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Vážení hostia, vážení delegáti, dámy a páni. 

 

Ekonomicko - marketingová komisia ObFZ Prešov sa v tomto končiacom volebnom období 

na svojich zasadaniach zaoberala, v spolupráci so sekretárom zväzu, otázkami hospodárenia 

zväzu. To predstavovalo najmä prípravu rozpočtov pre každý účtovný rok na schvaľovanie 

pre príslušné orgány zväzu a následne vyhodnocovanie plnenia jednotlivých položiek 

príslušných rozpočtov. Rovnako aj v priebehu roka komisia pravidelne informovala na 

zasadnutiach Výkonného výboru, ako aj zasadnutiach Riadnej konferencie, o priebežnom 

plnení rozpočtu a podávala správu o priebežnom stave príjmov a výdavkov a stave zostatkov 

finančných prostriedkov. Komisia sa aj v tomto volebnom období zaoberala organizačným 

zabezpečením pri slávnostnom vyhlásení Jedenástky roka, ako aj zabezpečením finančného 

krytia nákladov tejto akcie tak, aby neboli na úhradu výdavkov využívané bežné príjmy ObFZ 

Prešov. Vzhľadom  na situáciu v súvislosti COVID 19 sa Vyhlásenie Jedenástky v rokoch 

2020 a 2021 nekonalo. 

 

 Účtovníctvo zväzu  je vedené externou účtovnou firmou TSD s.r.o., v zmysle štandardov pre 

typ spoločnosti občianske združenie, ktorá takisto zostavovala a predkladala Daňové 

priznania za každý účtovný rok. 

 

V rokoch 2020 a 2021 hospodárenie zväzu a napĺňanie schválených rozpočtov, výrazne 

ovplyvňovala pandémia COVID 19. Keďže z týchto dôvodov nebolo odohraných veľké 

množstvo súťažných zápasov, neboli organizované výbery, zimné halové turnaje a iné akcie, 

boli tým ovplyvnené aj prímy a výdaje zväzu. Uvedené skutočnosti však nemali významný 

negatívny dopad na hospodárenie zväzu, keďže tak ako boli znížené príjmy zväzu, boli 

znížené aj samotné výdaje z už vyššie spomínaných dôvodov. 

 

Dlhodobo najvyššie príjmy zväzu predstavujú príjmy tzv. ŠTK (štartovné a iné poplatky), 

poplatky disciplinárnej komisie, matričné poplatky a dotácie zo SFZ resp. VsFZ. 

V posledných rokoch sa významným zdrojom príjmov stávajú aj príjmy z reklamnej činnosti.  

Na strane výdavkov ide najmä o náklady na organizáciu rôznych podujatí, turnajov, zimný 

a letný pohár, ako aj organizovanie seminárov a školení. Ďalším nákladom je prenájom 

priestorov samotného zväzu. Od roku 2014 je súčasťou nákladov aj dotácia klubom z príjmov 

od disciplinárnej komisie v rámci ObFZ Prešov.  

 

Aktuálnu priaznivú finančnú situácia ObFZ  Prešov dokumentuje rozdiel príjmov a výdajov 

za posledný uzatvorený účtovný rok 2020, ako aj aktuálny stav k 31.10.2021.  

K 31.12.2020 príjmy spolu predstavovali 66 639,50,- EUR, výdaje 58 153,- EUR, zostatok 

hotovosti v pokladni a na bankových účtoch spolu predstavoval: 27 144,- EUR. 

K 31.10.2021 príjmy spolu predstavovali 45 264,- EUR, výdavky spolu 37 654,- EUR, 

zostatok hotovosti v pokladni a na bankových účtoch spolu 35 724,- EUR. 

 

Uvedené skutočnosti dokumentujú zodpovedné a efektívne nakladanie s finančnými 

prostriedkami. 

 

  Ing. Adrián Tabiš 
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