
Vysvetlenie predsedu OBFZ Považská Bystrica k výberu členského. 

 

      Vzhľadom na skutočnosť, že SFZ pristúpil v minulom roku k výberu členského , z toho plynie veľa 

otázok a nejasností. V nasledujúcom stanovisku sa pokúsim vysvetliť postup SFZ v celom  priebehu 

prípravy a realizácie tohto aktu. 

      Dňa 26.11.2015 sa uzniesla Národná Rada Slovenskej republiky na znení zákona č. 440 / 2015 Z. z. 

o športe a zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon okrem iného pojednáva  aj o spôsobe 

financovania športu a o podiele na jeho financovaní zo strany štátu.  § 9 bod 1 tohto zákona znie 

(citujem) : „ športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov vyberá od osôb 

s jej príslušnosťou podľa §3 písmeno k, prvého až šiesteho bodu, okrem osôb s príslušnosťou 

založenou zmluvným vzťahom na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a zmluvy 

o amatérskom vykonávaní športu a dobrovoľníckym vzťahom, ročný príspevok na svoju športovú 

činnosť. Za tento príspevok sa považuje aj členský príspevok.“  

      V dôvodovej správe k tomuto § ďalej uvádza (citujem) : „Podľa tohto zákona je novou 

povinnosťou športových organizácií s právnou formou občianskych združení, ktoré sa stanú 

prijímateľom verejných financií, je povinnosť vyberať od svojich členov členské. Podľa názoru 

zákonodarcu to je legitímny nástroj, ktorý dokáže motivovať členov športových organizácií, byť 

aktívne zapojený do jej činnosti a zúčastňovať sa jej aktivít. Je samozrejmé, že športové zväzy si 

môžu výšku členského upraviť podľa svojho uváženia .“   

       Na základe tohto zákona vypracovali zamestnanci SFZ návrh výšky členských poplatkov všetkých 

členov SFZ, ktorý podliehal schváleniu VV SFZ a následne konferencii SFZ ako najvyššiemu orgánu SFZ. 

Tento návrh nebol zverejnený, lebo ešte pred schvaľovacím procesom, vyvolal nesúhlasné reakcie 

Regionálnych a Oblastných futbalových zväzov. Po mnohých jednaniach  sa  návrh upravil na cca 50%  

pôvodného návrhu. Takto upravený návrh schválil VV SFZ a následne aj Konferencia SFZ v Žiline. Pri 

schvaľovaní tohto návrhu veľa zavážilo verejne vyhlásenie prezidenta SFZ, že vyzbierané finančné 

prostriedky aj percentuálny podiel z dotácie štátu na futbal sa prerozdelia v plnej výške späť 

amatérskym futbalovým klubom, ktoré majú mládežnícke družstvá. Na základe tohto, ak SFZ chcelo 

dotáciu od štátu , teda z verejných zdrojov, muselo pristúpiť k výberu členského. Otázkou je jeho 

výška. Tu je dodnes polemika a nejednotný názor. Je možné, že už nasledujúci rok sa bude výška 

členského upravovať.  

      Na ostatnej Konferencii SFZ v Poprade bol uznesením schválený spôsob rozdelenia sumy 

vyzbieranej za členské poplatky. Celá suma vyzbieraného členského bude vyplatená v pomernej časti 

každému amatérskemu mládežníckemu družstvu, ktoré pôsobí v súťažiach SFZ, alebo v súťažiach jeho 

členov v súťažnom ročníku 2016/2017.Termín vyplatenia bol stanovený do 15.12.2016. Táto časť 

prijatého uznesenia bola realizovaná v mesiaci december 2016, všetkým klubom, ktoré mali v ISSF 

správne fakturačné údaje.  

       Zákon 440  stanovuje aj koľko percent, ktoré  poukáže štát z verejných prostriedkov má byť 

použité na rozvoj mládežníckeho športu, po zaplatení členského. Táto suma v čase konania sa 

konferencie nebola známa, lebo závisela aj od počtu členov SFZ. V tom čase prebiehalo dohadovacie 

konanie s Ministerstvom školstva o počte členov a výške dotácie pre SFZ. Následne došlo ku zmene 



zákona a futbal a hokej boli od ostatných športov odčlenené a sú financované samostatne. K tejto 

časti finančných zdrojov dal prezident SFZ prísľub, že budú vyplatené amatérskym  mládežníckym 

družstvám neodkladne po  pripísaní dotácie  z MŠ na účet SFZ. Jeho predpoklad tejto realizácie bol, 

mesiac  február, marec. Suma ktorá bude vyplácaná závisí okrem iného aj  od počtu zaplatených 

členských príspevkov. Takýmto spôsobom sa preukazuje v zmysle uvedeného zákona členská 

základňa jednotlivých športových organizácií (zväzov).  

 

   Ján Panák    predseda OBFZ Považská Bystrica 

 

   

      

                    

 

 


