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Manuál na prolongáciu osôb v ISSV SVF
Na to, aby sa dali s osobami zaregistrovanými v ISSV dali robiť požadované úkony (požiadavky na doplnenie do súpisiek,
požiadavky na transfer a podobne), je potrebné, aby dané osoby mali aktívne členstvo v SVF, t.j. aby mali zaplatený členský
poplatok na daný kalendárny rok (podľa Zákona o športe). V osobnom konte člena SVF je to označené tým, že položka „Je
člen“ v Základných údajoch o osobe má hodnotu „Áno“.
Postup pri prolongácii (požiadavky na zaplatenie členského príspevku)
1. Základný status každej novoregistrovanej osoby je ten, že sa na ňu pozerá ako na člena SVF, ktorý nemá zaplatený
členský poplatok na aktuálny kalendárny rok. Po potvrdení žiadosti o registráciu a položka „Je člen“ automaticky
vyplnená hodnotou „Nie“. Tento status dostanú aj všetky už registrované osoby pri prolongácii členstva na ďalší
kalendárny rok, kedy sa k dátumu 01.01.XXXX všetci stávajú členmi SVF s nezaplateným členským na rok XXXX.
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2. Pre zadanie platby členského za hráčov klubu si klubový manažér vo svojej agende otvorí časť „Prolongácie“ a dá si
vyhľadať hráčov svojho klubu cez položku „Prolongácia hráčov klubu“. Pre zmenšenie počtu výsledkov
vyhľadávania je odporúčané zadať si filter vyhľadávania tak, aby vo výsledkoch vyhľadávania boli zobrazení len
hráči s platným registračným preukazom (s novým registračným číslom). To sa dá urobiť napríklad tak, že do filtru
vyhľadávania zadáte položku „Registračné číslo začína s 0000“. Výsledný zoznam bude vytvorený len z tých hráčov,
ktorí majú vystavený nový registračný preukaz a majú nové registračné číslo a zároveň ešte nie je za nich
vygenerovaný riadok faktúry s členským poplatkom na daný kalendárny rok (položka „Je člen“ má hodnotu „Nie“).
Poznámka: výsledný zoznam si môžete zoradiť podľa priezviska tak, že len proste kliknete na hlavičku toho stĺpca
a pri jeho názve sa zobrazí príznak, či je zoznam radený A->Z alebo naopak)

3. Keď už je vygenerovaný a zoradený zoznam hráčov, už len stačí klikať na ikonky „Aktivovať“ pri každom hráčovi, za
ktorého bude klub platiť členské a ktorého bude klub chcieť doplniť na súpisky.
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4. Ak bude klub chcieť zaplatiť členské za osoby, ktoré nie sú jeho hráčmi (tréneri, funkcionári, zdravotníci
a podobne), v takom prípade klubový manažér ide do časti „Prolongácie“ a dané osoby vyhľadá cez položku
„Prolongácia osôb“. Zadá vyhľadávanie podľa potrebných parametrov, napríklad podľa priezviska a zo zobrazeného
zoznamu osôb podobným spôsobom, ako pri hráčoch, aktivuje jednotlivé osoby. Odporúča sa filter ešte doplniť
o položku, podľa ktorej bolo realizované vyhľadávanie hráčov - „Registračné číslo začína s 0000“.

Upozornenie: pokiaľ vám systém danú osobu nenájde, znamená to, že už ju niekto aktivoval a už má v položke „Je
člen“ hodnotu „Áno“
5. Prolongáciu neschvaľuje Matrika SVF, akcia prebehne ihneď po kliknutí na ikonu „Aktivovať“.
6. Kontrolou toho, či všetko prebehlo tak, ako malo, je to, ak v profile danej osoby má položka „Je člen“ hodnotu
„Áno“. Následnej už túto osobu môžete dopĺňať do súpisiek, pri hráčoch môžete žiadať o transfer a podobne.
7. Prolongáciu treba vykonať vždy po zaregistrovaní nového hráča (ak ho klub chce hneď aj doplniť do súpisky)
a netreba zabudnúť, že ju treba vykonať aj hneď v prvých dňoch ďalšieho roku. Po 01.01.XXXX sa totiž všetky osoby
stanú neaktívnymi členmi (Položka „Je člen“ s hodnotou „Nie“).
Prolongácia individuálnych členov SVF (voľní hráči, rozhodcovia, tréneri bez klubovej príslušnosti a podobne.) sa v ISSV len
pripravuje a preto zatiaľ prebieha nasledovným spôsobom:
1. Individuálny člen pošle platbu za členské na IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112
2. Suma úhrady je 5 € pre člena nad 18 rokov, resp. 3 € pre člena do 18 rokov veku. (4 €/2 € členské + 1 € ročný
poplatok za správu osobného konta v ISSV)
3. Do poznámky k úhrade napíše: Úhrada členského na rok 2021 za „meno platiteľa“
4. Doklad o úhrade pošle mejlom na adresu matrika@svf.sk a Matrika SVF túto platbu spracuje a zaznamená v ISSV.
V prípade akýchkoľvek otázok treba kontaktovať Matriku SVF na mejlovej adrese matrika@svf.sk alebo telefonicky na čísle
+421 911 333 324.

verzia 1.0

posledná úprava: 24.07.2020

vypracoval: Tibor Skala

