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Návrhy zmien

Návrh Odôvodnenie

Zmena v komunikácii a 
zodpovednosti.
Komunikácia Klub A – Klub B cez ISSF
Komunikácia Klub X – Komisie
Komunikácia Klub X – Matrika

Legislatívna komunikácia, nominácie hrá>ov na zápasy, podnety 
na komisie, pripomienky, Oiadosti a iné podania aj cez 
elektronickú podate?@u budú zadávaR priamo Kluby aj hrá>i cez 
svoje prístupové konto do ISSF.
KaOd✓ klub aj hrá> bude maR svoje konto, za ktoré má plnú 
zodpovednosR.
VBetky poOiadavky a zápisy v ISSF zadané pomocou tohto konta 
budú maR záväzn✓ charakter a vlastník zodpovedá za správnosR a 
opodstatnenosR údajov.
Zr✓chli sa t✓m v✓mena informácií a minimalizujú sa ostatné 
náklady na doru>ovanie dokumentácie na prísluBné riadiace 
zloOky Slovenského futbalu.
Tak isto sa t✓mto spôsobom budú overovaR aj matri>né údaje.

Nahrávanie hráskych nominácií na 
zápas. 
Predplnenie záväzn�ch hlavikov�ch 
údajov Zápisu zodpovedn�mi 
osobami z exekutívy. 
Uzatvorenie a potvrdenie zápisu v IS 
ihne4 po zápase.
R�chla informovanos� verejnosti a 
médií, zjednodu9en� legislatívny 
postup.

Nahrávanie nominácií hrá>ov a realiza>n✓ch tímov v hlavi>kov✓ch 
údajoch napomôOu zjednoduBiR zodpovedné nahrávanie 
nominácií samotn✓mi klubmi.
Ostatné hlavi>kové údaje doplnia osoby zodpovedné na 
jednotliv✓ch stup@och a oblastiach exekutívy (rozhodcovia, 
delegáti, správcovia súRaOí, tajomníci komisií).
Uzatvorenie zápisu a jeho následná tla> na podpis umoOní 
okamOité publikovanie kompletn✓ch údajov pre verejnosR a 
médiá pre TalBie spracovanie.
V⇥hodou je najr⇥chlej✏í predzápasov⇥, zápasov⇥ a pozápasov⇥ 
v⇥sledkov⇥ servis ak⇥ je reálne mo⇢n⇥ dosiahnu�.

Nutné úpravy formuláru Zápis o 
stretnutí.

Bude nutné upraviR a zjednoduBiR formulár Zápis o stretnutí pod?a 
prijatej a schválenej procesnej anal✓ze (rozdelenie na Pred, po>as 
a po zápase).

Nutnos� domáceho klubu zabezpei� 
PC s pripojením na internet a tlaiare; 
na tla Zápisu o stretnutí.

Domáci klub (usporiadate?) musí zabezpe>iR PC s pripojením na 
internet a tla>iare@ na tla> Zápisu o stretnutí (odporú>ame 
multifunk>né zariadenie).
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Popis procesu

Krok  innos� Poznámka

0

V✓chodiskov✓m stavom je Zápas, ktor✓ je v systéme od 
vylosovania súRaOe a je uO doplnené o Hlavného rozhodcu, 
Asistentov rozhodcu, Delegáta stretnutia a Delegáta pozorovate?a 
(pokia? je).
Dátum, >as,typ stretnutia, typ súRaOe, domáci klub, hostia a 
Vtadión sú uO v systéme nahraté.

VBetky spomínané údaje sú 
vygenerované z rozlosovania, 
alebo doplnené osobami z 
exekutívy pod?a oblasti a úrovne 
riadiacej súRaOe.

1

Klub A aj Klub B nahrajú cez svoje prístupové kontá nominácie 
hrá>ov, náhradníkov a realiza>ného tímu (Vedúci, Tréner, asistenti, 
Lekár, Masér) do predplneného Zápisu o stretnutí z bodu 0.
Klub A (domáci), doplní aj Hlavného usporiadate?a, Videotechnika, 
Hlásate?a a celkov✓ po>et usporiadate?ov (do budúcna aj 
konkrétne údaje o osobách).

Údaje budú nahraté maximálne 
45 minút pred plánovan✓m 
za>iatkom stretnutia.

2

Hlavn✓ rozhodca 30 minút pred za>iatkom stretnutia uzavrie 
vBetky záznamy nahraté v bode 1 a t✓mto sa stávajú predbeOne 
platn✓mi a budú priamo odpublikované na verejnú >asR systému 
(napr. www stránky).
Ak by nastali udalosti pri ktor✓ch je nutné vyBBie spomínané 
záznamy modiYkovaR, Hlavn✓ rozhodca smie upraviR záznamy pod 
svojim prístupom do systému (napríklad zranenie hrá>a pri 
rozcvi>ke). Verejne publikované záznamy sa ihneT aktualizujú.

PC s pripojením na internet 
zabezpe>uje domáci klub.

3

V priebehu zápasu je moOné aby domáci klub pomocou svojho 
prístupu do systému nahrával striedania, góly, a karty, ktoré vBak 
sú len priebeOn✓mi informáciami, poskytujú vBak okamOitú 
informáciu pre ?udí sledujúcich priebeOn✓ stav zápasu cez 
elektronické médiá ako aj samotné médiá (rozhlas, TV, agentúry).
Tieto údaje môOu slúOiR ako podklad pre Hlavného rozhodcu pri 
uzatváraní Zápisu o stretnutí.

Táto >asR nie je povinná, robí 
vBak dobré meno klubu a 
prináBa vysokú pridanú 
hodnotu.

4

Bezprostredne po skon>ení stretnutia Hlavn✓ rozhodca, doplní v 
spolupráci s vedúci muOstiev a lekármi povinné >asti Zápisu a tieO 
doplní (skontroluje a upraví pokia? boli nahrávané cez stretnutie) 
vBetky striedania, góly a karty do Zápisu o stretnutí.
Následne Hlavn✓ rozhodca uzavrie zápis, vytla>í ho a podpíBu ho 
vBetky potrebné osoby. Originál sa doru>í na archiváciu 
riadiacemu orgánu súRaOe.
Zápis o stretnutí sa t✓mto stáva uzavret✓ a jeho povolené údaje sa 
okamOite verejne publikujú. (nasleduje prepo>et v✓sledkového 
servisu)

PC s pripojením na internet a 
tla>iare@ zabezpe>uje domáci 
klub.

5 Prípadné sRaOnosti na jednotlivé komisie kluby zadávajú cez 
elektronickú podate?@u priamo na komisie, ktor✓ch sa to t✓ka.

Spracovanie dát na komisiách, 
viT proces Agenda práce 
komisie.
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Štart
Zápas z rozlosovania

s predplnenými údajmi.

Koniec

Tlač a podpisovanie
Vytlačenie

a podpísanie
zápisu

Zápis o stretnutí
Pred stretnutím

Proces Zápis o stretnutí

Klub A
Domáci

Klub B
Hostia

SFZ,RFZ,ObFZ
Zástupca exekutívy súťaže

Klub A
Zadanie hráčov

45 min. pred stretnutím

Klub B
Zadanie hráčov

45 min. pred stretnutím

Hlavný rozhodca
Uzavrie nominácie

hráčov a funkcionárov
30 min. pred stretnutím

Zápis o stretnutí
Počas stretnutia

Klub A
Predbežne zaznamenáva

góly, karty, striedania.
Podklad pre rozhodcu.

Pred stretnutím

Počas stretnutia

Po stretnutí

Zápis o stretnutí
Po stretnutí

Klub A
Podpísanie papierového

zápisu

Klub B
Podpísanie papierového

zápisu.

Hlavný rozhodca
Doplní záznam rozhodcu,
námietky klubov, prílohy

a uzavrie zápis.
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