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Vážený pán
predseda RFZ,
predseda ObFZ
v Bratíslave dňa 2204.2014
Vec: Financovanie prevádzky a správy infomiačného systému o bezpečnosti na športových
podujatiach podía zákona č. 1/2014 Z. z. oznámene o zriadeni prevádzkového účtu a žiadosť
o súč,nnosť pri implementácü zákona do praxe
-

Vážený pán predseda,
dňa 1.22014 nadobudoí účinnosť zákon Č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
športových podujati uvedený na tvebovorn sídle Slovenský futbalový zváz (d‘alej len «SFI‘)
(http://www.futbalsfz.skiprojektylzakon-c-12014.html), a o zmene a doplneni niektorých zákonov
(ďalej len “zákon‘), ktorý bol pripravený v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky s významným prispenim zástupcov SFZ.
Ustanovenie
23 ods. 1 až 5 zákona ukladá správcovi informačného systému časť
prrnov z pokút uložených za vymedzené delikty sústreďovať na prevádzkovom účte. pričom
orgán (disciplinárna komisia športového zväzu, pripadne iný kompetentný orgán športového
zvázu, Fohcajný zbor alebo okresný úrad), ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty je povinný
do konca nasledujúceho mesiaca po uhradeni pokuty odviesť prislušnú sumu (50 % z pokuty)
na prevádzkový účet.
Slovenský futbalový zväz (cfalej len „SFZ“), ktorý je na základe
23 ods. 1 zákona
správcom informačného systému, Vám týmto oznamuje, že zriadil na vyššie uvedený účel v
Slovenskej sooriteľni, a. 5. prevádzkový transparentný účet číslo:
505246931 3/0900

IBAN SKl 909000000005052469313.

informácie o prijmoch a výdavkoch prevádzkového účtu a o spbsobe nakladanía s
finančnými prostriedkami prevádzkového účtu sú v súlade s
23 ods. 5 zákona verejne
prístupné na webovej stránke Slovenskej sporitel‘ne, a. s., www.transparentneucty.sk.
Výdavky, ktoré je možné uhrádzať z prevádzkověho účtu sú upravené v
23 ods. 4
zákona a v č!. 38 ods. I až 4 Smernici o informačnom systéme o bezpečnosti na
športových podujatiach (d‘alej len ‘smernica‘), ktorú SEZ aKo správca informačného systému
schválil výkonným výborom SF7 dňa 12. marca 2014,
Dovoíujeme s Vás požada[, aby ste v tomto smere upovedomili prislušné orgány Vami
riadených zvzov o zriadent uvedeného prevádzkového účtu a zároveň upravili ch postup v
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súlade s Čl. 12 ods. 11 disciplinárneho poriadku SFZ tak, aby 50 % z uhradených pokút
uložených v disciplinárnom konaní za neslušnosti a výtržnosti účastnikov podujatia (Čl. 57
disciplinárneho poriadku) a za porušenie povinnosti organizátora podujatia alebo člena
usporiadateľskej služby pri organizovaní podujatia (Čl. 58 disciplinárneho poriadku), bob
v súlade S 23 ods. 1 zákona poukazovaných na vyššie špecifikovaný prevádzkový účet.
V zmysle či, 38 ods. 14 smernice SF7 ako správca informačného systému vypracoval
Vyúčtovanie odvedených prijmov z pokút podľa * 23 ods. 1 zákona (ďalej len vyúčtovanie“),
ktoré by malo zjednodušiť celú agendu odvádzania 50% z pokút na prevádzkový účet správcu
informačného systému 15SF a ktoré je podpornou evidenciou ukladania pokút v informačnom
systéme správou ISSF pre športové zväzy, které nepoužívajú v súčasnosti na evidenciu
uložených pokút 5SF. Vyúčtovanieje prilohou tohto listu a tiež bude spristupnené na webovom
sídle SFZ. Od 1.7. bude rozhodnutim W SFZ povinnosť používať informačný systém SFZ
(ďalej len 15SF) pre všetky RFZ a ObFZ.
Z dévodu zavedenia používania prevádzkového účtu do účtovníctva SF7 a vypracovania
mesačných závierok Vás žiadame o zasielanie vyůčtovania do konca mesiaca nasledujúceho
po uplynuti 3 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom apríl 2014 (následne v mesiacoch júl,
október. január, atd.); Čím bude zabezpečené priebežné plnenie uvedenej zákonnej povinnosti
zo strany Vami riadeného zváni
Evidencia pokút pre regionále a ob!astné športové zvázy ktoré používajú informačný
systém správou (15SF), z ktorých je povinnosť odviesf 50% je nasledovná:
Všetky disciplinárne komisie, orgány zvázov ako riadnych členov SF7, sú povinné viesť
kompietnú agendu uznesení disciplinárnej komisie (poplatkov, pokút, disciplinárnych opatrení)
priame v 5SF (www.futbalsfz.skiissfl.
Pil zadávaní pokuty v rámci uznesenia v ISSE je tajemník komisie povinný predmetné pokuty
označiť zaškrtnutím“ položky Povinný odvod IS BŠP“.
Člen SF7, který nebude postupovat v súlade so zákonom, predpismi a rozhodnutiami
SFZ, móže byt discipiinárne postihnutý za disciplinárne previnenie podfa
64 ods. I 5
disciplinárnehc poriadku (Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia
orgánu SFZ alebo jeho člena).
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Účel úhrady

771 Čo

Číslo (vs)

úhrady

dátuni

účtovný doklad
Popis uhradeného plnenia

podpis osoby oprávnenej vykonaťvyúčtovanie

IČO:
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):
e-mail a telefónne číslo:
Celková suma príjmu z pokút:
Celková suma z 50% odvodu z dísciplinárnych konanĺ:
Kód variabilného symbolu:
771Č0
Dátum:

Názov Prispievateľa:
Sídlo

Orgán ktorý rozhodo(
uložení pokuty

Úhrada
Číslo bankového účtu
prispievatera

Vyúčtovanie odvedených prijmov z pokút z disciplinárnych konaní za mesiace

Skutočne
uhraden
suma (eur)

roku 2014

