Informácie z ISSF od 15.01.2018 od 16:00 h do 21.02.2018 do 16:00 h

--21.02.2018 o 15:15 h:

od: helpdesk@futbalnet.sk

ISSF info
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážené kolegyne a kolegovia, vážení issf manažéri. Dovoľujem si požiadať Vás, aby ste venovali náležitú pozornosť
nasledujúcim žiadostiam.
1. Všetky žiadosti o transfer hráča zo zahraničia smerom do SFZ, ktoré boli zaslané v požadovanom termíne, t.
j. najneskôr 31. 1., boli spracované a odoslané príslušným národným zväzom v deň doručenia, najneskôr však
nasledujúci deň. Po obdržaní medzinárodného prestupového certifikátu boli hráči prostredníctvom elektronickej
podateľne zaregistrovaní do klubu, ktorý o transfer požiadal. Ak do dnešného dňa nie je vyžiadaný hráč vo Vašom
klube, znamená to, že ITC nebol doručený. V prípade, že ITC nie je doručený do 30 dní od vyžiadania, pristupujem k
tzv. provizórnej registrácii, o čom ste oboznámení notifikáciou. Vzhľadom na tieto informácie je zbytočné, aby ste sa
telefonicky alebo mailom dopytovali na stav transferu, nakoľko Vám neviem povedať nič iné, ako to, čo ste si práve
prečítali. Keďže začiatok jarnej časti súťaží je v marci, všetky žiadosti budú uzatvorené k spokojnosti Vašej a Vašich
klubov.
2. V tomto období končí platnosť veľkého počtu plastových kariet a kluby žiadajú o vydanie nových. Prosím
všetkých klubových issf manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých,
ktorých plastové karty budú mať platnosť 10 rokov. Kolegovia matrikári sú oprávnení zamietnuť žiadosť o vydanie
registračného preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600x800 pixelov), alebo ak má mať nový
registračný preukaz rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť. Za porozumenie ďakujem. S pozdravom
Sládkovič.
S pozdravom
Milan Sládkovič
ISSF Helpdesk(pomoc): milan.sladkovic@futbalsfz.sk

--19.02.2018 o 14:06 h:

od: helpdesk@futbalnet.sk

Vyžiadanie nového RP - "sám sebe" pre fyzickú osobu
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Dobrý deň,
určite si už poniektorí z Vás všimli, že medzi žiadosťami o nový RP máme možnosť: "Žiadosť o vyžiadanie
registračného preukazu "sám pre seba".
Doplnením tejto možnosti sa sprístupnilo vyžiadanie aj pre fyzické osoby. To znamená pre rozhodcov, delegátov,
pozorovateľov, klubových manažérov ale aj hráčov. Pri tejto možnosti musia mať vyplnené správne doručovacie údaje,
pričom ak ich nemajú, tak priamo v žiadosti ich vedia doplniť a sú to povinné polia. Pri tejto možnosti je možné doplniť
aj fotografiu. Žiadosti padajú na príslušných matrikárov.
S pozdravom
František Ferenc
ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk

--16.02.2018 o 11:56 h:

od: helpdesk@futbalnet.sk

Centrálny register zmlúv
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážení kluboví manažéri, vážení sekretári,

dnes sme ISSF na základe Zákonu o športe Zákon č. 440/2015 Z. z. Čl. I., Tretia časť - Zmluvné vzťahy v športe
doplnili o novú funkcionalitu - Centrálny register zmlúv. Klubový manažér (ďalej iba KM), sekretár zväzu, poverený
funkcionár právnickej osoby majú odteraz k dispozícií novú možnosť v menu záložke Elektronická podateľňa Registrácia zmluvy.
Na výber je niekoľko typov zmlúv:
- zmluva o amatérskom vykonávaní športu
- zmluva o profesionálnom vykonávaní športu
- zmluva o zastupovaní hráča
- zmluva o zastupovaní klubu
- zmluva trénera s klubom
- zmluva o príprave talentovaného športovca
- zmluva o dobrovoľníckej činnosti
- zmluva o sponzorstve
Podľa toho, aký typ zmluvy vyberiete, sa dynamický prispôsobujú aj zmluvné strany. Pri registrácií zmlúv rozlišujeme
dva dôležité fakty: buď sa zmluvy registrujú, alebo iba evidujú.
Registrácia znamená, že žiadosť, ktorú podáva KM podlieha schváleniu matrikárom/sekretárom (buď centrálna Matrika
SFZ, alebo príslušná matrika, podľa príslušnosti klubu, ktorý podáva žiadosť -> zavisí od konkrétneho typu zmluvy).
Evidencia znamená, že zmluva sa po odoslaní KM dostáva priamo do centrálneho registru zmlúv bez akéhokoľvek
ďalšieho schvaľovania.
Ak KM vyberie jeden z typov žiadosti zmluva o amatérskom vykonávaní športu, zmluva o profesionálnom vykonávaní
športu, zmluva o zastupovaní hráča alebo zmluva o zastupovaní klubu, jedná sa o registráciu zmluvy a schválenie
podlieha výhradne Matrike SFZ.
Ak KM vyberie typ žiadosti zmluva o príprave talentovaného športovca, jedná sa o registráciu zmluvy a schválenie
podlieha matrike, podľa príslušnosti klubu, ktorý žiadosť podáva.
Ak KM vyberie typ zmluvy zmluva trénera s klubom, zmluva o dobrovoľníckej činnosti, zmluva o sponzorstve, jedná
sa o evidovanie a takáto zmluva sa dostáva priamo bez schválenia do centrálneho registru zmlúv.
Postup nižšie platí iba pre zmluvy, ktoré sa registrujú.
Po vyplnení všetkých povinných údajov na obrazovke Registrácia zmluvy a kliknutí na tlačidlo Zaslať žiadosť sa
zobrazí kompletný detail žiadosti so všetkými údajmi. O vytvorení žiadosti o registráciu zmluvy sú matrikár aj všetky
zmluvné strany notifikované. Prehľad žiadostí, ktoré čakajú na schválenie má KM aj matrikár k dispozícií na pracovnej
ploche. Po schválení žiadosti matrikárom sa zmluva stáva riadne registrovanou v centrálnom registry zmlúv.
Automaticky sa doplnia všetky dodatočné informácie ako jedinečné číslo zmluvy, dátum registrácie, dátum schválenia,
osoba, ktorá žiadosť schválila atď.
Systém ISSF umožňuje evidovať aj verzie zmlúv. Pri zaregistrovaní zmluvy sa vytvorí automatický záznam o jej prvej
verzií. Ďalšiu verziu zmluvy je dobré využiť napríklad v prípade dodatku ku pôvodnej zmluve. Ak chce KM vytvoriť
novú verziu zmluvy, stačí ak si ju vyhľadá a priamo na jej detaile klikne na tlačidlo Nová verzia. Tlačidlo je prístupné
iba na zmluvách, kde figuruje klub KM ako jedna zo zmluvných strán.
Do platnosti zároveň vstupujú aj poplatky za registrovanie zmlúv.
Centrálny register zmlúv je pre KM prístupný priamo cez menu položku Zmluvy. Pre matrikára/sekretára cez menu
položku Matrika / Zmluvy.
Úplný prehľad zmlúv, ktoré sa týkajú konkrétnej fyzickej osoby je prístupný cez detail osoby a záložku Výskyt osoby
na zmluve.
Kompletný návod aj s obrázkami nájdete na stránke http://www.futbalsfz.sk/centralny-register-zmluv
Ďalšie upresnenie, čo všetko je povinné registrovať v centrálnom registry zmlúv vám budeme posielať priebežne a
všetky informácie budú zverejňované aj na http://futbalnet.sk.
Pekný deň prajem
S pozdravom
Peter Kačinec
ISSF Helpdesk(pomoc): peter.kacinec@futbalsfz.sk

--12.02.2018 o 14:42 h:

od: helpdesk@futbalnet.sk

Hromadné vyžiadanie registračných preukazov
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážení sekretári,
chceme Vás informovať, že v tomto momente je už možné žiadať preukazy hromadným spôsobom napríklad pre Vaších
rozhodcov, pozorovateľov, delegátov stretnutia. Chcem Vás ale upozorniť, že pri hromadnom vyžiadávaní preukazov
neexistuje možnosť zmeny fotografie. Ak chcete zmeniť fotografiu na registračnom preukaze, je nutné postupovať
starým spôsobom (elektronická podateľňa - Žiadosť o vyžiadanie registračného preukazu FZ). Chceme Vás taktiež
informovať, že Vás nenútime využívať túto funkcionalitu, pretože v tomto prípade nie je možné zmeniť fotografiu. Túto
možnosť sme sprístupnili z dôvodu optimalizácie nákladov pre doručovacie spoločnosti, ktoré by museli užívatelia v
tomto prípade platiť osobitne. Vždy ale existuje možnosť, že ak vyžiadate preukazy po jednom alebo v jeden deň a
zároveň budú v jeden deň aj schválené, doručené budú naraz.
V ISSF / elektronická podateľňa - Žiadosť o vyžiadanie registračného preukazu - hromadné predĺženie.
S pozdravom
František Ferenc

--01.02.2018 o 09:02 h:

od: helpdesk@futbalnet.sk

Registračné preukazy
Vážený člen, bola Vám zaslaná správa z ISSF s textom:
Vážení sekretári,
chceme Vás informovať, že aktuálne už programátori pracujú na novej funkcionalite pomocou ktorej budete vedieť
vyžiadať nové registračné preukazy pre akékoľvek osoby (rozhodcovia, pozorovatelia, delegáti a iné) pomocou
jednoduchého nástroja súčasne pre viaceré osoby. Preto Vás chceme požiadať, aby ste cez svoje
informačné/komunikačné kanály informovali tieto osoby o tejto možnosti. Týmto krokom chceme optimalizovať Vaše,
ale aj ich, finančné prostriedky, ktoré by museli individuálny členovia vynaložiť ak by si ich objednávali po jednom
preukaze. Túto doplňujúcu funkcionalitu máme prisľúbenú v priebehu budúceho týždňa.
Prajeme pekný deň.
S pozdravom
František Ferenc

---

