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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, Niadosti a iné podania aj cez 
elektronickú podate@Au budú zadávaQ priamo Kluby aj hrá?i cez 
svoje prístupové konto do ISSF.
KaNd klub aj hrá? bude maQ svoje konto, za ktoré má plnú 
zodpovednosQ.
VCetky poNiadavky a zápisy v ISSF zadané pomocou tohto konta 
budú maQ záväzn charakter a vlastník zodpovedá za správnosQ a 
opodstatnenosQ údajov.
Zrchli sa tm vmena informácií a minimalizujú sa ostatné 
náklady na doru?ovanie  dokumentácie na prísluCné riadiace 
zloNky Slovenského futbalu.
Tak isto sa tmto spôsobom budú overovaQ aj matri?né údaje.

Vstupné údaje (podania a podnety) na 
komisie.

Podania na komisie bude moNné podávaQ mimo klasického 
spôsobu poCtou aj elektronicky, a aj z kontrolnch reportov.

Systémové kontroly, kontrolné 
preh5ady

Okrem podaní na komisiu cez Ctandardné vstupy je moNné 
informácie a podnety získavaQ aj z reportov generovanch 
systémom, tzv. systémové kontrolné reporty. Napr. nepovolené 
Ctarty a podobne.

Platby Pokia@ vznikne nutnosQ platby, systém vygeneruje potrebné 
podklady pre platbu a sám bude kontrolovaQ ?i platba bola uN 
uskuto?nená. (Pomocou súhrnnej mesa?nej faktúry)
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Popis procesu

Krok  innos� Poznámka

1a

Klub alebo hrá? cez svoje klubové konto v informa?nom systéme, 
?asQ elektronická podate@Aa, podá na prísluCnú komisiu svoje 
podanie aj so súvisiacimi informáciami (konkrétny zápas a 
podobne)

Elektronické podanie.
Stav: PredbeNné podanie

1b Klub, hrá? alebo iná osoba zaCle predpísanou formou písomné 
podanie, ktoré tajomník komisie nahrá do informa?ného systému.

Funkcia - tajomník pre kaNdú 
komisiu. Spravuje chod a 
základnú agendu jemu zvolenej 
komisie.
Stav: PredbeNné podanie

2

Tajomník komisie priebeNne sleduje elektronické aj papierové 
podania (tie automaticky nahráva do systému) a pod@a typu 
podania vygeneruje poplatok na zaplatenie pod@a platného 
cenníka pre súhrnnú mesa?nú fakturáciu na kluby. 
Pokia@ existuje spätn kontakt pri písomnom podaní, informuje 
podávajúceho o stave podania vhodnou formou (písomne, email, 
telefonicky)

Nutn platn cenník úkonov 
komisie.
Stav: Spracované podanie

3

Zasadanie komisie bude pozostávaQ z prihlásenia tajomníka (alebo 
inej poverenej osoby) do informa?ného systému, kde budú 
pripravené vCetky podania v chronologickom poradí ako boli 
zaevidované v systéme. Komisia bude maQ v systéme prístup k 
vCetkm potrebnm dátam (Zápisy o stretnutí, preh@ad a stav 
trestov, preh@ad a stav pokút a ich platieb a iné …)
Komisia si môNe od klubu, hrá?a alebo inej osoby vyNiadaQ 
doplAujúce informácie alebo podklady pokia@ existuje spätn 
kontakt.
Po rozhodnutí komisia vpíCe do systému rozhodnutie a vyjadrenie 
k podaniu, pokia@ bude potrebné vygeneruje pokuty a postihy 
klubom, alebo hrá?om (vCetky poplatky a pokuty budú 
fakturované klubu)

MoNné stavy: Uzatvorené 
podanie, Stornované podanie 
alebo VyNiadané doplnenie 
údajov
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Štart

Podanie na komisiu
zoznam podaní a ručných vstupov, priebežné vybavovanie

Publikovanie

Proces Agenda práce komisie

Koniec

Rozhodnutie
komisie

(uznesenia)

Vygenerovanie poplatku,
pokuty, určenie iných trestov

a iné procesy

(položky pre súhrnnú mesačnú
fakturáciu)

Vnútorný zdroj
(neoprávnený štart …)

Systémový report

Vstup údajov

Práca a rozhodnutia komisie

Výstup verejných údajov

Spracovanie
podania

Doplnenie údajov

Klub
Cez systém

(elektronická podateľňa)

Klub, Hráč
Písomné
podanie
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