Informácie z ISSF od 04.10.2017 od 16:00 h do 25.10.2017 do 16:00 h

----21.10.2017 - 15:43 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

PHM eshop - usmernenie k čerpaniu
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážený klubový manažér,
zasielam Vám touto cestou usmernenie k čerpaniu PHM za kredity v roku 2017.
Natankované PHM by sa malo minút posledným oficiálnym zápasom mládeže v roku 2017 vedeného v ISSF systéme v
množstve, ktoré zodpovedá najazdeniu možných kilometrov na zápasy mládeže od 1.10.2017 do posledného oficiálneho
zápasu mládeže Vašeho klubu v roku 2017 vedeného v ISSF systéme.
PHM budete ďalej môcť “nabíjať” na karty, ale nie už za kredity, ale za platbu platobnou kartou na eshope. Zmeníme to
už 1.12.2017 priamo v eshope.
SFZ to priamo kontrolovať nebude, dôverujeme Vám, avšak z dôvodu akejkoľvek budúcej kontroly ministerstva alebo
iných orgánov je nevyhnutné dodržiavať vyššie uvedené skutočnosti.
Na budúci rok by ste kredity mali dostať ešte pred začiatkom sezóny, aby ste ich vedeli plnohodnotne čerpať o čom
budete včas informovaný.
Ďakujeme za pochopenie, prajeme pekný deň.
S pozdravom
Ján Letko

----19.10.2017 - 18:35 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - Norsko
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Dobrý deň prajem,
v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať Objednávkový formulár na vstupenky na najbližší priateľský zápas "A" tímu
Slovensko - Nórsko.
Prepošlite túto informáciu obratom aj Vášmu predsedovi.
Zároveň Vás žiadame o dodržanie termínu na zaslanie objednávky - utorok 31.10.2017 do 16:30hod.
Po tomto termíne budú vstupenky dané do predaja pre širokú verejnosť online - www.maxiticket.sk a
vstupenky.futbalsfz.sk.
Všetky informácie nájdete v prílohe.
Pekný deň,
S pozdravom
Peter Kačinec

----18.10.2017 - 09:47 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

NOVÁ správa pozorovateľa
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:

Dobrý deň,
chceli by sme Vás informovať, že bola nasadená nová správa pozorovateľa rozhodcov. Vyplňuje sa tak isto ako tá
pôvodná, akurát by mala byť jednoduchšia, no aj napriek tomu Vás prosíme, aby ste si ju dôkladne prešli, hlavne tí,
ktorí s ňou prichádzajú do styku.
Pôvodné správy NEZMIZLI! Nachádzajú sa a viete si ich pozrieť (viď príloha) hneď v prvom bloku označenom
"Staršie verzie správy." - kliknutím na "pôvodná správa pozorovateľov rozhodcov".
Prosím Vás, vážení sekretári, aby ste informovali svojich pozorovateľov a zároveň aj členov komisií, ktorých sa to týka.
Ďakujeme,
S pozdravom
František Ferenc

----14.10.2017 - 13:06 h

od: helpdesk@futbalnet.sk

PHM palivové karty
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážený klubový manažér,
už by set mali mať doručené Základné palivové karty, ak ste si ich objednali na eshop.futbalsfz.sk a už je aj možné si
objednať na tieto základné karty kredit, aby ste mohli pomocou kariet nakupovat pohonne hmoty. Povolený je nákup
iba benzínu a nafty.
V prílohe Vám zasielam pre správne pochopenie ako to funguje s nabíjaním kreditu na Základnú kartu, ale pre istotu aj
jeden prípad popíšem.
Objedali ste si Základnú kartu, ktorá Vám je doručená kuriérom, po doručení Základnej karty s kreditom 1€ si môžete
“dobiť” na túto Základnú kartu kredit pomocou objednania Kreditu podľa prílohy v hodnotách 50€, 100€ a 200€. Pri
objednaní kreditu je nevyhnutné vybrať číslo Základnej karty.
KREDIT SA NEDÁ OBJEDNAŤ AKO SOLO KARTA, ALE IBA AKO KREDIT NA ZAKLADNU KARTU.
Pokiaľ potrebuejete viac Základných kariet, napríklad pre viac tímov v klube, objednajte si viac Základných kariet, ale
dávajte pozor na ktorú kartu objednávate kredit. Aktuálny stav kreditu na Vašich Základných kartách Vám povedia na
ktorejkolvek čerpacej stanici Slovnaft.
Po objednávke kreditu SFZ Marketing zabezpečí bezodkladné navýšenie zakúpeného kreditu na Vašu Základnú kartu, v
pracovných dňoch do maximálne 24 hodín od objednania. V prípade problémov píšte na phm@futbalsfz.sk poprípade
kontaktujte p. Branislava Jeloka na čísle +421 903 455 470 (email phm@futbalsfz.sk chodí aj jemu)
POKIAĽ POTREBUJETE VYŠŠÍ KREDIT AKO 200€, ALEBO INÚ SUMU KOBINOVATEĽNÚ Z 50€, 100€
ALEBO 200€, VLOŽTE SI DO KOŠÍKA VIAC KRÁT POTRENÝ KREDIT.
Každý kto uhrádza PHM palivovou kartou dostáva aj pokladničný doklad, ktorý však nie je daňovým dokladom,
daňovým dokladom je faktúra ktorú obdrží v tomto prípade SFZ Marketing kvôli vyúčtovaniu verejných zdrojov od
štátu.
NAKUPUJTE KREDIT LEN VO VÝŠKE, KTORÚ VIETE PREUKÁZAŤ PRI PRÍPADNEJ KONTROLE ŽE JE
REÁLNY K MOŽNÉMU POUŽITE NA POVOLENÝ ÚČEL (ZÁPASY MLÁDEŽE DO 23 ROKOV)
Pekný deň prajem.
S pozdravom
Ján Letko
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