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Vážení ISSF manažéri futbalových klubov, 
 
týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na novú povinnosť akejkoľvek fungujúcej a existujúcej mimovládnej neziskovej organizácie 
doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii údaje o štatutárnom orgáne 
organizácie. 
 
Tým organizáciám, ktoré túto povinnosť do 30.6.2019 nesplnia, nebudú môcť byť od 1.7.2019 poskytované akékoľvek 
verejné prostriedky (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku) a zo strany SFZ budú mať 
pozastavenú možnosť čerpať kredity pridelené v rámci rozdelenia príspevku uznanému športu na nákup cez predajný 
portál futbalnet.shop až do dňa splnenia tejto povinnosti. Povinnosť si klub splní vyplnením formulára „Register 
MNO“ v elektronickej podateľni v ISSF a jeho zaslaním spolu s povinnými prílohami (viď text nižšie) Ministerstvu 
vnútra SR. Pri ukladaní formuláru po stlačení tlačidla „Uložiť“ klubový manažér musí potvrdiť text „Týmto 
potvrdzujem pravdivosť údajov a záväzne prehlasujem, že som splnil povinnosť podľa zákona č. 346/2018 Z. z. V 
prípade, že som tak ešte neurobil, záväzne prehlasujem, že  formulár vytlačím, úradne overím podpis a bezodkladne 
zašlem na uvedenú adresu Ministerstva vnútra SR“. Týmto úkonom klub vezme na vedomie, že v prípade, ak sa 
preukáže opak a klub svoju povinnosť oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne skutočne nesplní 
alebo už nesplnil, bude mať pozastavenú možnosť čerpať kredity pridelené v rámci rozdelenia príspevku uznanému 
športu na nákup cez predajný portál futbalnet.shop až do dňa splnenia tejto povinnosti a finančné prostriedky, ktoré 
mu boli v termíne od 1. júla 2019 do dňa skutočného splnenia oznamovacej povinnosti vyplatené, je povinný vrátiť 
SFZ do 15 dní odo dňa zaslania písomnej žiadosti SFZ.  
 
UPOZORNENIE: V prípade, že si klub svoju povinnosť voči Ministerstvu vnútra SR už splnil, podklady sa Ministerstvu 
vnútra SR duplicitne nezasielajú.     
 
 
Formulár „Register MNO“ bude dostupný v ISSF elektronickej podateľni najneskôr do konca mája 2019 o čom budú 
kluby informované cez ISSF správu. 
 
 
Vysvetlenie: 
 
Od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií, ktorý prináša 
nové povinnosti aj pre športové kluby, ktoré majú akúkoľvek formu mimovládnej neziskovej organizácie (t.j. nie sú 
spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou), najčastejšie sú založené ako občianske 
združenie. Všetky takéto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra MNO 
do 30.6.2019. 
 
Nový zákon o registri MNO zavádza nový, jednotný register mimovládnych neziskových organizácií, ktorými sú: 

• nadácie, 
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 
• občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov, 
• neinvestičné fondy a 
• organizácie s medzinárodným prvkom. 

Upozorňujeme, že pre existujúce športové kluby nie je potrebná kompletná preregistrácia, ale len doplnenie 
chýbajúcich údajov do registra.Je však nutné skontrolovať existujúce zapísané údaje v registri a prípadne spolu s 
doplnením údajov oznámiť aj zmenu nesprávnych a nepravdivých údajov. 



 

2/3 

 
Keďže väčšina futbalových klubov má právnu formu občianskeho združenia, prinášame podrobnejšie informácie pre túto 
právnu formu. 

 DÔLEŽITÉ !!! 
 
Každý futbalový klub je povinnýoznámiť MV SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. 
zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s 
dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu 
(notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky 
overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený). Oznámenie údajov 
o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým 
počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť 
taktiež úradne osvedčená. Oznámenie zaslané v zákonnom termíne do 30.6.2019 je bez poplatku, po tomto termíne 
je spoplatnené sumou 16,50€. Vzor oznámenia zasielame ako prílohu. 
              
Ohlásenie informácií je možné dvomi spôsobmi  (po konzultácii s Ministerstvom vnútra SR odporúčame využiť 
písomnú formu podľa písm. a) vyplnením priloženého vzoru oznámenia): 
 

a. písomne na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej 
správy, oddelenie registrácií, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 

b. elektronicky – vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z dobrovoľne aktivovanej elektronickej 
schránky mimovládnej neziskovej organizácie (nie elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného 
portálu verejnej správy www.slovensko.sk. 
  
__________________________________________________________________________________________ 
Ďalšie informácie: 
 
Medzi ďalšie dôležité povinnosti futbalových klubov patrí: 
 

1. Pri zmene stanov:  
 
Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov, združenie, je povinné MV SR písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od 
jej schválenia; k oznámeniu sa pripája vo dvoch vyhotoveniach znenie dodatku k stanovám. 
 

2. Pri zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu:  
 
predložiť MV SR dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho 
orgánu. Oznámenie o zmene údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym 
orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a súčasne aj 
novozvoleným štatutárnym orgánom alebo novozvolenými členmi štatutárneho orgánu; pravosť podpisov musí byť úradne 
osvedčená. Podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu zapísaného v registri, ktorý zomrel alebo bol 
vyhlásený za mŕtveho, sa nevyžaduje. Ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri odmietne 
podpísať oznámenie a uznesenie združenia o zmene štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, jeho podpis 
možno nahradiť vyhlásením troch členov združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov, ich podpisy 
musia byť úradne osvedčené a nahrádzajú podpis štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu. 
 

3. Povinnosť uvádzať názov a označenie právnej formy (ak už nie je súčasťou názvu), adresu sídla a IČO v úradnom styku, 
v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. 
 
Do registra MNO je možný aj zápis dobrovoľných údajov: 
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1. oznámenie webového sídla 
2. zápis všeobecne prospešného účelu (aj viacerých) do registra, ak je cieľom alebo predmetom činnosti organizácie tvorba, 

podpora, ochrana alebo rozvoj:  
 
1. kultúrnych a duchovných hodnôt,  
2. životného prostredia,  
3. ľudských práv,  
4. zdravia,  
5. sociálnych služieb a sociálnej pomoci,  
6. vzdelávania,  
7. vedy, výskumu a vývoja,  
8. telovýchovy,  
9. dobrovoľníctva,  
10. rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. 

 


