




Slovenský futbalový zväz

Rozpočet na rok 2017



Návrh rozpočtu
Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym výsledkom vo 
výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR 
Kapitola Príspevky členom  vykazuje nárast 
nákladov o 790%
Kapitola  Administratíva vykazuje nárast 
nákladov o 35%
Klubové súťaže zaznamenali nárast 
nákladov o 41%
Plánovaný hospodársky výsledok v roku 
2015 je o 85% nižší ako plánovaný 
hospodársky výsledok v roku 2014 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Návrh rozpočtu SFZ  na rok 2017 je vytvorený s plánovaným hospodárskym výsledkom vo výške 16 tis. EUR ,  
s celkovými príjmami vo výške 15 648 tis.  EUR, a s celkovými výdavkami vo výške 15 632 tis EUR.  

Rozpočet bol tvorený s ohľadom na výšku rozpočtov a ich plnení za predchádzajúce obdobia rokov 2014, 2015, 
2016.

Prehľad a porovnanie rozpočtov za obdobie rokov 2014,2015,2016 a 2017

Najväčší nárast výdavkov  ktorý má vplyv na plánovaný hospodársky výsledok je evidovaný v kapitole Príspevky 
členom a v kapitole Administratíva



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR, 
 
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR 
Najväčší nárast nákladov v roku 
2016  je zaznamenaný v kapitole 
- Mládež o 118% , kategória ÚTM 
a Grassroots činnosť a odmeny
- Źenský futbal o 111%, kategória 
Rozvoj ženského futbalu

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Prehľad a porovnanie rozpočtov za obdobie rokov 2014,2015,2016 a 2017

Plánované náklady Mládeže v roku 2016 vzrástli oproti roku 2015 o 118% a náklady Ženského futbalu vzrástli o 
111%.  Vplyv na zníženie plánovaného hospodárskeho výsledku malo zníženie Príjmov SFZ o 75%. Zníženie 
poklesu plánovaného hospodárskeho výsledku je vykázané v kapitole Klubové súťaže a to o 40%.



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. 
EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 

15 632 tis. EUR 
V roku 2017 SFZ plánuje :
- zníženie nákladov v kapitole 
Administratíva  o 22%
- s predajom nehnuteľnosti 
získanej od SZTK
- mierny pokles straty v kapitole 
Mládež a to o 14%
- nárast nákladov v kapitole 
Reprezentácia o 50%.

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Prehľad a porovnanie rozpočtov za obdobie rokov 2014,2015,2016 a 2017

Investície/ výdavky  v roku 2017 sú vykázané  v samostatnej časti prehľadu finančného plánu, nakoľko sa obstaranie investícií 
nevykazuje vo výkaze Ziskov a Strát ktorý sa porovnáva s plnením rozpočtu.

Pre rok 2017 SFZ plánuje s nižšími výdavkami na kapitolu Administratíva o 22%. V roku 2017 plánuje SFZ s príjmom Členského 
príspevku na sezónu 2017-2018, ktorý prerozdelí  klubom ktoré vychovávajú mladé futbalové talenty a fungujú na amatérskej úrovni vo 
výške 450 000EUR. Zvyšná hodnota je časovo rozlíšený výnos a náklad patriaci do zvyšnej časti futbalovej sezóny 2016-2017.

Pri Prenájme  investičného majetku získaného od SZTK SFZ plánuje s predajom budovy v Topoľčanoch. Zisk z predaja znižuje stratu v 
porovnaní s obdobím roka 2016 o 118%.

Nárast nákladov sa a taktiež zníženie výnosov sa predpokladá u kapitoly Reprezentácia  čo sa odzrkadľuje na zvýšení straty  o 50% voči 
predchádzajúcemu obdobiu.



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. 
EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 

15 632 tis. EUR

Administratíva:
Náklady  4 527 289,69EUR
Výnosy      460 869,00EUR

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Rozpočty SFZ za jednotlivé úseky a oddelenia v členení na činnosti, ktoré sa budú v roku 2017 realizovať 
vytvorili, tak ako aj po minulé roky, ich riaditelia, prípadne vedúci projektov, s ohľadom na strategický plán SFZ, 
významnosť podujatí v danom kalendárnom roku a potrieb rozvoja futbalu. Rozpočty odborných komisií, 
kontrolných orgánov a orgánov zabezpečenia spravodlivosti plánovali predsedovia daných orgánov. Všetky tieto 
čiastkové rozpočty do finálnej podoby spracovala finančná riaditeľka  a posúdil ich z hľadiska oprávnenosti 
generálny sekretár a prezident SFZ. 

Administratíva
Jednotlivé činnosti v rámci rozpočtu uvedenej kapitoly plánovalo oddelenie IT, Legislatívno-právne oddelenie, 
ekonomický úsek, oddelenie PR a generálny sekretár SFZ.

Stredisko Zákazka  Príjmy  Výdaje Rozdiel
ADMINISTRATÍVA IT 105 136,00 -286 400,00 -181 264,00

LPO 0,00 -46 000,00 -46 000,00

MZDY 0,00 -1 145 348,00-1 145 348,00

MZDY REGIONY A OBLASTI 0,00 -618 955,00 -618 955,00

NTC 155 567,00 -396 385,00 -240 818,00

PR 0,00 -6 700,00 -6 700,00

PRISPEVKY REG. 0,00 -510 000,00 -510 000,00

Sekretariát SFZ 195 166,00 -1 352 301,69-1 157 135,69

ÚSEK GENERÁLNEHO SEKRETÁRA 5 000,00 -165 200,00 -160 200,00
ADMINISTRATÍVA Celková hodnota 460 869,00 -4 527 289,69-4 066 420,69



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  

s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Administratíva:
Náklady  4 527 289,69EUR
Výnosy      460 869,00EUR

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

IT

Novým projektom  ktorý sa v roku 2016 obstaral a ktorý sa plánuje spus�ť do prevádzky v prvej polovici roka 2017 je 
implementácia SAP; Modul Grassroot súťaží v ISSF, modul reprezentácií –pre výsledkový servis všetkých reprezentácií 
a šta�s�ky pre Sieň slávy; modul Trénerov, pričom ide o riešenie použiteľné pre všetky kluby obsahujúce  kompletnú agendu 
trénera (plánovanie, priebeh, vyhodnotenie tréningového procesu) podľa koncepcie pre ÚTM. Celkové plánované príjmy sú 
105 �s EUR z čoho najväčšia časť pozostáva z poplatku za registračné preukazy SFZ  a prevádzky ISSF a náklady sú plánované 
vo výške 286 �s. EUR.

Činnosť  Príjmy  Výdaje Rozdiel

IT - Prevádzka ISSF 41 136,00 -49 200,00 -8 064,00

IT - Prispevok na telekom. služby RFZ a ObFZ 0,00 -15 000,00 -15 000,00

IT - SAP/Služby podpory/HW prevádzka 0,00 -36 000,00 -36 000,00

IT - Softvérové licencie 0,00 -34 000,00 -34 000,00

IT - správa siete a servehousing 0,00 -10 000,00 -10 000,00

IT - Telekomunikačné služby 0,00 -54 000,00 -54 000,00

IT - úpravy ISSF a BP 0,00 -50 000,00 -50 000,00

Modul reprezentácií a turnajov pre www stranku 0,00 -10 000,00 -10 000,00

Online vzdelavanie a testovanie (Rozhodcovia, treneri a ine) 0,00 -15 000,00 -15 000,00

Registracne preukazy SFZ a SDS 64 000,00 0,00 64 000,00

IT - Copy & print 0,00 -13 200,00 -13 200,00

SPOLU 105 136,00 -286 400,00 -181 264,00



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Administratíva:
Náklady  4 527 289,69EUR
Výnosy      460 869,00EUR

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Legislatívno-právne oddelenie do rozpočtu zahrnulo najmä náklady na konferenciu "Šport a právo„ a implementáciu zákona o športe z 
dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 440/2015 Z. z v znení neskorších predpisov. V rozpočte LPO sa tiež nachádza aj "Memoriál 
Milana Hanzela"-medzinárodný futsalový turnaj právnických povolaní, ktorého je SFZ partnerom a podporovateľom prostredníctvom 
vecných cien. K nákladom LPO patria aj náklady na právny systém informácií, odbornú literatúru a rôzne semináre a kurzy. Na činnosť 
legislatívno-právneho oddelenia plánujeme s nákladmi vo výške 46 tis. EUR.

Mzdy Administratívy SFZ, odmeny SZČO a Mzdy regiónov a oblastí sú naplánované pre rok 2017 v zmysle schválenej organizačnej 
štruktúry vo výške 1 145 tis. EUR. 

Príspevky regionálnym a oblastným futbalovým zväzom sú plánované vo výške 510 tis. EUR.

Okrem bežných prevádzkových nákladov plánuje NTC Senec revitalizáciu hracích plôch, rekonštrukciu sociálnych zariadení a výmenu 
svetelnej tabule. NTC v súvislosti s komerčnými aktivitami plánuje s príjmami  vo výške 41 tis. EUR. NTC Senec plánuje so stratou 225 
tis. EUR

 NTC Poprad plánuje v roku 2017 dostavať tréningové ihrisko vo Vysokých Tatrách na ktoré uzavrelo dlhodobú zmluvu o prenájme 
platnú na 20 rokov , zvýšiť počet aktivít v NTC Poprad oproti roku 2016, pripraviť procesy v NTC Poprad na zvýšené komerčné využitie 
do budúcnosti, optimalizovať náklady na spotrebu elektrickej energie, stabilizovať ostatné prevádzkové náklady, realizovať dodatočné 
investície vyplývajúce zo zmlúv minulých období - príprava pre bufety. V súvislosti s prenájmom ihriskovej plochy vo Vysokých Tatrách 
plánuje príjmy z nájmu vo výške 50 tis. EUR. NTC Poprad plánuje so stratou 16 tis. EUR.

V položke PR a komunikácia plánujeme s nákladmi na tlačové konferencie  a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 7 tis. EUR.

Príspevky pre RFZ a OBFZ sú v rozpočte začlenené do položky ADMINISTRATÍVA a sú v zmysle Zmluvy o spolupráci a poskytnutí 
finančných prostriedkov na podporu amatérskeho futbalu pre Regionálne futbalové zväzy zo dňa 30.6.2015, uzatvorenej do 31.12.2018, 
pre rok 2017 naplánované vo výške 510 tis. EUR. Nakoľko sa RFZ vzdali príspevku v roku 2014 z dôvodu zlej finančnej situácie SFZ, 
rozhodol Výkonný výbor SFZ, s  ohľadom na získané prostriedky za postup na EURO 2016 a navýšenie príjmov SFZ zo štátneho 
rozpočtu rozdeliť Regionálnym futbalovým zväzom mimoriadny finančný príspevok na rok 2016 vo výške 310 tis. EUR, ktorý sa rovná 
neposkytnutému príspevku v roku 2014. V  roku 2017 má SFZ vyplatiť zvyšnú časť príspevku rovnajúcu sa vo výške 103 tis. EUR.



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Položka rozpočtu Sekretariát SFZ zahŕňa náklady z prijatých úverov, náklady spojené s výstavbou štadiónov, náklady na činnosť 
aparátu SFZ (nájomné, PHM, materiál, poistenie majetku, daňové a právne poradenstvo, daňové náklady, odpisy majetku a časové 
rozlíšenie, bankové poplatky, dane z ubytovania). Celkové náklady  v položke Sekretariát SFZ sú plánované vo výške 1 352 tis. 
EUR a výnosy 195 tis. EUR.

Úsek generálneho sekretára v rozpočte pre rok 2017 plánuje okrem bežných medziročne sa opakujúcich výdavkov na zasadnutia 
Výkonného výboru SFZ, Konferencie SFZ, stretnutia sekretárov RFZ a ObFZ, nákladov spojených s účasťou na Kongresoch FIFA 
a UEFA, nákladov na účasť členov VV SFZ na domácich a zahraničných zápasoch reprezentácií SR, nákladov na ocenenia pri 
príležitosti jubilea (odznaky), nákladov na vstupenky na finále LM a EL, náklady na teambuilding a vianočný večierok, náklady 
spojené s kontrolnými návštevami štadiónov (ubytovanie, strava), finančné náklady na školenie hlavných usporiadateľov 
a bezpečnostných manažérov klubov, semináre k bezpečnosti  a projekt bezpečnosti na roky 2016 – 2018, účasť na zahraničných 
cestách v spolupráci s UEFA, FIFA a Stálym výborom Rady Európy.  V tejto položke sa plánuje s nákladmi vo výške 4 527 tis. EUR 
a výnosmi vo výške 461 tis. EUR.

Klubové ligové súťaže  tvoria súťaže I a II Ligy Európskej Ligy a Ligy majstrov , Slovenský pohár a Superpohár. V súčasnosti 
rokuje SFZ s českým Futbalovým zväzov o spolupráci na novom zápase Československý pohár kde by sa stretli najlepšie mužstva z 
oboch krajín. Príjmy tejto kapitoly tvoria  príjmy zo vstupeniek vo výške 386 tis. EUR a náklady vo výške 491 tis. EUR.

Konvencia a vzdelávanie tvoria hlavne vzdelávacie aktivity pre rozhodcov a rozhodkýň, pozorovateľov rozhodcov a trénerov. V 
časti Vzdelávanie trénerov pribudlo školenie reprezentantov kategórie UEFA  A. Konvencia a vzdelávanie plánuje s príjmami vo 
výške 77 tis. EUR a výdavkami vo výške 374 tis. EUR.

Mládež a Rozvoj Źenského futbalu

SFZ každoročne plánuje investície do rozvoja mládeže a to najmä do Grassroots projektov, turnajov, školských súťaží, Útvarov 
talentovanej mládeže, letných športových sústredení a veľmi dôležitou oblasťou je aj rozvoj ženského futbalu, kde SFZ od tohto 
kalendárneho roku podporuje všetky žiacke dievčenské futbalové družstvá príspevkom na činnosť. 

Významným novým projektom spusteným SFZ je „Program podpory talentov SFZ“. Projekt slúži na vyhľadávanie a podporu hráčov 
v kategóriách U12 – U15 na úrovni oblastí a regiónov. Najmä v kategóriách U12 – U13 sú cieľovou skupinou hráči mimo klubov 
s licenciou mládeže SFZ. Projekt je celoslovenský a prebieha na všetkých regionálnych zväzoch a takmer všetkých oblastných 
futbalových zväzoch. Vrcholí vo vekových v kategóriách U14 – U15 regionálnymi turnajmi, kde z najlepších hráčov v regiónoch sú 
vyberaní hráči pre prvý reprezentačný výber U15.

Už v roku 2016 zaujal program  pre sledovanie údajov o tréningových procesoch, športových výkonoch mládeže SAP for One  a 
rozhodol sa využiť tento program na obdobie 3 rokov 



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Mládež a Rozvoj Ženského futbalu

SFZ každoročne plánuje investície do rozvoja mládeže a to najmä do Grassroots 

projektov, turnajov, školských súťaží, Útvarov talentovanej mládeže, letných športových 
sústredení a veľmi dôležitou oblasťou je aj rozvoj ženského futbalu, kde SFZ od tohto 
kalendárneho roku podporuje všetky žiacke dievčenské futbalové družstvá príspevkom 
na činnosť. 

Významným novým projektom spusteným SFZ je „Program podpory talentov SFZ“. 
Projekt slúži na vyhľadávanie a podporu hráčov v kategóriách U12 – U15 na úrovni 
oblastí a regiónov. Najmä v kategóriách U12 – U13 sú cieľovou skupinou hráči mimo 
klubov s licenciou mládeže SFZ. Projekt je celoslovenský a prebieha na všetkých 
regionálnych zväzoch a takmer všetkých oblastných futbalových zväzoch. Vrcholí vo 
vekových v kategóriách U14 – U15 regionálnymi turnajmi, kde z najlepších hráčov 
v regiónoch sú vyberaní hráči pre prvý reprezentačný výber U15.

Už v roku 2016 zaujal oddelenie mládeže program  pre výkazníctvo a komunikačný 
systém SAP a rozhodol sa využiť tento program na obdobie 3 rokov. Náklady na 
využívanie tohto programu sú plánované vo výške 193 tis. EUR.  Taktiež oddelenie 
mládeže využíva služby systému Instat na vyhodnotenie výsledkov súťaží športovo 
talentovej mládeže U19. Z analýz s vyhodnotia možnosti a forma tréningov. V roku 2017 
plánuje s  projektov GROW 2020 ktorého cieľom je nájsť stratégiu a prostredie pre 
získavanie a združovanie fanúšikov futbalu, amatérskych družstiev, poskytnúť im služby 
v podobe využívania systému na získavanie informácii týkajúcich sa možností 
športového využitia amatérskych družstiev a zápasov, výhodného nákupu športového 
materiálno-technického zabezpečenia a výstroje. Taktiež je úmysel zapojiť do tohto 
programu deti vekovej kategórie od 3 rokov a už v tomto veku dostať do povedomia 
futbal. Pre neúspech so získaním potencionálnych klientov poisťovne Dôvera nám pre 
rok 2017 tento partner ukončil spoluprácu. Z tohto dôvodu sa turnaj Dôvera Cup bude 
konať pod záštitou SFZ pod novým názvom Školský pohár SFZ. Výška nákladov na 
tento turnaj sa odhaduje na 80 tis. EUR.

Popis položky rozpočtu Príjmy Výdaje Rozdiel

Futbalové akadémie, ÚTM, Čakatelia 0,00 -1 381 800,00 -1 381 800,00

GRts ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE 0,00 -95 000,00 -95 000,00

GRts TURNAJE 0,00 -69 000,00 -69 000,00

Športovo-talentovaná mládež 0,00 -275 700,00 -275 700,00

ÚMaR - rozvoj a podpora 0,00 -324 456,00 -324 456,00

ŽF KLUBY ČINNOSŤ 0,00 -30 000,00 -30 000,00

ŽF-rozvoj ženského futbalu 107 050,00 -248 100,00 -141 050,00

ŽF-spoločenské podujatia 0,00 -18 000,00 -18 000,00

GRTS SOCIÁLNE, FAIR PLAY A OSTATNÉ 
PROJEKTY 0,00 -95 500,00 -95 500,00

SPOLU 107 050,00 -2 537 556,00 -2 430 506,00



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR 

Nový systém prerozdeľovania 
príspevku poskytnutého FIFA na 
operatívu vo výške 500 tis. USD/rok 
(473tis. EUR) a  investičné projekty vo 
výške 750tis. USD až 1mil USD/rok /
(850 tis. EUR)

Asociácia sa zmluvne bude musieť 
zaviazať dodržiavať ciele pre ktoré sa 
rozhodla čerpať príspevky.

Zvýšenie príspevku UEFA na činnosť 
až do výšky 2 000 tis. EUR

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017

Orgány a komisie, v rozpočte vykazujú náklady na svoju činnosť súvisiacu z rozhodovaním pri sporoch, 
disciplinárnych konaniach, poplatkoch vyplývajúcich z matričnej činnosti a aktivít členov SFZ. Do tejto kategórie sa 
zahrnuli príjmy z fakturácii ktoré sa vykazovali v samostatnej kategórii  ISSF fakturácia mesačná. Celkové náklady 
 na činnosť Orgánov a komisií tvoria výšku  83 tis. EUR a výnosy tvoria výšku 107 tis. EUR.

Náklady súvisiace s prenájmom nehnuteľností pozostávajúce z nájmu Siene Slávy sú tvorené vo výške 54 tis. 
EUR a náklady na prevádzku nehnuteľností obstaraných od SZTK sú tvorené vo výške 160 tis. EUR. Výnosy sú 
plánované z dôvodu predaja nehnuteľnosti  a nájmov vo výške 206 tis. EUR.

V roku 2017  plánuje SFZ podľa predpokladaného dosiahnutého hospodárskeho výsledku SFZ Marketing, s.r.o. s 
výškou príjmov z práv SFZ 300 tis. EUR.

Príspevky členom dosiahli výšku nákladov 724 tis. EUR.  Nový zákon o športe  priniesol zmenu vo financovaní 
športu a pričlenil Futsal k ročnej dotácie SFZ. SFZ sa dohodol s predstaviteľmi Futsalu o vyčlenenie dotácie vo 
výške 200 tis. EUR. 

Projekty SFZ  pozostávajúce  v rovnakej štruktúre ako minulé obdobia tvoria výšku príjmov 12 693 tis. EUR  a 
nákladov v celkovej výške  1 085 tis. EUR. Zmenu možno registrovať v položke náklady v ktorej je zahrnutý 
príspevok zo štátneho rozpočtu klubom podľa počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov vo výške 1 065 tis. EUR.

V roku 2016 zmenila FIFA systém poskytovania príspevku národným športovým asociáciám. Zmena sa prejavila vo 
zvýšení poskytnutého príspevku z 250 tis. USD na 500 tis. USD (podľa prepočtu priemerného ročného kurzu 473 
tis. EUR). Tieto prostriedky sú účelovo viazané ktorých čerpanie je schválene FIFA a podlieha koncoročnému 
auditu. Pre rok 2017 sa prostriedky prerozdelili do kategórii.  

REPRE Muži U/A

 WU15-WU19, dievčenské súťaže

Klubové ženské súťaže

Grassroots

Sekretariát – Prevádzkové náklady
Ženy WA
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Reprezentácia

Pre reprezentáciu MUŽI A je v tomto roku výzva dosiahnuť postup na MS 2018 v 
Rusku.  Plánované náklady sa z tohto dôvodu a po dohode s trénerom zverencov 
reprezentácie A,  pánom Kozákom týkajú len kvalifikačných zápasov a 
tréningového kempu v Spojených arabských emirátoch v januári 2017 ktorého 
súčasťou boli aj 2 priateľské zápasy s Ugandou a Švédskom. Súčastou nákladov 
sú aj odmeny a vreckové hráčov, odmeny trénerov a realizačného tímu. Príjmy 
tvoria predané vstupenky na jednotlivé zápasy.

Náklady Reprezentácie U21 tvoria náklady na odmeny trénerov a realizačného 
tímu, náklady na ME v Poľsku.

Samostatnou kategóriou pri ostatnej reprezentácie sú personálne náklady 
vytvorené z odmien trénerov a realizačného tímu.

Vytvorenie tejto kategórie nasledujeme vykazovanie personálnych nákladov podľa 
štruktúry reportingového nástroja UEFA.

REPRE U15 čaká významný turnaj 3 krajín vo Fínsku v apríli 2017, 

REPRE U16 UEFA Development turnaj v apríli v Poľsku, 

REPRE U17 má pred sebou druhú fázu kvalifikácie Elite Round o postup na 
finálový májový turnaj  ME U17 v Chorvátsku.

Najvyššie náklady REPRE U18 sú alokované na Turnaj Slovakia Cup ktorý sa 
bude konať v apríli 2017. V januári absolvovali Granatkinov pohár, ktorý tréner 
Milan Malatinský zhodnotil pozitívne. Reprezentácia sa umiestnila na 5-tom 
mieste. V druhej polovici roka 2017 čakajú reprezentáciu medzinárodné zápasy a 
turnaje.

REPRE U19 má v súčasnosti odohraný turnaj v La Manga, v marci zverencov 
Milana Mlatinského čaká kvalifikácia Elite Round v Nemecku. 

Popis položky rozpočtu Príjmy Výdaje Rozdiel
INÉ REPRE 0,00 -4 000,00 -4 000,00
MUŽI A-TÍM 624 000,00 -2 519 200,00 -1 895 200,00
MUŽI U21-TÍM 6 000,00 -619 697,00 -613 697,00
REPRE 0,00 -114 200,00 -114 200,00
REPRE - Person. náklady a odmeny 0,00 -257 736,00 -257 736,00
REPRE - U15 0,00 -86 000,00 -86 000,00
REPRE - U16 0,00 -117 500,00 -117 500,00
REPRE - U17 20 000,00 -223 000,00 -203 000,00
REPRE - U18 0,00 -217 400,00 -217 400,00
REPRE - U19 20 000,00 -161 500,00 -141 500,00
REPRE - U20 0,00 -21 000,00 -21 000,00
REPRE - WU15 0,00 -9 000,00 -9 000,00
REPRE - WU17 0,00 -56 000,00 -56 000,00
REPRE - WU19 0,00 -94 300,00 -94 300,00
ŽENY A-TÍM 500,00 -335 691,00 -335 191,00
SPOLU 670 500,00 -4 836 224,00 -4 192 724,00
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Reprezentácia

REPRE U20 čaká medzinárodný zápas s Českom v apríli 2017.

Reprezentáciu junioriek WU15 čakájú dva zápasy so súperkamy Česka,

WU17 je vo fáze kvalifikácie na ME 2017 ktorý sa uskutoční v máji v Česku ,

WU19  ma naplánované medzinárodné zápasy, Development turnaj v Bulharsku a 
kvalifikáciu v Litve.

Reprezentácia Ženy A  už absolvovala kontrolný zraz v Španielsku, medzinárodný 
turnaj Istria Cup a pred sebou medzinárodné zápasy a turnaje.

Iná reprezentácia tvoria náklady na priateľské futbalové stretnutia  Internacionálov.

Detailný prehľad rozpočtu je v prílohe tohto návrhu.

Popis položky rozpočtu Príjmy Výdaje Rozdiel
INÉ REPRE 0,00 -4 000,00 -4 000,00
MUŽI A-TÍM 624 000,00 -2 519 200,00 -1 895 200,00
MUŽI U21-TÍM 6 000,00 -619 697,00 -613 697,00
REPRE 0,00 -114 200,00 -114 200,00
REPRE - Person. náklady a odmeny 0,00 -257 736,00 -257 736,00
REPRE - U15 0,00 -86 000,00 -86 000,00
REPRE - U16 0,00 -117 500,00 -117 500,00
REPRE - U17 20 000,00 -223 000,00 -203 000,00
REPRE - U18 0,00 -217 400,00 -217 400,00
REPRE - U19 20 000,00 -161 500,00 -141 500,00
REPRE - U20 0,00 -21 000,00 -21 000,00
REPRE - WU15 0,00 -9 000,00 -9 000,00
REPRE - WU17 0,00 -83 000,00 -83 000,00
REPRE - WU19 0,00 -94 300,00 -94 300,00
ŽENY A-TÍM 500,00 -335 691,00 -335 191,00
SPOLU 670 500,00 -4 863 224,00 -4 192 724,00



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Investície 

V prvej polovici roku 2017 spustí SFZ do produktívnej prevádzky SAP. Súčasne bude splácať úver poskytnutý SLSP, a.s.

Z dôvod sťahovania do nových priestoroch bude potrebovať obstarať nový nábytok a v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov 
výpočtovú techniku. Celková investícia je plánovaná vo výške 30 325EUR.  Taktiež plánuje o rekonštrukciou budovy v Topoľčanoch 
vo výške 10 000EUR.

Výdavky na úpravy a rekonštrukciu ihriska vo Vysokých Tatrách sú plánované vo výške 138 000EUR. V roku SFZ pokračuje v 
projekte rekonštrukcia a obstaranie umelých ihrísk na ktoré má vyčlenené finančné prostriedky z Hattrick IV. Taktiež plánuje prispieť 
na revitalizáciu ihriska City Aréne v Trnave výškou 250 000EUR. V roku 2017 pokračuje s výstavbou a  rekonštrukciou štadiónov vo 
výške 3 700 000EUR.

Popis Inves=cie
Rozdiel

 (Príjmy-Výdaje) Príjmy Výdaje

UEFA HatTrick NTC Senec -20 000 350 000 -370 000

NTC POPRAD -10 000 100 000 -110 000

SFZ, implementácia SAP 0 237 220 -237 220

SFZ, Ostatný majetok -30 325 0 -30 325

SFZ, Ostatný majetok (ihrisko Tatranská Lomnica) -138 000 0 -138 000

FIFA FORWARD - Futbalová Akadémia DS 0 850 000 -850 000

FIFA FORWARD - ostatné projekty (mimo NTC Poprad) 0 0 0

MS Štadióny 0 3 700 000 -3 700 000

UEFA Centralizácia/splátka úveru -500 000 0 -500 000

UEFA HaNrick IV ihriská 385 000 1 535 000 -1 150 000

Topoľčany (kancelárie,šatne,kotolňa) N/V na prevádzku -10 000 0 -10 000

Celkom -323 325 6 772 220 -7 095 545



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
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Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR
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Návrh rozpočtu
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s celkovými príjmami vo výške 
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s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
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Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
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Výnosy      76 500,00EUR
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Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
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Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
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Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
Výnosy      386 000,00EUR

Konvencia a vzdelávanie:
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Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
s celkovými výdavkami vo výške 
15 632 tis. EUR

Klubové Ligové súťaže:
Náklady     491 080,00EUR
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Konvencia a vzdelávanie:
Náklady  374 300,00EUR
Výnosy      76 500,00EUR

 

Návrh rozpočtu SFZ za obdobie roka 2017



Návrh rozpočtu

Rozpočet je vytvorený :
s plánovaným hospodárskym 
výsledkom vo výške 16 tis. EUR,  
s celkovými príjmami vo výške 
15 648 tis. EUR, a 
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