
Členské príspevky na rok 2016 SFZ 
 

Aktuálne bola do systému ISSF doplnená možnosť úhrady členských poplatkov SFZ pre hrá- 
čov. Postupne bude pridaná takáto možnosť aj pre trénerov a ostatných športových odbor- 
níkov podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. 
 
Dôležité upozornenia: 
- ak hráč nemá “uhradené” členské, nebude možné ho nahrať na Zápis o stretnutí (nahrať  
ho nahráte, ale neuzavriete nominácie hráčov pre zápasom) 
- Členský príspevok členovia SFZ uhrádzajú na obdobie jedného roka. (teraz 
 to je na rok 2016) 
- Za uhradenie členského príspevku SFZ riadne a včas, sa považuje moment vygenerova- 
nia poplatku na mesačnú zbernú faktúru ako záväzného platobného predpisu. Následné  
uhradenie mesačnej zbernej faktúry v lehote splatnosti (t.j. pripísanie sumy na účet SFZ  
pred uplynutím lehoty splatnosti) v celej fakturovanej výške, so správnym uvedením variabilného symbolu 
faktúry bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet je administratívnym splnením povinnosti 
vzhľadom na systém mesačných zberných faktúr z po- 
hľadu Zákona o športe, nie interných noriem SFZ. 
- Členovi SFZ, ktorý nezaplatil členský príspevok, sa automaticky, v zmysle znenia stanov 
 SFZ, pozastavuje členstvo v SFZ a nie je oprávnený vykonávať akékoľvek činnosti v rá- 
mci SFZ. 
- Príjmy z  členských príspevkov SFZ sú súčasťou príjmov fondu podpory mládežnícke- 
ho futbalu a účel použitia tohto fondu schvaľuje konferencia SFZ. 
- Uhradené členské SFZ sa v prípade zániku členstva nevracia. 

Vysvetlenie k členským poplatkom: 
"Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami  
podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane  
národných športových zväzov, vyberajú  povinne všetky športové organizacie vrátane  
SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi  prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
 Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia  administratívnej náročnosti výberu členských  
príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských prí- 
spevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organi- 
zácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členo- 
via SFZ.  
 Klub, zväz alebo iná športová organizácia, ako riadny alebo pridružený člen SFZ, týmto  

čestne prehlasuje, že všetky členské príspevky členov SFZ, ktorých úhradu sprostredko- 

val pomocou mesačnej zbernej faktúry, riadne vybral od členov SFZ a je kedykoľvek pri- 

pravený to zdokladovať." 

 

Postup ako “uhradiť” v ISSF členský poplatok pre hráča 

 



 


