivými zasadnutiami  vzájomne komunikovali prostredníctvom internetu. Priebežne 

a operatívne reagovali na stav a plnenie prijatých úloh zo zasadnutí VV SF a na aktuálne 

problémy, pravidelná bola komunikácia predsedu SF s jednotlivými členmi VV SF. Zápisnice 

z rokovaní VV SF boli zverejňované sporadicky. K dnešnému dňu sú zverejnené všetky 

zápisnice na oficiálnej stránke SF.  

VV SF plnil svoje uznesenia v stanovených lehotách.  

Zasadnutia VV SF sa realizovali : 

10. zasadnutie     1.6.2019 v Púchove účasť 7/9 + kontrolór 

11. zasadnutie 17.08.2019 v Žiline  účasť 8/8 z toho piati v elektronickom spojení 

12. zasadnutie 09.11.2019 v Žiline  účasť 7/8 

13. zasadnutie 23.02.2019 v Lučenci účasť 5/8 + kontrolór 

14. zasadnutie 16.03.2019 v Žiline  účasť 7/8 v elektronickom spojení 

15. zasadnutie 20.05.2019 videokonferencia účasť 7/8 + kontrolór 

Aktuálne úlohy boli tiež zabezpečované spôsobom per-rollam, následne zdokumentovanou 

príslušnou zápisnicou z rokovania VV SF.    

V rámci činnosti VV SF  na svojom prvom zasadnutí po konferencii riešil situáciu 

s neobsadenou pozíciou predsedu EXEKUTÍVY. VV poveril touto  činnosťou člena VV SF J. 

Plošticu, ktorý poverenie akceptoval a prezentoval návrh na činnosť EXEKUTÍVY 

v nastávajúcej sezóne a návrh na zvýšenie rozpočtu EXEKUTÍVY.  

Bohužiaľ VV nemohol pracovať v plnom zložení, členstva vo VV sa vzdal Lukáš Berec 

a naďalej ostali neobsadené posty členov VV za Západoregión a za trénerov.  

VV sa na svojich zasadnutiach zaoberal problematikou riadenia súťaží, úpravou noriem pre 

riadenie súťaží a úkonmi vyplývajúcimi z aktuálneho stavu priebehu súťaží. Negatívnym 

javom  bolo neprihlásenie sa majstra, tretieho a piateho tímu tabuľky z predchádzajúceho 

ročníka do nového ročníka 2019/2020, čím poklesla úroveň najvyššej súťaže. 

Začiatkom roka 2020 bol v Lučenci zorganizovaný seminár R a DZ, na ktorý sa vedeniu SF 

s využitím osobných kontaktov kontrolóra SF podarilo zabezpečiť popredného svetovo 

uznávaného lektora a spolutvorcu pravidiel futsalu Pedra Galána. Na tomto seminári nám ako 

prvým v Európe boli prednesené rozsiahle zmeny pravidiel, ktoré budú v krátkej budúcnosti 

aplikované do praxe. Organizácia takéhoto podujatia však ostala v tieni európskeho štandardu. 

Poznatky získané na tomto podujatí sú dobrým prísľubom pre zlepšenie úrovne v činnosti 

rozhodcov a DZ. 

VV sa ďalej na svojich zasadnutiach zaoberal činnosťou reprezentačných mužstiev, ustanovil 

nového reprezentačného trénera pre všetky repre výbery s výnimkou A mužstva. 

Tiež sa zaoberal problematikou korupcie a ovplyvňovania výsledkov vo futsale a úzko 

spolupracoval s oddelením integrity na SFZ. 



Všetky súťaže SF v SR 2019/2020 sa realizovali až do vypuknutia pandémie koronavírusu  v 

súlade so schváleným RS 2019/2020 a normami SF. Pravidelne boli zverejňované úradné 

správy Slovenského futsalu, ktoré taktiež prispeli k zvýšenej informovanosti futsalovej 

verejnosti o dianí vo futsalovom hnutí. Prostredníctvom portálu futsalslovakia.sk sa 

skvalitnila informovanosť a rozšíril sa priestor pre verejnú kontrolu o činnosti a dianí 

v slovenskom futsale. V jeseni minulého roka bola vykonaná zmena webovej stránky SF, 

ktorá sa postupne zdokonaľuje. 

Pre vypuknutie pandémie koronavírusu a z dôvodu bezpečnostných opatrení štátu boli zrušené 

všetky reprezentačné podujatia plánované na obdobie marec – apríl 2020, vrátane galavečera 

Top Futsal 2019 a predčasne ukončená Varta Futsal Liga ročník 2019/2020 s určením poradia 

na 1. až 7. mieste. Právo účasti v UEFA Futsal Chamions League bolo priznané klubu 

MIMEL Lučenec. 

 

3. Kontrola hospodárenia SF  

Oblasť finančných prostriedkov a ich čerpanie bolo od konania predošlej konferencie v júni 

2019 jednou z oblastí, na ktorú vedenie SF a jeho príslušné orgány sústredili primeranú  

pozornosť. 

Počas obdobia od predchádzajúcej konferencie boli monitorované všetky dostupné informácie 

ohľadom hospodárenia, finančného riadenia a finančnej situácie SF. Občianske združenie 

Slovenský futsal riadne zavrelo účtovné obdobie - kalendárny rok 2019. Slovenský futsal za 

uvedené účtovné a zdaňovacie obdobie riadne vykonal účtovnú závierku a bol vykonaný 

audit. Po dnešnej konferencii a v zákonnej lehote do konca júna bude podané daňové 

priznanie k dani z príjmov ( daň z príjmov = 0 €) .  

Slovenský futsal, ako Občianske združenie v uvedenom účtovnom období dosiahol výnosy 

v úhrnnej výške 346.179 €, pri nákladoch 369.301 €, čo znamená hospodársky výsledok – 

stratu -23.122 €, ktorá je krytá pozitívnymi hospodárskymi výsledkami z predchádzajúcich 

rokov. Prehľad položiek nákladov a výnosov je uvedený v účtovnej závierke (Súvaha, výkaz 

ziskov strát, Poznámky), ktorá je súčasťou Výročnej správy SF za rok 2019.  

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

dodávateľom vo výške 223 € + záväzok vyplývajúci z rozpisu súťaží voči klubom z titulu 

finančnej zábezpeky 100 €. SF neeviduje žiadne pôžičky ani úvery.  

SF taktiež k termínu účtovnej závierky k 31.12.2019 evidoval pohľadávky vo výške 120 € z 

faktúr vystavených voči klubom z doúčtovania matričných poplatkov a pohľadávku 10.000,- 

€ voči SFZ z titulu nevyplatenej zmluvnej platby, ktorá bola uhradená až v nasledujúcom 

roku. 

SF k 31.12.2019 disponoval finančnými prostriedkami umiestnenými v bankových 

inštitúciách (Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa) v úhrnnej výške 12.832 €. Rezerva vytvorená 

na účtoch je nevyhnutná na krytie športových aktivít SF na začiatku roka, resp. úhradu 

záväzkov z predchádzajúceho roka, ktoré neboli dodávateľmi účtované do konca roka. Prvé 

prostriedky na strane príjmov sú poukázané na účet až vo februári.    

V aktuálnom účtovnom období od 1.1.2020 do 31.12.2020 hospodári SF s možnými 

plánovanými príjmami celkove vo výške 363 500 € (SFZ 286 000, UEFA 40 000, Kluby 

20 000, členské príspevky 2 500, VARTA 15 000). Z uvedených finančných prostriedkov, ku 

dňu dnešného konania konferencie bolo použitých cca 92 000 €.  



Možno uviesť, že SF v období od poslednej konferencie čerpal poskytnuté verejné finančné 

prostriedky účelne, bez zásadného negatívneho zásahu do športového programu. Všetky 

potrebné údaje sú súčasťou Výročnej správy SF za rok 2019. Audit účtovnej závierky 

združenia SLOVENSKÝ FUTSAL, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2019, výkaz ziskov a strát 

a poznámky a celej výročnej správy vykonal audítor Ing. Miloslav Král.  

Finančné prostriedky na strane príjmov sú v rovine očakávaných zdrojov a ich ročná hodnota 

je vzhľadom na hlavné zdroje (SFZ, UEFA, kluby, reklamný partner) pomerne dobre 

odhadnuteľné. Ťažšie sa dá plánovať strana výdavkov. Najväčšiu časť nákladov tvoria 

výdavky na reprezentácie, pričom na začiatku roka nie sú známe všetky atribúty vplývajúce 

na nákladové položky, s čím súvisia náklady na letenky, ubytovanie a pod., ktoré sa líšia 

v závislosti od dosiahnutia práva účasti na turnaji a destinácie jeho konania. Predseda SF a 

VV z tohto dôvodu nepracujú s vopred vypracovaným rozpočtom,  nákladové položky 

kontrolujú podľa aktuálneho vývoja a aktuálneho stavu finančných zdrojov a na základe toho 

korigujú ďalšie výdavky tak, aby neboli prekročené plánované zdroje.  

Pre budúcnosť je potrebné postupovať v súlade so stanovami vypracovať rozpočet pre 

očakávané príjmy a výdavky a z dôvodu zabezpečenia transparentnosti ho zverejniť na 

webovej stránke SF. Jeho korigovanie v priebehu roka zaznamenať v zápisnici z rokovania 

VV SF.  

 

Vzhľadom na uvedené navrhujem prijať uznesenie: 

KSF ukladá predsedovi SF a VV SF pri hospodárení s prostriedkami SF postupovať v súlade 

s čl. 17 stanov. 

4. Riešenie podnetov  

Je potešiteľné konštatovať, že v rámci fungovania štruktúr SF turbulencie charakteristické 

z predošlého obdobia ustali a vedenie SF sa mohlo riadne venovať svojej činnosti. 

Kontrolór SF neobdržal v sledovanom období ani  jeden oficiálny podnet zo strany členskej 

základne, ani zo strany verejnosti.  

Záver  

Konštatujem, že počas obdobia od konferencie v júni 2019 činnosť v slovenskom futsale bola 

zabezpečovaná štandardne. Bol však zaznamenaný znížený záujem o štart v najvyššej 

celoštátnej súťaži, ale i regionálnych. Hlavný dôvod najpravdepodobnejšie je nedostatok 

finančných zdrojov. I preto je žiaduce vysloviť uznanie a úctu k všetkým činovníkom futsalu 

na všetkých úrovniach, ktorí ukracujú svoje rodiny o drahocenný čas, energiu a často aj 

peniaze v prospech nášho športu. Ostáva len veriť, že táto energia sa vhodne zúročí a prinesie 

okrem bežného potešenia z nášho športu aj športové úspechy na úrovni klubov, či 

reprezentácie. Boli by vhodným dopingom pre ďalšiu činnosť.  

 

V Staškove 28.5.2020 – Podané delegátom konferencie elektronicky. 

 

        

 

       ......................................................... 

       Ing. Vladimír Badura – Kontrolór SF 


