Informácie z ISSF v dňoch 26.07.2017 - 02.08.2017
Ospravedlnenie k nefunkčnej tlači zápasovej súpisky z ISSF: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa
30.7.2017 od J. Letka s týmto textom: Chyba bude odstránená hneď začiatkom týždňa. Ako náhradné riešenie použite
prosím samotný Zápis o stretnutí.
Dôležité informácie k registrácii športových odborníkov: Členovia SFZ ich dostali z ISSF e-mailom dňa
30.7.2017 od J. Letka s týmto textom: Vážení kluboví manažéri, dovoľujem si Vám zaslať touto cestou zopár informácií
a návodov, ako registrovať športových odborníkov. Pozbierali sme najčastejšie otázky za posledný týždeň. K samotnej
technickej stránke registrácií je len jedna pripomienka, a to je jedinečnosť emailovej adresy - jedinečnosť emailovej
adresy sa časom zruší, už je to v pláne vývoja. Téma povinné a nepovinné osoby: ● keďže Zápis o stretnutí je a musí
byť len jeden pre všetkých viac ako 400 súťaží, nie je možné určiť univerzálne, ktoré polia sú na ktorých úrovniach
povinné a taktiež je nám jasné, že registrácia športových odborníkov “chvíľu” potrvá, nie sú všetky polia povinné
(hlásateľ, videotechnik, lekár/zdravotník a podobne). Postupne však budeme tieto polia prepínať na povinné,
predpokladáme, že v zimnej prestávke, dovtedy je dosť času si športových odborníkov doregistrovať; ● čo sa týka
trénerov a asistentov, tam je situácia nastavená tak, že podľa platných noriem musí mať každý tréner, asistenti,
kondičný tréner a tréner brankárov potrebné trénerské vzdelanie a musia byť zaregistrovaní s potrebnou licenciou v
matrike trénerov. Samotné nastavenia povinnosti danej osoby, roly tréner, si nastavuje každý zväz samostatne pre svoje
súťaže, čo je povinné a čo nie by mali obsahovať Rozpisy súťaží jednotlivých zväzov, tu majú správcovia súťaží návod
ako na to http://www.futbalsfz.sk/konfiguracia-sutazi; ● Vedúci/tímový manažér, odporúčame aby to boli tímoví
manažéri, nemýľte si prosím Tímového manažéra ako rolu v ISSF a ako športového odborníka, od jarnej časti
pravdepodobne tieto dve veci zlúčime; ● Lekár / Zdravotník, najčastejší problém, pod pojmom licencia rozumejte
prosím akékoľvek zdravotné vzdelanie, ak máte doktora, ten má svoju licenciu (osobné číslo), ak máte nejakého
zdravotníka, do Názov licencie uveďte “Diplom”, “Zdravotný kurz”, “Diplom”, do čísla licencie uveďte samotné číslo,
alebo mesiac a rok získania diplomu, ukončenia kurzu podobne, Platnosť od je povinná, platnosť do NIE JE povinná; ●
Masér, presne ako Lekár / Zdravotník; ● Bezpečnostný manažér - Bezpečnostný manažér podľa zákona 1/2014. Taktiež
Vám chcem pripomenúť, že vygenerovať členské za trénerov, asistentov, kondičných trénerov a trénerov brankárov sa
Vám podarí až vtedy, keď si na detaile družstva doplníte do realizačných tímov všetky potrebné osoby podľa rozpisu
Vašej súťaže. Ak budú uložení na detaile družstva, objavia sa Vám aj v Členské - Tréneri. Opätovne upozorňujem, že za
klub sa platia členské poplatky len za hráčov, trénerov, asistentov, kondičných trénerov a trénerov brankárov. Platba
klubu ako riadneho člena, právnickej osoby samozrejme tiež. Na záver ešte odkaz na postup registrácie športových
odborníkov http://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odbornici.
Zjednotenie postupu SFZ a jeho členov - riešenie nezaplatenia odstupného za amatéra podľa čl. 37
RaPP: Členovia SFZ informáciu o tom dostali z ISSF e-mailom dňa 31.7.2017 od L. Piteka s týmto textom: SFZ
oznamuje, že odbornou diskusiou o možných postupoch vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra
podľa platných predpisov SFZ dospeli zainteresovaní k záveru, že v záujme lepšieho fungovania systému orgánov SFZ
a ich zaťaženosti bude efektívnejšie prípady zjavného porušenia povinnosti člena SFZ spočívajúceho v neuhradení
odstupného za amatéra určeného podľa predpisu SFZ riešiť prostredníctvom disciplinárnych komisií (SFZ, RFZ a
ObFZ). Na základe uvedeného SFZ oznamuje svojim členom (RFZ a ObFZ), že na úrovni SFZ bude tieto veci od 1.
augusta 2017 prejednávať DK SFZ a je v záujme jednotného a efektívneho uplatňovania noriem SFZ na celom území
Slovenska, aby rovnako aj na úrovni ObFZ a RFZ vo vzťahu k riešeniu nezaplatenia odstupného za amatéra boli veci
riešené najprv prostredníctvom nimi zriadených disciplinárnych komisií, a iba tie veci, v ktorých bude v rámci
disciplinárneho konania zistený spor a tento bude príslušnou komisiou vyhodnotený ako dôvodný, bude na návrh klubu,
ktorého nárok na odstupné nebol uspokojený, riešiť Komora SFZ pre riešenie sporov. Usmernenie pre kluby: ● V
prípade zadania nesprávneho údaju do ISSF (teda aj inej sumy, na akej sa kluby dohodli, alebo inej sumy, ako je
uvedená v tabuľke v čl. 37, ods. 1, RaPP) sa klub, ktorý nesprávne zadá tento údaj dopúšťa disciplinárneho previnenia
podľa čl. 64. ods. 1, disciplinárneho poriadku SFZ. ● Podľa čl. 64, ods. 1, písm. e), DP, ktorý citujeme: „Porušenia
povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto neoprávnene
zadá, upraví alebo odstráni údaj z informačného systému alebo evidencie vedenej SFZ alebo jeho členom alebo zadá do
informačného systému alebo evidencie nepravdivý údaj“ a podľa čl. 64, ods. 1, písm. a), DP, ktorý citujeme: „Porušenia
povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SFZ alebo jeho člena sa dopustí ten, kto poruší povinnosť
vyplývajúcu z predpisu SFZ alebo člena SFZ“, pričom porušená povinnosť je ustanovená v čl. 37 RaPP. ● Na základe
vyššie uvedeného je možné v disciplinárnom konaní uložiť klubu sankciu vo forme disciplinárnej sankcie v zmysle čl.
64, ods. 4, DP, ktorý citujeme: „Klubu, ktorého hráč alebo funkcionár sa dopustí disciplinárneho previnenia podľa
odseku 1, sa uloží pokuta, zákaz prestupov, odobratie bodov, preradenie do nižšej súťaže alebo ďalšie disciplinárne
sankcie podľa tohto disciplinárneho poriadku ak iný predpis SFZ neustanovuje inak.“ ● DISCIPLINÁRNE KONANIE
ZAČÍNA NA ZÁKLADE PODNETU – klub, ktorý je poškodený sa obráti na príslušnú DK, do ktorej miestnej
príslušnosti patrí klub, ktorý sa previnil. ● Prípadný spor o výške odstupného spadá do pôsobnosti Komory SFZ pre
riešenie sporov podľa čl. 40 RaPP – ak sa v procese prestupu kluby medzi sebou nedohodnú, obrátia sa na komoru. ●
UPOZORŇUJEME, ŽE KONANIE PRED KOMOROU SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV JE SPOPLATNENÉ!
Prihlasovacie údaje a ich zmena: Kluboví ISSF manažéri a sekretári zväzov informáciu o tom dostali z ISSF
e-mailom dňa 31.7.2017 od F. Ferenca s týmto textom: Prosíme, aby ste informovali svojich hráčov o prihlasovaní,

zmene emailu alebo vygenerovaní nového hesla. Pri prihlasovaní do ISSF je potrebné: 1. prihlasovacie meno (čo je
registračný email alebo používateľove registračné číslo); ak si používateľ chce zmeniť email, prihlási sa do ISSF a
zmení si ho v časti "môj účet", alebo navštívi ktorúkoľvek futbalovú matriku, alebo jeho klubový manažér požiada o
zmenu cez ISSF - pomoc. 2. prihlasovacie heslo (ak si ho používateľ nepamätá, tak pod prihlasovacími údajmi je
možnosť "zabudli ste heslo?" - pokračuje kliknutím na tento text, v tomto momente sa objaví riadok, aby ste zadali
aktuálny email a kontrolný text; kontrolný text je schválne trošku ťažšie čitateľný (kvôli umelej inteligencii na
získavanie hesiel používateľov), preto je možné, že text neprečítate hneď na prvýkrát správne (ak kliknete na text, ktorý
nie je čitateľný, vygeneruje sa iný); v tomto momente, ak správne vyplníte tieto dva riadky Vám ISSF vygeneruje nové
prihlasovacie heslo, no POZOR, v tele emailu je aj link pre aktiváciu tohto nového zaslaného hesla, na ktorý je potrebné
kliknúť predtým!!! Súhrn: heslo si dajte skopírovať (pomocou ctrl+c alebo pravým tlačidlom na myši + kopírovať),
potom kliknúť na link pre aktiváciu tohto hesla, presmeruje Vás na stránku ISSF a nové heslo Vám bolo aktivované;
kliknúť na "na úvodnú stránku", zadať email a vložiť heslo (crtl+v alebo pravým tlačidlom na myši + vložiť); systém
zároveň žiada, aby ste si zadali nové heslo, a to dvakrát pod sebou kvôli kontrole; úspešne ste zmenili heslo a pracujete
v systéme.
Spustenie eshopu SFZ per čerpanie kreditov: Kluboví ISSF manažéri a FZ informáciu o tom dostali z ISSF
e-mailom dňa 2.8.2017 od J. Letka s týmto textom: Dovoľujem si Vám touto cestou oznámiť spustenie avizovaného
eshopu na čerpanie kreditov podľa rozhodnutia konferencie SFZ. Eshop je na adrese https://eshop.futbalsfz.sk. Prosím
Vás, aby ste si pred použitím eshopu pozorne prečítali návody nižšie, ktoré sme pre Vás pripravili, aby sme
minimalizovali množstvo otázok, sú to hlavne: „https://eshop.futbalsfz.sk/registracia-osobneho-konta“ a
„https://eshop.futbalsfz.sk/nakup-za-kredit“. Taktiež dávame to pozornosti metodické usmernenie:
„https://eshop.futbalsfz.sk/metodicke-usmernenie-k-nakupu-za-kredit“. Dovoľte ešte, aby som Vám oznámil, že
aktuálny stav položiek v eshope neustále aktualizujeme a špeciálna položka pre platby za delegované osoby v súťažiach
mládeže bude nasadená začiatkom septembra, nakoľko až v septembri generovaná mesačná zberná faktúra bude
obsahovať prvé takéto platby. O používaní tejto špeciálnej položky Vás budeme podrobne informovať začiatkom
septembra.

