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Výzva pre kluby na čerpanie kreditov zo „Zákona o športe“ (dotácie na mládežnícke družstvá)
Prezident SFZ Ján Kováčik listom doručeným predsedom všetkých FZ na Slovensku e-mailom dňa 31.10.2017
požiadal o pomoc s odkomunikovaním možnosti klubov čerpať finančné prostriedky prostredníctvom eshopu SFZ.
Vyzýva kluby, aby čerpali dotáciu z MŠVVaŠ SR na svoje mládežnícke družstvá (kredity cez eshop.futbalsfz.sk).
Preukázateľne mnohé kluby doteraz vôbec nezachytili informáciu o možnosti čerpať im Konferenciou SFZ
schválené finančné prostriedky na rok 2017, ktoré je nevyhnutné vyčerpať do konca roka 2017, inak tieto prostriedky budú
musieť byť vrátené “štátu” čo by bola z pohľadu SFZ veľká škoda nielen po stránke finančnej, ale aj komunikačnej.
Komunikácia prebiehala doteraz výhradne pomocou e-mailov zasielaných klubovým ISSF manažérom, a to v
maximálne 14-dňových intervaloch počnúc 1.8.2017, kedy bol spustený e-shop na čerpanie finančných prostriedkov
prostredníctvom kreditov.
Prezident SFZ žiada predsedov FZ, aby bezodkladne všetkými dostupnými prostriedkami komunikovali na svoje
kluby, aby si vyčerpali tieto s nemalým úsilím nadobudnuté štátne prostriedky. V každom prípade žiada, aby na webových
stránkach svojich FZ a v úradných správach FZ pravidelne v týždenných intervaloch pripomínali možnosť a nevyhnutnosť
čerpania finančných príspevkov prostredníctvom kreditného systému v e-shope, ako aj termín ich použitia, ktorý je
najneskôr do 31.12.2017, ideálne však je použitie do 1.12.2017 kvôli vianočným sviatkom a doručovaniu tovaru.
Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke e-shopu: „https://eshop.futbalsfz.sk“ (v dolnej časti stránky v
menu Informácie).
Zoznam klubov na "Prerozdelenie príspevku podľa § 69, ods. 5, písm. a), zákona č. 440/2015 Z. z. o športe (15%
pre rok 2017)" v celkovej čiastke 1.064.897,45 €, je na adrese: „http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podlazakona-o-sporte“. Pre kluby matrične patriace pod ObFZ Michalovce je to čiastka 15.707,64 € (na 1 mládežnícke družstvo
402,76 €).
Na tejto adrese sú:
- Finálny prehľad prerozdelenia príspevku pre rok 2017 - po kluboch abecedne
- Finálny prehľad prerozdelenia príspevku pre rok 2017 - po zväzoch podľa matričnej príslušnosti klubov
- Metodické usmernenie k používaniu finančných prostriedkov prerozdelených futbalovým klubom v súlade s
ustanovením § 69 ods. 5 písm. a) zákona č.440/2015 Z.z. o športe
Spôsob registrácie osobného konta osoby na čerpanie kreditov cez eshop.futbalsfz.sk
Registrácia osoby
Pred akýmkoľvek nákupom, nielen ako ISSF manažér za klub, ale aj ako fyzická osoba, je potrebné sa pre úspešné
dokončenie nákupu riadne zaregistrovať v sieti „sportnet.online“, kde si registráciou vytvoríte vlastné konto aj pre ďalšie
služby tejto siete.
Registrácia a prístup do Vášho osobného konta je na adrese: „my.sportnet.online“, kde budete presmerovaný aj po
kliknutí na "Prihlásiť sa" vpravo hore na „eshop.futbalsfz.sk“.
Používajte VÝHRADNE OSOBNÚ EMAILOVÚ ADRESU, je to Vaše OSOBNÉ KONTO (neskôr sa overíte
ako klubový ISSF manažér, tréner, a pod., vo svojom osobnom konte priamo v ISSF).
NEZABUDNITE PROSÍM POTVRDIŤ SVOJU REGISTRÁCIU KLIKOM NA ODKAZ, KTORÝ VÁM
PRIŠIEL DO REGISTROVANÉHO E-MAILU.
Oblastný futbalový zväz Michalovce
Upozornenie: ObFZ Michalovce aj touto výzvou upozorňuje svoje FO a FK na možnosť čerpania dotácie na
mládežnícke družstvá za rok 2017, najlepšie do 1.12.2017.

