Info ODDELENIA RIADENÍ SÚŤAŽÍ SFZ
Upozornenie na spôsob komunikácie: Pozornosť je potrebné upriamiť na tento spôsob komunikácie (cez
ISSF - emailové notifikácie), lebo je to jeden priamy a najjednoduchší spôsob prenosu informácie, ktorý sa bude
využívať čoraz častejšie.
1. Nové formuláre - na web stránke http://www.futbalsfz.sk/tlaciva.html a v ISSF/dokumenty sú ,,zavesené“
aktualizované formuláre; využívať je potrebné už len tieto, ostatné nebudú akceptované.
2. Štatutári - vo formulároch sa stáva, že sa uvádzajú štatutárni zástupcovia klubov, ktorí nesedia s tými, ktorí
sú uvedení v ISSF; takéto formuláre nebudú akceptované; je potrebné aktualizovať štatutárov v ISSF a následne
zasielať formuláre.
3. Fotografie - sa dokážu pridať osobe len v čase, keď sa žiada o nový registračný preukaz (pre hráčov,
klubových a tímových manažérov žiada RP klubový manažér; pre delegované osoby, individuálnych členov žiada
sekretár zväzu).
Upozornenie k zmene striedavého štartu hráčok: Striedavý štart hráčok (v minulosti ako matričný úkon) už
ako matričný úkon neexistuje! Všetky striedavé štarty, doteraz nastavené v ISSF ako matričný úkon, boli dňa
21.08.2015 ukončené a od dňa 22.08.2015 sa tieto hráčky stali výhradne hráčkami svojich materských klubov. Podľa
platného Súťažného poriadku SFZ, čl. 31, bod (1), existuje možnosť striedavého štartu hráčky, pre umožnenie ktorého
je však potrebné vyplniť „Dohodu o striedavom štarte hráčky“ spolu s lekárskou prehliadkou podľa SP, čl.31, bod (2),
ale už nie ako matričný úkon. Kluby boli povinné si dňa 22.08.2015 skontrolovať aktuálnu klubovú príslušnosť týchto
hráčok, ktorá určuje, za ktorý FK môže hráčka aktuálne štartovať bez spomínanej „Dohody o striedavom štarte“. V
prípade, že klub dohody a lekárske prehliadky ešte neposielal, je povinný ich poslať čo najskôr Natálii Mackovičovej,
ktorá má na starosti ženský futbal.
Upozornenie k zmene fakturačných údajov klubov v ISSF: Členovia SFZ ho dostali zo SFZ od F. Ferenca
z ISSF e-mailom dňa 22.2.2016 kvôli hromadiacim sa nesprávnym postupom zmeny fakturačných údajov klubov v
ISSF. V prípade potreby zmeny fakturačných údajov klubu (IBAN, fakturačná adresa) a štatutárneho zástupcu klubu, je
v prvom rade potrebné zaslať potrebné dokumenty na uskutočnenie zmeny (pre IBAN - výpis z účtu alebo kópiu prvej
strany zmluvy s bankou, pre štatutárneho zástupcu - uznesenie z ostatného zasadnutia a prezenčnú listinu - nie staršie
ako 3 mesiace) na príslušný riadiaci orgán súťaže, ku ktorému klub patrí. Riadiaci orgán túto zmenu zaeviduje a schváli
v úradnej správe a o tejto zmene informuje SFZ (link na uznesenie alebo informácia cez ISSF-pomoc). SFZ žiada o
dodržiavanie týchto postupov.
Upozornenie pre klubových ISSF manažérov na doplnenie chýbajúcich údajov a opravu existujúcich
údajov o klube v ISSF: Každý klubový ISSF manažér je v tomto období povinný v ISSF v časti „O klube“ a v nej
v časti „Zmena informácií o klube“ prekontrolovať všetky údaje o svojom klube, neplatné opraviť a chýbajúce
doplniť. Opraviť alebo doplniť môže sám v ISSF tieto údaje: presný názov štadióna; údaje ohľadom adresy klubu
(ulica, číslo, PSČ, obec, štát), údaje ohľadom dodacej adresy klubu pre kuriéra (meno a priezvisko kontaktnej
osoby, jej číslo telefónu, ulica, číslo, PSČ, obec, štát), kontaktné údaje klubu (meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej
číslo telefónu 1, jej číslo telefónu 2, fax klubu, e-mail klubu). Opraviť alebo doplniť v ISSF sám nemôže tieto údaje:
názov klubu; zväz; dátum vzniku klubu; obchodný názov klubu; meno a priezvisko štatutárneho orgánu klubu; IČO
klubu; DIČ klubu; IČ DPH klubu; fakturačné údaje klubu (číslo účtu, SWIFT, IBAN). K ich oprave alebo doplneniu je
klub povinný na svoj riadiaci FZ (podľa A-družstva mužov) doručiť požiadavku o zmenu alebo doplnenie údajov klubu
v ISSF aj s kópiou toho materiálu, u ktorého žiada o zmenu alebo doplnenie. Príslušný FZ túto zmenu alebo doplnenie
zaeviduje a schváli vo svojej úradnej správe a informáciu o tom zašle na SFZ, na základe ktorej tento vykoná v ISSF
príslušnú zmenu alebo doplnenie. Toto upozornenie bolo z ObFZ zaslané každému klubu aj e-mailom dňa 25.2.2016 na
danú adresu jeho klubového ISSF manažéra.
Súťaž Slovnaft cup-u v sezóne 2016/2017 (z ÚS VsFZ č. 35 z 19.5.2016 - zo Správ ŠTK VsFZ): ŠTK
oznamuje, že od 20.5.2016 je možné sa prihlasovať (podaním elektronickej prihlášky v ISSF) do ďalšieho ročníka
súťaže Slovnaft Cup 2016/2017 (1. kolo je organizované v spolupráci s ŠTK regionálnych FZ a je možné ho odohrať v
termíne do 31.7.2016). Podľa „Rozpisu republikových súťaží SFZ“ sa majú právo do nového ročníka 2016/2017 tejto
súťaže prihlásiť len futbalové kluby I., II., III., IV., V. ligy mužov (len tie, ktoré v budú v sezóne 2016/2017 štartovať
minimálne v V. lige mužov).
Oznam o zápisoch pre laikov: FZ-y ho dostali z ISSF e-mailom dňa 18.5.2016 od F. Ferenca s týmto textom:
Vážení tajomníci a správcovia súťaží, v poslednej aktualizácii ISSF bola implementovaná nová možnosť. V prípade, že
sa na stretnutie nedostaví delegovaná osoba, alebo nie je vôbec delegovaná, domáci klubový ALEBO tímový manažér
dokáže uložiť a UZAVRIEŤ nominácie domácich, ale aj HOSTÍ. Následne sa mu vytvorí zápis o stretnutí, ktorý dokáže
vyplniť a PRIEBEŽNE ULOŽIŤ, nie však uzavrieť a schváliť, to dokáže len príslušný správca súťaže. Táto možnosť je
podmienená ale jednou skutočnosťou, že správca súťaže, musí ešte pred uskutočnením takéhoto zápasu POVOLIŤ
“zápis pre laika”. To znamená, že v prípade, že tento proces nefunguje, musíte tento proces spustiť, a to kliknutím na
príslušnej ČASTI súťaže - je vedľa detailu možnosť: "zápisy pre laikov".

