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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 podateCDu budú zadáva✓ priamo Kluby aj hrá↵i cez 
svoje prístupové konto do ISSF.
KaOd⇡ klub aj hrá↵ bude ma✓ svoje konto, za ktoré má plnú 
zodpovednos✓.
VEetky poOiadavky a zápisy v ISSF zadané pomocou tohto konta 
budú ma✓ záväzn⇡ charakter a vlastník zodpovedá za správnos✓ a 
opodstatnenos✓ údajov.
Zr⇡chli sa t⇡m v⇡mena informácií a minimalizujú sa ostatné 
náklady na doru↵ovanie dokumentácie na prísluEné riadiace 
zloOky Slovenského futbalu.
Tak isto sa t⇡mto spôsobom budú overova✓ aj matri↵né údaje.

Zavedenie plastov�ch Registran�ch 
preukazov namiesto registran�ch 
papierov�ch preukazov.
Registran� preukaz SFZ

Papierové registra↵né preukazy generujú vysokú pracnos✓ a 
nákladovos✓.
Plastová karta bude obsahova✓ údaje: FotograSa, Meno, 
Priezvisko, Dátum narodenia, IdentiSka↵né ↵íslo, Registra↵né ↵íslo, 
Platnos✓, <íslo karty (pri strate karty alebo v⇡mene sa zmení a 
staré sa ozna↵í za stornované)
Platnos✓ karty sa bude da✓ overi✓ na Verejnom registry SFZ, 
dostupn⇡ bude voCne cez internet, kde môOu by✓ aj TalEie 
informácie o registrovanej osobe. (FotograSa, aktuálny platn⇡ klub 
a podobne)
V module elektronick⇡ch Zápisov zo stretnutí budú údaje 
overované okamOite systémom.
Fyzické overenie drOiteCa karty sa vykoná porovnaním s vhodn⇡m 
existujúcim platn⇡m dokladom s fotograSou (Ob↵iansky preukaz, 
pas). Pri Oiakoch to bude napríklad pomocou Verejného registra 
SFZ, poprípade doplnkov⇡m dokladom s fotograSou.
Preukaz sa bude vydáva✓ uO pri prvom vstupe osoby do 
Slovenského futbalu (napríklad Oiak).

Platby PokiaC vznikne nutnos✓ platby, systém vygeneruje potrebné 
podklady pre platbu a sám bude kontrolova✓ ↵i platba bola uO 
uskuto↵nená. (Pomocou súhrnnej mesa↵nej faktúry)
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Popis procesu

Krok  innos� Poznámka

1 Klub A sa prihlási do ISSF, v elektronickej podateCni vyplní formulár 
so Oiados✓ou o transfer hrá↵a

Pod Transferom rozumieme 
Prestup, Opakovan⇡ prestup, 
Hos✓ovanie alebo Ukon↵enie 
hos✓ovania

2
Hrá↵, ktorého sa transfer t⇡ka, dostane notiSkáciu s poOiadavkou 
na potvrdenie transferu, hrá↵ poOadovanou formou transfer 
schváli, alebo Stornuje (Zamietnutie je Storno)

Schválené, Zamietnuté

3
Klub B dostane notiSkáciu o Oiadosti na transfer, autentiSkuje sa 
do ISSF a transfer po vyplnení vEetk⇡ch potrebn⇡ch údajov 
Schváli, alebo Zamietne.

Schválené, Zamietnuté
Ak Zamietne, Klub zadá dôvod.

4

Po schválení Klubom B dostane prísluEná Matrika notiSkáciu o 
Oiadosti na potvrdenie transferu. Zodpovedn⇡ pracovník prísluEnej 
Matriky po autentiSkácii do ISSF a po splnení vEetk⇡ch podmienok 
transfer Schváli, alebo Zamietne. 
Po schválení prísluEnou Matrikou systém vygeneruje poplatok na 
zaplatenie podCa platného cenníka pre súhrnnú mesa↵nú 
fakturáciu na klub. (Klub A, to je ten, ktor⇡ Oiada o transfer)
VEetky údaje o transfere (aj jeho stave) sú stále k dispozícii aj na 
Verejnom registry SFZ, aj stavy, v ktor⇡ch sa transfer práve 
nachádza.

Schválené, Zamietnuté
Ak Zamietnuté, Matrika zadá 
dôvod.
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Štart
Elektronická
podateľňa

Schválenie
transferu

Matrika

Vygenerovanie
položky na platbu

(položka pre
súhrnnú mesačnú

fakturáciu)

Proces Transfer hráča
(prestup, hosťovanie)

Zamietnutie
transferu

Klub A Klub B
(materský)

Klub B

Matrika, Hráč
Zástupca exekutívy

Rozhodnutie
hráča

Klub A

Opakovaný prestup
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