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Váženi prcdsedovia. sekrctúri RFZ a ObFZ. vážení delegáti konÍreneie SFZ.

na základe otázok od viacerýeh zástupeov klubov z róznych stupňov štruktúry slovenského fuihalu.
obraciam sa najmü na Vás týrnto listorn. ktorého ohsahom je zmysluplné a jasné vysvetienie podstaty
výberu členského príspevkii.

iúnovň kojilöreneia 517 schválila šku. termín splatnosti a účel použitia členského prispevku. tik
podľa spominanýeh početnÝch oiázok to strany kluhov. hrúčov. Lrénerov n mých čknov SbZ nebol
pravdepodohne zmysel výheru členských príspevkov riadne prezcntovaný vo všetkch širuktúrach
SEZ. Z uvedeného důvodu považujem v tejto chvíli za správne riešiť aj touto lbrmou ozrejmenic
správnosti ohto nášho spoločného kroku a vvsvetlenie. aký reálny a pragmatický zmysc skutočne má.

Týmto si každého z Vás dovoFujem požiadať, aby ste na všetkých úrovniach jánové zúvery

konťereneie SEZ, týkajúce sa členských príspevkov. tlmočili a vysvetlili svojim členom.

Vyberanie wčného členského príspevku uplatňuje SF2. v zniysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a jeho zavedeme je odzrkadlením a prejavom dvoch základných idei Zákona o športe. a to:

• preverenie situúcie aktívneho členstva v konkrétnej športovej organi,áeii
• vyheranie členského prispevkti v športe ako kvalitatívna podmienka uehádzania sa O verejné
prostriedky — podmienka spůsohilosti prijímateľa verejných prostnedkov.

Jedným zo základných prineípov. ktorý je zapracovaný tlo zákona o šporie. je, že:

‘‘Každý, kto chce na svoju iúujmovú činnost. vykonúvanú v rámci ohčianskelin združen itt, získat‘
verejné prostriedkv. musí preukňzať. že aj sáni prispieva na táto činnost fbrrnou ročného členského
príspevktt.“

Členské príspevk‘ v‘ beraj u na základe svol leh stanov iapríklad aj naši ítitbaloví kolegovia z EAČR
(Ceská republika). aj zviiz v Rukúskn. (hVskjj či Poísku. Na Slovensku (Id roku 2016 v zmvsle
zákona č. 440/201 Z. z. tak rohia všetky športové truarlizácie. ktorč sa uchádzajú o vercjrié
prosiriedky.

Slovenský ňirhal ako uznaný špon ti 817 ako národný šponový ívüz rá v imysle Zákona o šponle
spůsoh i lot pni írnatel‘a vercj ných prostriedkov a každoni )Čne na svoj U Č fl IiOSU žiadu štú( o ieh
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poskytnutie. Uvítali sine, že výpočet výšky prispevku u,nanýin športom je po dlhých rokoeh určený
zňkonum. a nic lobizinoin

Prispevok uznanému šponu je priarno úrnerný pridunej hodnote uznaného šponu pre SlovenskO republiku
a vypočitava sa podia vzorea. na zaklade parametrov. ktoré vyjadrujú záajern o uznaný špon v Slovenskej
rcpuhlike a v zahraničí. dos,ahnuté športové výsledky športovcov tUcho družstiev v kategOrii dospeiýcli a
v kategóriách mládeže a počet aktfvnych športovcov vn veku do IS rukov. tnto v‘počet priniesol
slovenskému ňťbah navýšenie príspevku o3.5 rnilióna EUR od roku 2010.

Akceptujeme Leda výher členských prispevkov ako zákonný a legitirnny predpoklad uchádzania sa
o verejné Hnancie a tým prezentujeme. že naša čenská základňa je zdravá, živá a v očiach ohčanov
Slovenskej republiky dostatočne dóvervhodná. aby nám štát za šíátneho rozpočtu vyčlenil prislušnú
čiastku.

Zákon o špunte zároveň priamo ukladá národnému špontovémtl zväzu aj povinnosť ‚.rozdcliF najmenej 10
% prosíriedkov z pnispevku uznanému športu medii špohové kluby.“

SEZ predpokladú. že v roku 2017 by z vypočítanej výšky príspevku, ktorý SEZ dostane ako národný
športový zWiz. malo 10% predstavovať sumu cca 600.000 EUR. Keďže v zákone sa uvádza pojem
_uajmenej 10%“, schválili členovia konfl2rencie SEZ priamo v stanovách navýšenie lejto sumu
vytvorenim Fondu podpory mládežníckeho íuthalu, ktorého prijmami hudú okrem uvedených cca 600.000
EUR ešte naviac už spomínané príjmy z členského pníspcvka. ďalej 5% z odrneny šporíovej reprezentácie
a ešte aj prípadné mé príirny podi‘a rozhodnutiu konWrcncie alebo výkonného výhoru. Znamená to. že
prvýkrát v novodohej histOrii SEZ, a to aj vďaka novým princíponi v Zákone o špork. hude medii kluby
rozdelených cca 1.000.000 EUR.

Pnpom mam, že VV SEZ sa na svojom najbližšom. Leda septembrovom zasadnutí bude zaoherat‘ návrl]om
spósohu a termínu prerozdelenia takto naakumulovaných tinančnýeh prostredkov vo Íbnde podpory
mládežníekeho lhthal u jednotlivým kluhom arnatérskcho fUtbalu a teLiio návrh prcdloži výkonný výbor
SEZ konhrencii SEZ na schválenie na jej nadchádzajúcom ‚asadnutí.

Vážení kolegovia. je v záujme nás všetkých a celého slovenského Futhalu. aby sa vyheranie ročného
členského prkpcvku stalo samozrejmou súčusFou každého člena SEZ. majúceho príslušné miesto
kdekoľvek v šLruktúre SEZ ..Je to úpine logické ti zákonné riešenie. ktoré nám v spolupráci so štátom
umožní proces výheru členského pníspevku nielen naštartovat, ale aj správnym spĎsohom uplalniF jednak
zákon a jednak spoločenský záujeni. Preto je potrehné správne prezentovať a pravdivo odpovedaF
na všctkv otáLk) %Ú\ isiace 5 týmto proccsom. ktorých adresátmi sine my ti ktoré sú nám kladené pístinou
či ťistnou Ionuou.

Sum presvedčený. že vS her členského prispevku je dobrý krok. tnmsparentný a zákonný. prdu verím. že
si ho osvo hne všetci. ktorÝm záleží na Lom. ah slovenský lUWal krúčal spravnym smeroni
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