Povinnosti FO a FK v prvej fáze projektu ISSF
1. Zabezpečiť registráciu trénerov FO a FK: V rámci nového „Informačného systému slovenského futbalu“ (ISSF)
prebiehala aj registrácia všetkých trénerov futbalu na Slovensku. Každý tréner futbalu si mal na stránke www.futbalsfz.sk, v
sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie / Dokumenty / Registračný formulár tréneri (www.futbalsfz.sk/uradneoznamy/trenerska-sekcia-a-vzdelavanie/dokumenty.html), nájsť tlačivo „Evidenčná karta Tréner“, ktoré mal na počítači
vypísať, potom obojstranne vytlačiť a vlastnou rukou podpísať. Originál tohto tlačiva mal potom obojstranne 3x
prekopírovať. Originál formulára evidenčnej karty mal zaslať na adresu: Východoslovenský futbalový zväz, Peter Szénay,
Alejová 2, 042 96 Košice. Jednu obojstranne prekopírovanú kópiu formulára evidenčnej karty mal každý tréner odovzdať
svojmu FK, jednu si mal nechať pre seba a jednu mal doručiť na ObFZ. Svoju fotografiu mal oskenovať a elektronicky ju
vo formáte v minimálnom rozmere 600 x 800 px, 150 DPI (názov súboru fotografie je: priezvisko-meno-dátum narodenia)
zaslať e-mailom na adresu: jan.gregus@futbalsfz.sk. Kto z trénerov to takto doposiaľ neurobil, má tak urobiť dodatočne
obratom. V opačnom prípade bude vyradený z evidencie. Trénerov sú nato povinní upozorniť funkcionári FO a FK.
Termín: - ihneď
2. Pravidelne sledovať „Úradné správy ObFZ Michalovce“ a webovú stránku ObFZ Michalovce
(www.obfzmi.sk), oboznámiť sa so zverejnenými informáciami a odkazmi o Projekte ISSF.
Termín: - stále
3. Určiť si a zaregistrovať klubového manažéra ISSF (môžu byť aj dvaja). K tomu je potrebné: vyplniť
registračný formulár "Klubový manažér ISSF" v počítači (nie rukou ani nie písacím strojom na vytlačených čistých
tlačivách), vytlačiť ho, overiť podpis štatutárneho orgánu klubu (osoby) a zaslať na stanovenú adresu: Ján
Letko, vedúci Oddelenia IT, Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava (kópiu doručiť aj na
ObFZ Michalovce; zaslanie formulára Klubového manažéra je potrebné okamžite oznámiť na ObFZ). Taktiež je
potrebné zaslať fotografiu klubového manažéra (fotiť digitálnym fotoaparátom) a túto zaslať emailom na adresu:
jan.letko@futbalsfz.sk. Keď to príslušný FK urobí a bude to v poriadku, „klubový manažér“ dostane prístupové kódy
a heslo pre vstup do ISSF.
Potom prvou úlohou klubového manažéra bude skontrolovať "pravé" matričné dáta svojich hráčov a potvrdiť na ObFZ
ich správnosť.
Termín: - zaregistrovať klubového manažéra ISSF (čím skôr, tým lepšie pre FK), maximálne 31.05.2012
4. Zabezpečiť najjednoduchšie, najštandardnejšie vybavenie, to znamená počítač (notebook) s pripojením na
internet, internetový prehliadač, scanner, tlačiareň, resp. kopírku, ktorú už niektoré FK majú na štadióne.
"Nakoľko celý systém je v princípe jedna internetová stránka, požiadavky na užívateľov teda nie sú nedosiahnuteľné."
Termín: - máj 2012
5. Veľmi dôležité je začať okamžite fotografovať všetkých svojich hráčov digitálnym fotoaparátom alebo iným
spôsobom zabezpečiť ich nové fotografie (fotografia nesmie byť už použitá na iné účely a má byť maximálne rok
stará), fotografie ukladať v počítači vo vytvorenom priečinku (min. rozmer 800x600px a 150 DPI na výšku), kde
pod fotografiu je treba uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia a názov FK. Keď „klubový manažér“ bude
mať prístup do ISSF, fotografie bude potrebné zaslať e-mailom na adresu: jan.letko@futbalsfz.sk. Bude to
potrebné pre vytvorenie novej plastovej karty pre každého hráča.
Termín: - okamžite
6. V prípade akýchkoľvek problémov a nejasností sa nebojte hocikedy obrátiť cez e-mail na adresu:
obfzmi@stonline.sk, resp. cez e-mail na adresu: registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte telefonicky
sekretariát ObFZ Michalovce, alebo výkonného manažéra projektu ISSF ing. Jána Letka.
Termín: - stále, podľa potreby
"V závere Vás chcem poprosiť, aby implementáciu projektu ISSF a z toho vyplývajúce povinnosti pre
nás všetkých ste brali pozitívne, je to neodškriepiteľná nutnosť dnešnej doby. Uvidíte, že je to všetko
jednoduché, a po postupnom osvojení si projektu, pre nás všetkých to bude veľká pomoc pre každodennú prácu
vo futbale, jednak pre Vás, pre FK, hráčov, R, D, trénerov, zväzy, ale aj pre fanúšikov futbalu."
"Chcem Vás poprosiť, aby ste vo svojich kluboch informovali všetkých zainteresovaných pozitívne, je to
veľmi dôležité pre úspešnosť ISSF.“
Aj ObFZ Michalovce verí, že aj pre Vás je nemenej dôležité, aby ObFZ Michalovce bol príkladom pre
iné zväzy v rámci Slovenského futbalu.
V prípade nejasností kontaktujte sekretariát ObFZ Michalovce, resp. p. J. Letka - tel.: 02 482 060 19;
mobil: 0903 623 473; email: jan.letko@futbalsfz.sk; www.futbalsfz.sk.

