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Vážení delegáti, vážení hostia milí športoví priatelia, 

 

RK VsFZ ako nezávislý kontrolný orgán v priebehu rokov 2010 až 2013 zabezpečovala 

svoju činnosť v súlade so štatútom RK a plánov práce na jednotlivé roky t.j. od konferencie VsFZ 

konanej 20. 02. 2010. RK pracovala v zložení Ing. Barilla Ján, Ing. Pado Jaroslav, Zusko Milan 

a Ing. Laskovský Vlastislav. 

RK sa počas volebného  obdobia zišla celkom 12 krát vrátane jedného výjazdového zasadnutia. 

Toto zasadnutie sa uskutočnilo v Humennom a zúčastnil sa ho len predseda RK Humenného a 

Michaloviec. 

Komisia na svojich zasadnutiach prerokovávala a prijímala závery a stanoviska cez 

uznesenia, a to k nasledujúcim oblastiam: 

- k návrhom tvorby a čerpania rozpočtov,  

- k návrhom rozdeľovania finančných prostriedkov na Oblastné futbalové zväzy, 

- k návrhom vytvorenia regionálnych odborných komisií v V. lige Podtatranskej skupine,  

- k návrhom elektronického spracovania a vzájomného prepojenia klubov pod názvom 

“informačný systém slovenského futbalu - ISSF“, 

- preverovala výsledky verejného obstarávania dodávateľov na rekonštrukciu Domu športu 

VsFZ, 

- vykonala kontrolu regionálnych stanov, 

- zaujala stanovisko k zaradeniu družstva Vitkovce - Klčov do regionálnej súťaže SOFZ na 

požiadanie VV, 

- vykonala kontrolu účtovných dokladov po stránke ich oprávnenosti, formálnosti  

a prípustnosti účtovných operácií za roky 2010 - 2012 a za I. polrok 2013, 

- zaoberala sa činnosťou VV VsFZ a kontrolou plnenia  prijímaných uznesení.  

 

Toto boli rozhodujúce a nosné úlohy, ktoré RK počas doterajšieho obdobia riešila a o čom 

sú napísané zápisnice vrátane prijímaných uznesení. Podľa potreby a môjho zváženia som sa ako 

predseda  zúčastňoval zasadnutí VV, zasadnutí Rady VsFZ a v roku  2013  na  konferencii. 
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Vážení delegáti, milí športoví priatelia, 

teraz mi dovoľte,  aby som  v ďalšej časti správy informoval dnešnú konferenciu o zásadných 

otázkach a záveroch, ktoré RK prerokovala a prijala závery a odporučenia. V prvom rade ide 

o oblasť hospodárenia. 

Na úseku hospodárenia VsFZ sa budem orientovať len na roky 2012 a 2013,  nakoľko  za 

roky 2010 a 2011 som správu predniesol na konferencii vo februári 2010.    

Rozpočty na jednotlivé roky boli tvorené ako vyrovnané s miernym prebytkom 

a predpokladom, že SFZ si svoje záväzky bude plniť v plnom rozsahu. Tomu tak však nebolo. 

Čo sa týka plnenia rozpočtu za rok 2012  RK ho hodnotí  pozitívne nakoľko príjmy prevýšili 

výdavky a rok skončil s prebytkom 13 596 EUR. Stav finančných prostriedkov bol k 31. 12. 2012 

v celkovej hodnote  77 433,51 EUR. 

Čo sa týka hospodárenia roku 2013 môžeme ho hodnotiť len predbežne, pretože   z časového 

aj účtovného obdobia a Zákona o účtovníctve ešte nebolo možné rok definitívne uzavrieť. 

No aj napriek tomu možno hodnotiť hospodárenie za rok 2013 pozitívne, nakoľko mal by 

skončiť s prebytkom cca 400 EUR. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2013 je vo výške 89 

609,77 EUR. 

      - bežný účet  vo  VÚB              56.133,70  EUR 

     - bežný účet TB                          8.920,41   EUR 

     - termín. vklad TB                    24.366,46  EUR 

     - pokladňa                                       189,20  EUR   

      s p o l u                                   89.609,77  EUR 

 

Napriek výpadku dotácie SFZ za dvojročné obdobie, ktoré je v sume 139 860 EUR môžem 

jednoznačne hodnotiť hospodárenie VsFZ za uspokojivé. Príjmy prevyšujú výdaje a výsledok 

finančného hospodárenia je kladný. 
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Čo sa týka celkového hospodárenia VsFZ  revízna komisia zaujíma nasledovné 

stanovisko: 

1) RK jednoznačne konštatuje, že hospodárenie VsFZ  počas štvorročného obdobia  bolo 

vyrovnané ba dokonca príjmy mierne prevyšujú výdavky i napriek dlhu dotácie SFZ v celkovej 

výške 139 860 EUR. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2013 je vo výške 89 609,77 EUR. 

V porovnaní s rokom 2010 je stav finančných prostriedkov vyšší o 12,8 % a v absolútnom 

vyjadrení je to viac o 10 185 EUR.     

2) Sme si vedomí ekonomickej situácie v dnešnej dobe, ktorá je veľmi zložitá a ťažká. Ako 

RK máme výhrady voči rozpisu splátok štartovného do dvoch a viac prelínajúcich sa rokov, 

z dôvodu, že nie je jednak záruka, že ten ktorý futbalový klub neukonči činnosť skôr ako sa 

ukončí ten ktorý ročník a pohľadávka sa stane nedobytnou. 

3) Revízna komisia pozitívne hodnotí plnenie dotačných povinností VsFZ voči ObFZ, keď k 

31. 12. 2013 nevykazuje žiadny záväzok i napriek tomu, že SFZ svoj záväzok voči VsFZ nemá 

splnený.           

  

Záverom k tejto časti správy možno konštatovať, že hospodárenie VsFZ je v súlade so 

schválenými rozpočtami a ekonomickými pravidlami s cieľom maximálnej hospodárnosti. 

Účtovníctvo je zabezpečované ekonómkou p. Majláthovou v súlade so Zákonom o účtovníctve 

a ekonomickými normami. Účtovné doklady sú chronologicky uložené samostatne podľa 

mesiacov. Jednotlivé účtovné operácie naväzujú na bankové výpisy a pokladňu. Preverením 

príjmovej a výdajovej časti rozpočtu bolo zistené, že všetky príjmy a výdavky  boli zúčtované, a 

položky nasmerované podľa charakteru a účelovosti príjmov a výdavkov Na základe vykonaných 

kontrol zistené prípadné menšie nedostatky sú následne odstránené. 

 

Vážení delegáti, 

v druhej  časti správy chcem upriamiť Vašu pozornosť na problémy a potreby, ktoré je 

potrebné do budúcna riešiť za účelom  plnenia poslania RK ObFZ, RK VsFZ a osobne i ja sme 

sklamaní prístupom jednotlivých predsedov RK ObFZ, ktoré nejavia záujem o spoluprácu s RK 

VsFZ, čo potvrdzujú nasledujúce fakty. 

Prvým dôkazom toho je nízka účasť pozvaných predsedov RK ObFZ na spoločné výjazdové 

zasadnutie v Humennom. Poslaním takýchto stretnutí by mala byť výmena skúsenosti 

a poznatkov v práci RK za účelom skvalitnenia práce. Žiaľ to stretnutie nasvedčuje tomu, že RK 

ObFZ pracujú nesystematický a s menším záujmom. Bol by som rad keby ma predsedovia 

presvedčili, že opak je pravdou. Ale asi ťažko ma presvedčia, keď RK VsFZ neobdŕžala 
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požadované dokumenty, ako sú plány práce, štatúty RK a požadované informácie 

z oblasti evidencie členskej základne a ďalšie. 

RK overila proces verejného obstarávania na rekonštrukciu budovy a môže zodpovedne 

prehlásiť, že výber bol robený  transparentne s cieľom prijateľnej ceny, kvality a termínu. 

Počas štvorročného obdobia RK neobdŕžala  žiadny podnet na vykonanie kontroly mimo 

požiadavky VV VsFZ o stanovisko už k spomínanému postupu SOFZ  pri zaradení družstva 

Vitkovce - Klčov, kde došlo k porušeniu čl. 18 b SP, čl. 62 SP a nerešpektovaniu uznesenia VV 

VsFZ. 

Celkovo hodnotíme činnosť VsFZ pozitívne. Tak ako pracuje VV tak isto pracujú príslušné 

odborné komisie. Dôkazom toho je, že rozhodnutia Rady a VV sú zverejňované formou komuniké 

vrátane rozhodnutí odborných komisií formou úradných správ na webovej stránke VsFZ 

a regionálnych novinách. 

  

Vážení delegáti, vážení hostia, 

v prednesenej správe som Vás informoval o činnosti RK za hodnotené obdobie. Jednoznačne 

môžeme konštatovať, že celková činnosť VsFZ bola a je zabezpečovaná v zmysle stanov, 

organizačného poriadku, ekonomických a právnych noriem. 

RK konštatuje, že VsFZ s finančnými prostriedkami a vôbec s celkovým majetkom nakladá 

hospodárne a efektívne. 

 

 

Ing. Barilla Ján - predseda RK 

 

                       

 


