
DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 

pre členov Východoslovenského futbalového zväzu 

k výročnej správe 

v zmysle § 27 odsek 6 zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") 

I. Overili sme účtovnú závierku Východoslovenského futbalového zväzu (ďalej len „VFZ ") 
k 31. decembru 2016, priloženej výročnej správy VFZ, ku ktorej sme dňa 15. Mája 2017 vydali 
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky v nasledujúcom znení: 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Východoslovenského futbalového zväzu (ďalej len „VFZ 
"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. 

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
Východoslovenského futbalového zväzu k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve"). 

Základ pre názor 

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. Od Východoslovenského futbalového zväzu sme nezávislí podľa 
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa 
etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj 
ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, 
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby. 



Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti 
Východoslovenského futbalového zväzu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie 
skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 
predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle VFZ 
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také 
existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú 
vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v 
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce 
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie 
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je 
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, 
falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na 
efektívnosť interných kontrol VFZ. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom. 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o 
tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by 
mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak 
dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe 
audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie 
nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov 
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však 
môžu spôsobiť, že VFZ Východoslovenského futbalového zväzu prestane pokračovať 
v nepretržitej činnosti. 

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej 
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti 
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 



II. Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe - dodatok správy nezávislého 
audítora 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa 
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na 
iné informácie vo výročnej správe. 

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami 
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade 
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej 
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. 

Posúdili sme, či výročná správa VFZ obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 
o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru: 

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za 
daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali 
počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej 
správe, ktorú sme dostali po dátume vydania tejto správy audítora. 
V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

Košice 26 mája 2017 

AUDIT GOLD , s.r.o. Ing. Róbert GOLD 

Beskydská 13 , 040 11 Košice Licencia SKAU č.423 

kľúčový štatutárny audítor Licencia UDVAč.360 

OR OS Košice I oddiel : Sro číslo: 26 174 /V 



Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, Košice 

Výročná správa za rok 2016 

Predkladá : Alžbeta Majláthová 

V Košiciach dňa 25.05.2017 
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Východoslovenský futbalový zväz bol založený a vznikol ako nezisková 

organizácia za účelom združovania fyzických a právnických osôb pôsobiacich vo futbale 

na území Košického a Prešovského samosprávného kraja ďalej len KSK a PS K. 

Poslaním Východoslovenského futbalového zväzu je podpora a rozvoj futbalu na území 

KSK a P SK s osobitým dôrazom na futbal detí a mládeže. Napĺňaním poslania 

neziskovej organizácie Východoslovenský futbalový zväz v spoločnosti sa sleduje 

verejný záujem a verejná prospešnosť. 

Medzi hlavné činnosti VsFZ patrí: 

• organizovať a koordinovať súťaže vo futbale na uzemi KSK a P SK na 

všetkých úrovniach a vo všetkých kategóriach 

• organizovať a riadiť prípravu vzdelávania športových odborníkov najmä 

trénerov, rozhodcov, delegátov a iných funkcionárov 

• reprezentovať záujmy futbalového hnutia v spoločnosti 

• presadzovať záujmy členov Východoslovenského futbalového zväzu 

a celého futbalového hnutia vo vzťahu k Slovenskému futbalovému zväzu. 

1. Prehľad činností vykonávaných organizáciou v roku 2016 

Východoslovenský futbalový zväz riadil v roku 2016 osem súťaží dospelých, štrnásť 

mládežníckych súťaží a dvadsaťštyri súťaži prípraviek. Na riadení jednotlivých oblastí 

činnosti VsFZ sa podieľajú odborné komisie, najmä športovo -technická komisia, 

komisia rozhodcov a delegátov, disciplinárna komisia, komisia mládeže, trénersko-

metodická komisia a komisia ženského futbalu. 



V septembri 2016 VsFZ bol organizátorom región cup - amatérov. Družstvo 

výberu VsFZ obsadilo 2. miesto. Mládežnické regionálne výbery pravidelne 

reprezentujú zväz na viacerých turnajoch a inak tomu nebolo ani v roku 2016. 

Výber VsFZ v kategórií U-12 sa zúčastnil halového turnaja FAKTOR KÚPA a obsadil 

9. miesto, U-14 reprezentovala VsFZ na turnaji regionálnych výberov aVenglošov 

pohár kde obsadili tretie a druhé miesto, U-15 sa zúčastnila turnaja Memoriál G.Princa a 

obsadila 3 miesto, U-16 získala druhé miesto na turnaji KIJBALA CUP v Budapešti. 

Nezaostávali ani regionálne výbery dievčat. Na turnaj i v Dunajskej Lužnej získali tretie 

miesto. 

V júni 2016 Východoslovenský futbalový zväz organizoval letný tábor pre chlapcov 

a dievčatá, v novembri 2016 organizoval 12.ročník halový turnaj žiakov Memoriál 

JUDr.Bohdana Benedika. Východoslovenský futbalový zväz v novenbri organizoval 

19. ročník slávnostného vyhlásenia ankety 11. roka 111.ligy muži a 4.ročník 

slávnostného vyhlásenie ankety 11. roka žien. 

Komisia rozhodcov a delegátov každoročne organizuje semináre pre rozhodcov 

a delegátov v oblasti pravidiel futbalu. 

Trénersko - metodická komisia pravidelne organizuje vzdelávanie trénerov pre I. 

kvalifikačný stupeň Grassroots „C", II. kvalifikačný stupeň licencia UEFA B. 



Hospodárenie z pohľadu majetkových účtov 

Strana aktív - štruktúra majetku 

Dlhodobý hmotný majetok v sume 485 675,80 EUR. V tejto hodnote je evidovaná 

budova, pozemok a vodovodná prípojka VsFZ na Alejovej 2 v Košiciach. 

V položke zásoby evidujeme športový materiál /dresy, tričká, súpravy, rozlišovačky/ 

pre potreby regionálnych výberov v účtovnej hodnote 2 522 EUR. 

Pohľadávky tvoria časť z obchodného styku a časť zo S FZ, 

Sú evidované vo výške 110 986,05 EUR. 

Pohľadávky k 31.12.2016 tvoria : 

• 82633,67 € - pohľadávka voči SFZ dotácia na činnosť RFZ za rok 2014 

• 19 810,98 € - neuhradené faktúry 

• 8 500 € - Adminex s.r.o. /vyhratý súdny spor/ 

V 

Časové rozlíšenie tvoria náklady budúcich období v sume 409,46 €, príjmy budúcich 

období 9 137 €- nevyfakturované poplatky F K k 31.12.2016 

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016 

• Pokladňa 291,29 € 

• Bankový účet VUB 302 744,52 € 

Spolu stav finančných prostriedkov 303 035,81 € 

Podiel VsFZ v Nadácií Budúcnosť Východu predstavuje 100% základného imania 

v účtovnej hodnote 6 650 €. 



STRANA PASÍV - zdroje krytia majetku 

Východoslovenský futbalový zväz vykazuje plusovú hodnotu hospodárenia za účtovné 

obdobie vo výške 1 17 395,81 € po zdanení. 

Krátkodobé záväzky z obchodného styku evidujeme v účtovnej hodnote 2 626,23 €, 

záväzky voči zamestnancom v sume 2 962,64 €, záväzky voči sociálnej poisťovni 

a zdravotným poisťovňam v sume 1 632,44 €, daňové záväzky v sume 2 408,79 €. 

Účet 411 - Základné imanie 48 429,89 € 

Účet 421 - Rezervný fond 4 842,99 € 
r 

Učet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 629 782,57 € 

v 

Časové rozlíšenie k 31.12.2016 

Účet 384 - Výnosy budúcich období 25 310,67 € 

Výsledok hospodárenia za rok 2016 

Účet názov suma 

501 spotreba materiálu 10 982,58 € 

502 spotreba energie 10 854,24 € 

511 opravy a udržiavanie 353,86 € 

512 cestovné 319 389,54 € 

513 náklady na reprezentáciu 1 788,09 € 

518 ostatné služby 8 972,68 € 

521 mzdové náklady 189 802,04 € 

524 zákonné soc. a zdrav, poistenie 59 399,81 € 

527 zákonné soc. náklady 4,90 € 

532 daň z nehnuteľnosti 3 461,84 € 

543 odpísanie pohľádavok 118,95 € 



547 osobitné náklady 115 983,12 € 

549 iné ostatné náklady 1 514,36 € 

551 odpis dlhodobého nehni, majetku 6 007 € 

561 poskytnuté príspevky org. zložkám 43 100 € 

Účtovná trieda 5 spolu 771 733,01 € 

602 predaj služieb 3 653,14 € 

642 ostatné pokuty a penále 187,44 € 

644 úroky 13,82 € 

647 osobitné výnosy 687 991,54 € 

649 ostatné výnosy 6 400,44 € 

658 výnosy z nájmu majetku 8 31 1,88 € 

661 prijaté príspevky od org. zložiek 184 320,76 € 

Účtovná trieda 6 spolu 890 879,02 € 

Výsledok hospodárenia pred zdanením +119 146,01 € 

591 Daň z príjmov 1 750,20 € 
# 
Výsledok hospodárenia po zdanení + 117 395,81 € 

Návrh na prerozdelenie zisku 

Východoslovenský futbalový zväz navrhuje prerozdelenie zisku medzi futbalové kluby 

na Rozvoj infraštruktúry štadiónov v sume 117 395,81 € a 82 605 € prerozdelenie, 

nevysporiadaného výsledku hospodárenia za rok 2015. 

Súdne spory vedené voči VsFZ : 

Firma Adminex,spol. s.r.o. podala žalobu na Východoslovenský futbalový zväz. 

' Predmetom súdneho sporu je zmluvná pokuta vo výške 11 500 € za neplnenie zmluvy 

o poskytovaní služieb. Východoslovenský futbalový zväz tento súdny spor vyhral, ale 
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súdny spor nenadobudol právoplatnosť z dôvodu odvolania sa firmy 

Adminex spol.s r.o. na Krajský súd. Pojednávanie zatiaľ nebolo vytýčené. 

Súdne spory vedené VsFZ : 

Východoslovenský futbalový zväz vedie súdny spor s firmou Adminex spol. s r.o. vo 

výške 486,20 € . Predmetom súdného sporu je sankčný úrok DU za nesprávne 

vypočítanú a odvedenú daň. V súdnom spore zatiaľ nebolo rozhodnuté. 

Prehľad PO a FO ktorým V sFZ poskytol finančné prostriedky zo sv ojho rozpočtu 

prevyšujúce v súčte sumu 5000.- EUR a účel, na ktorý boli tieto prostriedky 

poskytnuté. 

Partner IČO Adresa Mesto Účel platby 
ATAK výrobné družstvo 698113 Jarková 4 Prešov Rozhodcovská sada dresov 

Ema spol.s.r.o. 31725457 Húskova 17 Košice 
Nákup športového 
materiálu 

AGAPEa.s. 31670334 Jiskrova 3 Košice 
Ubytovanie,strava, 
regenerácia reg. výber 

Peter Simčák-SIMI 17115426 T. Lomnica 144 Vysoké Tatry 
Ubytovanie,strava 
sem.r,región cup 

S&M reality s.r.o. 47223341 Jesenná 20 Košice Delegované osoby 
Tepelné hospodárstvo s.r.o. 31679692 Komenského 7 Košice Dodávka tepla 

Vzdelávacie a regeneračné cuntrum 45984751 Kežmar. Žľaby 12 Vysoké Tatry 
Ubytovanie a strava 
seminár R+DZ 

GERUST s.r.o. 31669735 
Vstupný areál 
U.S.Steel Košice-Šaca 

Oprava vstupného 
schodištia a prístrešku -
budova 

Košice 

Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu 
roku 2016 

Zloženie orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2016 zostalo oproti roku 2015 
nezmenené. Zloženie orgánov je nasledovné : 

Predseda : Ing. Richard Havrilla 

Členovia VV: Prof. Gabriel Weiss, PhDr. Jozef Križalkovič, 

Štefan Vaľko, Peter Goga, Vladimír Drobňák, 



Ján Špivák, Vendelín Novysedlák, Jaroslav Švarc 

Členovia konferencie : 

• Zvolánek Karol, 
• Alexander Marcel, 
• Eperješi Miroslav, 
• Škody Ondrej, 
• Mikloš Daniel, 
• Čierny Maroš, 
• Ján Onofrej, 
• Migaš Jaroslav, 
• Šuhaj Pavol, 
• Hlebaško Štefan, 
• Tomáš Marcel, 
• Hvozdík Ján, 
• Bobko Radoslav, 
• Jendral Peter, 
• Marcinko Ľuboš, 
• DžubákJán 
• Pollák Dušan, 
• Chanas Ján, 
• Friga Martin, 
• Jenčurä Peter, 

• Černega Alexander, 
• Barvirčák Ladislav, 
• Piršč Pavol, 
• Končar Martin, 
• Bančanský Pavol, 
• Bajus Ján, 
• Andrek Jozef, 
• Gavalier Vladimír, 
• Hoffman Vladimír, 
• Komara Jozef, 
• Kovalčík Jozef, 
• Ka cmar čí k Karol, 
• Grich Rastislav, 
• Čan Vladimír, 
• Pilch Peter , 
• Hudák Zdenko, 
• kahane Ján, 
• Šott František, 
• Chovanec Anton 



Správa o hospodárení VsFZ 

Záver 

V správe o čerpaní rozpočtu Východoslovenského futbalového zväzu ako občianske 
združenie vychádzame z účtov podvojného účtovníctva. 

Vypracoval: Alžbeta Majláthová 

V Košiciach dňa 19. mája 2017 

Richard Havrilla - p r edseda 

n 

Výročná správa a účtovná závierka bola schválená konferenciou VsFZ dňa 25. mája 
2017. 


