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Vážený pán
Ing. Ladislav Cembal
Generálny riaditeľ sekcie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
81330 Bratislava
v Bratislave dňa 22042014

Vec: Financovanie prevádzky a správy informačného systému o bezpečnosti na
športových podujatiach podľa zákona č. 112014 Z. z. oznámenie o zriadeni prevádzkového
účtu
-

Vážený pán generálny ršaditeL

dňa 122014 nadobudol účinnosť zákon Č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných
šponových podujati a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ‘zákon‘), ktorý bol
pripravený v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Ustanovenie
23 ods. 1 až 5 zákona ukladá správcovi informačného systému
sústneďovať prijmy z pokút na prevádzkovom účte, pričom orgán (disciplinárna komisia, Policajný
zbor aiebo okresný úrad). ktorý vydal rozhodnutie o uložení pokuty je povinný do konca
nasledujúceho rnesaca po uhradení pokuty odviesť prĺslušnú sumu (50 % z pokuty) na
prevádzkový účet.
Slovenský futbalový zvaz tdalej len SF1), ktorý je na základe
23 ods. 1 zákona
správcom informačného systému, Vám týmto oznamuje, že zriadil na vyššie uvedený účel v
Slovenskej sponiteľni. a. s., prevádzkový transparentný účet číslo:
5052469313/0900

IBAN SKl 909000000005052469313.

nformácie o príjmoch a výdavkoch prevádzkového účtu a o spösobe nakladania s
finančnými prosthedkarni prevádzkověho účtu sú v súlade s 23 ods- 5 zákona verejne pnistupné
a webovej stránke Slovenskej sporiteľne, a. s., wv.transparentneuctv.sk. Výdavky, které je
možné uhrádzat z prevádzkového účtu sú upravené v 23 ods. 4 zákona.
DovoFujeme si Vás zdvorilo požiadať, aby ste v tomto smere ako gestor zákona

upovedomili športové zvázy o zriadeni uvedeného prevádzkového účtu a zároveň požiadali
športové zväzy, aby upravili vo svojej pósobnosti postup disciplinárnych orgánov, ktoré sú
oprávnené prejednávať a ukladať pokuty v disciplinárnom konaní za neslušnosti a výtržnosti
účastnikov podujatia a za porušenie povinností organizátora podujatia alebo člena
usporiadateískej služby pri organizovaní podujatia, aby v súlade s 5 23 ods. 1 zákona poukazovali
50% z týchto pokút na prevádzkový účet.
SFZ akc správca intormačněho systému vypracovai Vyúčtovanie odvedených prijmov
z pokút podľa 5 23 ods. 1 zákona, ktoré by malo zjednodušíť celú agendu odvádzania 50% z
pokút na prevádzkový účet správcu informačného systému (SFZ). Vyúčtovanie je prílohou tohto
listu a tiež bude sprístupnené na webovom sídle SFZ.
DovoFujeme si Vás požiadať o súčinnosť pri zavedeni tohto vyúčtovania do praxe.
Z d6vodov implementácie použivania prevádzkového účtu do účtovníctva a vypracovania
mesačných závierok Vás prosíme o súčinnosť pri požiadavke zasielania vyúčtovania športovými
zvázmi do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom
apríl 2014 (následne v mesiacoch júl, oktáber, január. atď.), čím si splnia stav plnenia povinnosti
v rámci prislušného športového zväzu.
V prípade, ak niektoré športové zväzy počas roka neuiožia v disciplinárnom konaní
žiadne pokuty za neslušnosti a výtržnosti účastnikov podujatia a za porušenie povinnosti
organizátora podujatia alebo člena usporiadatefskej služby pri organizovaní podujatia, postačuje
zaslanie výkazu raz ročne do 31. januára nasledujúceho roka.
Ďakujeme Vám za poskytnutú súčinnosť pri irnplementácii uvedeného zákona do praxe.

S úctou

Účel úhrady

771č0

Číslo (vs)

dátum
úhrady

účtovný doklad
Popis uhradeného plnenia

podpis osoby oprávnenej uykonať vyúčtovanie

Názov Prispievateľa:
Sídlo:
iČo:
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):
e-mail a teletónne číslo:
Celková suma prijmu z pokút:
Celková suma z 50% odvodu z disciplinárnych konaní:
Kód variabilného symbolu:
771č0
Oátum:

Orgán ktorý ro,hodo o
uloženi pokuty

Úhrada
Číslo bankového účtu
prispievateľa

Vyúčtovanie odvedených prijmov z pokút z disciplinárnych konaní za mesiace

luma (eur)

uhradena

Skutočne

roku 2014

