Info ODDELENIA IT SFZ
Info k žiadostiam zadávaným do ISSF:
a) všetky transfery typu „prestup amatéra“, podané po 15.6.2015, boli do 30.06.2015 príslušnými matrikármi
zamietnuté;
b) striedavý štart - ako MATRIČNÝ úkon - k 30.6.2015 ZANIKÁ (striedavý štart existuje, ale iba podľa SP
SFZ, tretia časť/piata hlava/čl.20. a 21.), matrikári nebudú prijímať žiadosti tohto charakteru;
c) k 30.6.2015 sa v ISSF prepol súťažný ročník 2014/2015 na 2015/2016;
d) elektronická prihláška družstva do súťaže: podmienky úspešného podania el. prihlášky sa pozmenili
nasledovne: klub musí mať zadefinovanú kontaktnú osobu a jeho telefónne číslo, inak el. prihláška nebude akceptovaná
(klubový manažér v ISSF / O klube / Zmeniť informácie o klube - kontaktná osoba + tel. číslo).“.
Info o nasadení nových funkcionalít v ISSF: Dňa 30.6.2015 boli do ISSF nasadené nove funkcionality
vzhľadom na nové normy SFZ. Jedná sa hlavne o prestup amatérskeho hráča (upresňujem Prestup, nie Hosťovanie). Pri
Prestupe amatérskeho hráča už nie je vyžadovaný súhlas materského klubu, ale materský klub má právo sa vyjadriť len
k odstupnému (na detaile žiadosti sú to tlačidla "Súhlasím so sumou” alebo "Nesúhlasím so sumou”). Tento Súhlas
alebo Nesúhlas má však len informatívny charakter pre riešenie potenciálneho sporu o výške odstupného. Žiadosti o
PRESTUP amatérskeho hráča podané v ISSF pred touto aktualizáciou (bez kolónky “Odstupné") budú stornované
príslušným matrikárom. Viac informácií na „http://www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky“.
Vyčistenie databázy v ISSF: Tak, ako bolo už dávnejšie avizované, Odd. IT SFZ dňom 6.7.2015 pristúpilo k
vyčisteniu databázy aktívnych hráčov od neaktívnych na základe vydaných nových plastových registračných preukazov.
Je to plne v súlade s prijatými normami SFZ. Zo štatistiky vychádza, že oproti minulej sezóne “chýba” okolo 1000
hráčom plastový registračný preukaz z tých, čo hrali minulú sezónu. Kluby boli povinné si skontrolovať svojich hráčov,
hlavne STAV HRÁČA, hlavne tých, čo majú zasiahnuť do ďalšej sezóny, pretože pokiaľ nebudú v STAVe AKTÍVNY,
nepodarí sa ich nahrať na Zápis o stretnutí. Re-AKTIVÁCIA hráča sa dá vykonať vyžiadaním Registračného preukazu.
Po schválení žiadosti matrikárom sa stav hráča zmení na Aktívny AUTOMATICKY.
Informácia o možnosti zmeny osobných údajov, hesla a e-mailu v ISSF: Členovia SFZ ju dostali aj s
prílohou z ORS SFZ e-mailom dňa 15.01.2016 s týmto textom: „Vážené dámy, vážení páni, chceme Vám dať do
pozornosti info, že k dnešnému dňu si každý používateľ dokáže meniť svoje osobné informácie ľubovoľne sám, ako
adresu trvalého bydliska a tel. kontakt, ale aj to, či má byť fotografia verejná alebo nie, taktiež aj e-mail a zároveň aj
heslo k svojmu účtu, bez toho, aby bolo nutné kontaktovať hepldesk alebo príslušného sekretára zväzu. Vo Vašom
záujme Vás prosíme taktiež, aby ste si aktualizovali Vaše osobné údaje, tel. kontakt a e-mail z toho dôvodu, aby
akýkoľvek futbalový orgán v prípade potreby, nemal problém sa s Vami kontaktovať. Návod na zmenu nájdete v prílohe
v grafickej podobe. Vpravo hore je potrebné kliknúť na „môj účet“ a v troch blokoch máte možnosť zmeny: osobných
údajov (zaškrtnutie verejnej fotografie); emailu; hesla.
Informácia o novinke v ISSF o upozorňovaní na hráčov v treste pri vytváraní nominácie na stretnutie:
Členovia SFZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 26.2.2016. Ide o novinku v ISSF pri nahrávaní nominácií na stretnutia. V
prípade, že na stretnutie je nominovaný hráč, ktorý v tomto čase, má udelené disciplinárne opatrenie disciplinárnou
komisiou a taktiež je toto riadne zaevidované v ISSF (disciplinárna komisia musí všetky disciplinárne opatrenia nahrať
do ISSF formou uznesenia). Takýto hráč bude mať pri nominácii vo “svojom" riadku vysvietený červený výkričník, čo
znamená, že by nemal nastúpiť na dané stretnutie. Takto vytvorený Zápis o stretnutí aj napriek tomu môže byť
schválený rozhodcom, pričom ale táto skutočnosť bude zaevidovaná v historickom cykle stretnutia. Táto novinka sa
ešte bude naďalej dopracovávať, považujte prosím túto záležitosť ako informatívnu pre nateraz daný stav.
Dňa 9.3.2016 sa v ISSF udiali zmeny v rámci upozorňovania na hráčov v treste:
Všetky disciplinárne komisie majú už od začiatku tejto sezóny povinnosť všetky disciplinárne opatrenia
“evidovať" cez uznesenia aj ako disciplinárne opatrenia z dôvodu upozorňovania všetkých zainteresovaných osôb (napr.
pri vypĺňaní nominácií hráčov do zápisov zo stretnutí, …).
Zodpovednosť za štart hráčov sa napriek tejto novej funkcionalite v ISSF naďalej nemení a stále je za štart
hráča zodpovedný príslušný klub. V prípade akýchkoľvek problémov (napr. zlého upozorňovania na tresty hráčov a
podobne), je potrebné kontaktovať Helpdesk cez formulár “Pomoc”.
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.

Informácia k žiadostiam o zmenu termínu stretnutia cez podanie na komisiu: Členovia SFZ ju dostali
z ISSF e-mailom dňa 1.3.2016. Je určená predovšetkým klubovým ISSF manažérom. Zmeny termínov jednotlivých
stretnutí sa žiadajú výhradne elektronicky, a to priamo na detaile stretnutia odohraného alebo plánovaného, a nie cez
elektronickú podateľňu (typ všeobecného podania na komisiu). Táto nová forma je prioritná z toho dôvodu, že v prípade
podania priamo cez detail stretnutia, sú informované všetky zainteresované strany o tomto podaní.
Oznam o linku k novelám prerokovaným na zas. VV SFZ dňa 9.5.2016: FZ-y ho dostali z ISSF e-mailom dňa
18.5.2016 od J. Letka s požiadavkou dať na vedomie svojim členom cez vlastné kanály tento link:
„http://www.futbalsfz.sk/sfz/oficialne-spravy/legislativa/novinka/vv-sfz-prerokoval-navrh-noviel-stanov-rappvolebneho-a-rokovacieho-poriadku-sfz.html“. Uvedený oznam bol dňa 19.5.2016 z ObFZ zaslaný e-mailom k
zverejneniu na webovú stránku ObFZ.
Oznam o vygenerovaní IBAN z čísiel účtov v ISSF: Členovia SFZ ho dostali z ISSF e-mailom dňa 23.5.2016
od F. Ferenca s týmto textom: Vážení kluboví manažéri a sekretári zväzov, dnes bol všetkým subjektom v ISSF (zväzy a
kluby) systémom vygenerovaný IBAN z existujúcich čísel účtov, ktoré mali vo svojich informáciách. Ten bol
vygenerovaný systémom automaticky, preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste si tento IBAN skontrolovali, prípadne
zvalidovali (vedľa čísla účtu je možnosť "validuj IBAN" - po kliknutí na validuj IBAN, systém skontroluje, či je IBAN
v správnom formáte). V prípade, že Váš IBAN nie je správny, vykonajte prosím nápravu už dobre známym spôsobom:
doložením vierohodného dokladu na príslušný riadiaci zväz, ktorý si ho archivuje a následne pošle požiadavku cez ISSF
- pomoc ako žiadosť na úpravu.

