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"Doposiaľ bola matrika hráčov na úrovni jedného systému, t. j. na úrovni SFZ a štyroch regionálnych zväzov
(RFZ). Všetky ostatné matriky, čo je v princípe 38 oblastných futbalových zväzov (ObFZ), boli oddelené a viedli sa
nezávisle."
"V tomto systéme sa žiaci registrovali len na úrovni oblastných futbalových zväzov a registrácia bola 'divoká'
(tak to bolo hodnotené) a vznikal problém pri preregistrácii medzi stupňami žiak a dorastenec."
Nový systém, bol nasadený do nultej fázy okolo 15. decembra 2011 a spojil tieto matriky. Sekretári na
jednotlivých oblastných futbalových zväzoch nahrali do 31.12.2012 všetkých žiakov do centrálneho systému. "Dňa
22.2.2012 vznikla prvýkrát v histórii použiteľná komplexná databáza hráčov, v ktorej je cez 300 000 záznamov."
"V mesiacoch apríl - máj 2012 plánujeme vpustiť do systému kluby (keď budú nato pripravené), aby nám
overili alebo nahlásili hráčov, ktorí sa do systému pri importne alebo preregistácii nedostali." Zároveň Ján Letko
netajil radosť zo spolupráce s oblastnými a regionálnymi futbalovými zväzmi: "Týmto ďakujem oblastným matrikárom a
sekretárom, ktorí nám v extrémne krátkom čase dokázali dohrať viac ako 44 000 záznamov."
Pri tak veľkej databáze údajov o hráčoch a iných členoch futbalovej rodiny sa logicky dostáva na stôl aj otázka
ochrany osobných údajov. "Po stránke ochrany osobných údajov, práve pri takých veľkých hnutiach, akým je SFZ, ktorý
má pod sebou stotisíce ľudí v rôznych evidenciách, je nutné dávať pozor práve na ochranu osobných údajov. Tento
systém práve prináša veľmi efektívnou a veľmi jednoduchou formou zabezpečenie vstupu a ochrany takýchto údajov,
nakoľko údaje budú z technologického riešenia celého systému ukladané na jednom serveri na centrále a všetci ostatní
sa k nemu pripájajú akoby zdielanou obrazovkou, čiže zdieľajú dáta v systéme, nemajú žiaden dôvod si dáta ukladať u
seba. Odpadá aj z pozície klubu robenie si vlastnej evidencie hráčov, rodných čísel, pasov a podobne."
Pri implementácii nových informačných systémov sa vždy objavuje obava, ako systém prijmú tí, ktorí s ním v
konečnom dôsledku budú pracovať. Ján Letko absolvoval stretnutie so všetkými oblastnými a regionálnymi matrikármi,
ktorí vstúpili ako prví do systému. "Snažil som sa im maximálne zrozumiteľne a jednoducho vysvetliť, k čomu je ten
systém dobrý, ako ovplyvní ich dennú prácu, aké výsledky im to prinesie. Priznám sa, tiež som mal tú obavu ako sa
naučia s tým systémom pracovať a ako ho prijmú. Dnes môžem povedať - neevidujem negatívnu reakciu. Skôr, aj z
došlých emailov, som dostal viacero veľmi kladných odpovedí a som rád, že ľudia ten systém prijali.“
Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) do 31.1.2012 riešil všetkých rozhodcov a
delegátov futbalu na Slovensku a do 29.2.2012 všetkých trénerov futbalu na Slovensku.
Od marca 2012 prešiel ISSF do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb
na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Pre kluby nebude znamenať informačný systém nezmyselne vysoké náklady. "Systém klubom prinesie
kompletný prehľad nad ich hráčskou základňou, priamo nad ostrými matričnými dátami, po nabehnutí
elektronických procesov im prinesie komplexný výsledkový servis, štatistiky a mnohé ďalšie informácie, ktoré
klubom chýbajú alebo ich spracovávajú vlastnými silami."
"V systéme bude fungovať elektronická podateľňa, systém prinesie rýchly, interaktívny prístup.
Podanie sťažností či iných dokumentov bude aj naďalej možné aj poštou, ale práve elektronický prístup
zefektívni činnosť riadiacich zložiek slovenského futbalu."
Z pohľadu užívateľa (FK) je nevyhnutné mať len najjednoduchšie, najštandardnejšie vybavenie, to
znamená počítač s pripojením na internet a internetový prehliadač, nakoľko celý systém je v princípe jedna
internetová stránka, požiadavky na užívateľov teda nie sú nedosiahnuteľné.
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné
formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky
potrebné informácie k vyplneniu registračného formulára sú uvedené priamo v dokumente.
Oddelenie informatiky SFZ upozorňuje na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez
vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná. Pre
vyplnenie formulára sa odporúča použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html).
V prípade akýchkoľvek problémov je k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontakt na
výkonného manažéra projektu ISSF.

