Informácie z ISSF v dňoch 23.08.2017 - 30.08.2017
----30.08.2017 - 23:08 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

Členské poplatky za zväz a povinné používanie ISSF funkcionalít
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážený sekretár, priatelia,
pripomínam, aby ste vygenerovali aj členské poplatky za ZVAZ podľa návodu
http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky, nakoľko koncom septembra nasadíme obmedzenia pre matrikárov, aby bez
vygenerovaného členského za ZVÄZ nemohli spracovávať agendu v ISSF (budete vždy presmerovaný po prihlásení na
generovanie členských poplatkov).
Nezabudnite ani na členské rozhodcov, delegátov, členov komisií, funkcionárov zväzov ... Všetky členské
poplatky by mali byt uhradené do konca augusta ... max polovice septembra ...
Okrem toho Vám pripomínam list GS ohľadne povinného používania ISSF. Súťaže (aj prípravky), ktoré
nebudú v ISSF spôsobia to, že kluby nebudú mať nárok na prerozdelenie členského a ani na dotáciu zo štátu (družstvá,
ktoré nerobíte v ISSF sa nezapočítajú do prerozdelenia), taktiež upozorňujem na POVINNÉ používanie Agendy
Disciplinárnej komisie a nahrávanie disciplinárnych opatrení.
V októbri spravíme kontrolu a budeme informovať všetkých predsedov o porušení nariadenia GS.
Poprosím Vás zároveň, pre Vašu ochranu, aby ste informovali o liste GS svojich predsedov a Výkonné výbory,
nakoľko mi viacerí predsedovia, hlavne ObFZ, volali a nič o tom liste nevedeli, čo nie je v poriadku, ani trošku to nie je
v poriadku.
Ján Letko

----30.08.2017 - 22:57 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

Oprava generovania členských poplatkov za trénerov
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážený klubový manažér,
dnes sme opravili chybu, ktorá v niektorých prípadoch spôsobovala nemožnosť vygenerovať členské za
trénera, aj keď bol pridaný na detaile družstva (tímu).
Zároveň Vám všetkým pripomínam, aby ste vygenerovali aj členské poplatky za klub podľa návodu
http://www.futbalsfz.sk/clenske-poplatky, nakoľko koncom septembra nasadíme obmedzenia pre klubových
manažérov, aby bez vygenerovaného členského za klub nemohli spracovávať agendu v ISSF (budete vždy
presmerovaný po prihlásení na generovanie členských poplatkov).
Ján Letko

----28.08.2017 - 14:55 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

Videoarchív
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážení kolegovia, tí, ktorí pracujete s videoarchívom (resp. Vaše kluby).
V blízkej minulosti sa vyskytol nejaký problém s nahrávaním videí. Problém by mal byť vyriešený a všetko by
už malo byť v poriadku. Prosíme Vás, aby ste dali informáciu Vaším klubom.
František Ferenc

----24.08.2017 - 09:41 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

Kontrola trénerov už na družstvách
Vážený člen,
bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Dobrý deň, vážení kluboví manažéri,
doterajšie kontroly na platnosť licencií všetkých trénerov a ostatných osôb pri nominácií (zápis zo stretnutia) na
konkrétne stretnutie, sa na základe požiadavky technického úseku SFZ zmenili tak, že UŽ PRI NAHRÁVANÍ do
Vašich družstiev ( v ISSF / družstvá) ich nepridáte do družstva, pokiaľ daná osoba nevyhovuje potrebným licenciám a
nastaveniam súťaže.
František Ferenc
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