Výzva Revíznej komisie VsFZ ku všetkým FO a FK k registrácii svojich členov
Vážení predsedovia, na základe uznesenia Revíznej komisie VsFZ Košice z 03.03.2016 sa obraciam na vás so
žiadosťou, aby ste v záujme spresnenia evidencie členskej základne vo FK a FO evidovaných vo vašom ObFZ, tento list
adresovali na jednotlivé FK a FO a boli nápomocní pri úplnom zavedení ISSF – v oblasti registrácie členskej základne
do praxe.
ISSF už vo svojich začiatkoch prišiel s myšlienkou verejne dostupných informácií o účastníkoch futbalového
života. Musíme si uvedomiť, že nielen počet hráčov robí obraz o veľkosti futbalu. Preregistrácia a registrácia všetkých
osôb v slovenskom futbale prináša aktuálnu informáciu o stave futbalovej rodiny, koľko ma členov a ako sa ďalej člení
( hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti, funkcionári, priaznivci futbalu, fankluby). Informácie o členskej základni sú
nevyhnutné okrem iného aj z pohľadu nového zákona o športe č. 440/2015 Z.z.
Zákon 440, § 8 - uvádza, že športová registrácia vedie zdrojovú evidenciu osôb od čoho sa môže odvíjať
podmienka dotácie z verejných zdrojov; § 12-13-14 uvádzajú o kontrole a úlohe kontrolóra - RK; § 15 - uvádza o
športovom klube a jeho poslaní; § 80 - uvádza o registrácii fyzických osôb v športe.
ISSF, čo sa týka registrácie členov futbalového diania, jednoznačne sleduje čo najpresnejšiu informáciu o
členskej základni. Musíme si uvedomiť, že člen, ktorý nebude registrovaný a nebude mať registračnú kartu, čo
je identifikačný doklad člena rodiny s jedinečným číslom, nebude môcť vykonávať žiadnu činnosť, nielen v rámci
realizácie futbalových zápasov ale i vôbec vo futbalovom živote príslušného klubu, oddielu a orgánu. To znamená, že
člen, ktorý nie je registrovaný a nemá registračný preukaz, nemôže brať ani účasť ako delegát na členskej schôdzi (ČS),
ani na konferencii.
Registračný preukaz má členom futbalovej rodiny priniesť aj hmatateľné výhody do bežného života. SFZ
spustil projekt FK Výhod, kde pomocou aktívneho konta ISSF a registračnej karty budú môcť členovia získať rôzne
výhody, medzi ktorými sú zvýhodnené ceny na nákup u partnerov SFZ.
Vážení športoví priatelia, vyjadrujem presvedčenie, že vynaložíte také spoločné úsilie, že naplníme úlohy
a poslanie ISSF a zákona o športe.
Športu a futbalu zdar!
Ján Barilla, v.r.,
predseda RK VsFZ.

