
	  
Manuál	  pre	  prácu	  s	  ISSF	  –	  vytvorenie	  „Správy	  pozorovateľa	  rozhodcov“.	  

	  
(	  verzia	  1.0	  -‐	  platná	  pre	  ISSF	  verziu	  1.16.7)	  

	  
Po	  obdržaní	  prihlasovacích	  údajov	  (tzv.	  prihlasovacie	  meno	  a	  heslo)	  na	  vašu	  
emailovú	  adresu	  priamo	  zo	  systému	  ISSF	  sa	  môžete	  prihlásiť	  do	  systému	  a	  
pracovať	  s	  ním	  cez	  váš	  internetový	  prehliadač	  (odporučený:	  Google	  Chrome)	  po	  
zadaní	  adresy	  webovej	  adresy	  -‐	  https://issf.futbalnet.sk	  .	  
	  
(Pri	  prvom	  prihlásení	  vás	  systém	  hneď	  na	  začiatku	  vyzve	  na	  zmenu	  hesla,	  preto	  
majte	  toto	  pripravené	  (premyslené)	  s	  dodržaním	  nasledovnej	  zásady	  –	  heslo	  
musí	  mať	  	  min.	  8	  znakov	  a	  „obsahovať“	  min.	  1	  veľké	  písmeno	  a	  min.	  1	  číslicu.)	  
	  
Úvodná	  obrazovka	  potom	  vyzerá	  nasledovne	  –	  obr.	  č.	  1	  :	  
	  

	  
	  
	  
vyplníte	  povinné	  polia	  pre	  prihlásenie	  („Prihl.	  	  meno“	  =	  váš	  7-‐miestny	  kód,	  
„Heslo“	  =	  vami	  zadaný	  kód	  pri	  prvom	  prihlásení)	  tak,	  ako	  je	  znázornené	  na	  
ďalšom	  obrázku	  (č.	  2):	  
	  

	  
	  



alebo	  sa	  tiež	  dá	  prihlásiť	  cez	  názov	  vašej	  e-‐mailovej	  adresy	  (ak	  je	  to	  v	  ISSF	  
nastavené	  pre	  vaše	  konto	  –	  overte	  si	  to	  u	  administrátora	  ISSF)	  –	  viď	  obr.	  č.	  3:	  
	  

	  
Po	  prihlásení	  sa	  do	  ISSF	  sa	  vám	  zobrazí	  nasledovná	  obrazovka,	  kde	  máte	  pri	  	  
prvom	  prihlásení	  prevažne	  prednastavenú	  rolu	  =	  „Delegát“	  (ako	  je	  na	  obr.	  č.	  4):	  
	  

	  
Následne	  sa	  cez	  kliknutie	  na	  šípku	  okna	  prepnete	  (vyberiete	  si	  z	  vyrolovaného	  
menu)	  rolu	  „Pozorovateľ“	  a	  zobrazí	  sa	  vám	  obrazovka	  vašich	  stretnutí,	  na	  ktoré	  
ste	  bol	  nominovaný	  –	  viď	  obr.	  č.	  5:	  
	  

	  



	  
Ako	  ďalší	  krok	  si	  vyberiete	  voľbu	  „Detail“	  (vyznačenie	  šípkou	  na	  nasledujúcom	  
obrázku)	  pod	  označením	  Akcia:	  
	  
Obr.	  č.	  6.	  
	  

	  
	  
Zobrazí	  sa	  vám	  nová	  obrazovka,	  na	  ktorej	  zvolíte	  (kliknete	  na)	  voľbu	  pod	  
označením	  „Správa	  pozorovateľa	  rozhodcov“	  (pozrite	  na	  vyznačenie	  šípkou	  na	  
nasledujúcom	  obrázku	  č.	  7),	  na	  ktorom	  vidíte,	  že	  všetky	  všeobecné	  informácie	  o	  
stretnutí	  sú	  automatizovane	  prebraté	  zo	  „Zápisu	  o	  stretnutí“,	  ktorý	  vyplnil,	  
uložil	  a	  schválil	  rozhodca	  daného	  stretnutia	  po	  jeho	  ukončení.	  
	  
Obr.	  č.	  7.	  
	  

	  
	  
Ako	  prvé	  vám	  odporúčam	  vyplniť	  číselné	  hodnotenie	  R,	  AR	  a	  prípadne	  NR	  (viď	  
obr.	  č.	  8	  na	  nasledujúcej	  strane),	  a	  to	  podľa	  pokynov	  príslušnej	  KR	  a	  následne	  
prvý	  krát	  priebežne	  uložiť	  správu	  (kliknutím	  na	  príslušné	  tlačidlo	  umiestnené	  na	  
konci	  správy	  PR	  –	  viď	  pokyny	  ku	  obrázku	  č.	  20	  na	  konci	  tohto	  manuálu),	  čím	  sa	  
vytvorí	  	  a	  prvý	  krát	  priebežne	  uloží	  vaša	  správa	  PR	  v	  ISSF	  (vznikne	  aj	  časová	  
značka	  pre	  daný	  dokument	  v	  rámci	  tzv.	  životného	  cyklu	  pre	  dané	  stretnutie).	  
	  
Následne	  ju	  môžete	  modifikovať	  (upravovať)	  až	  do	  momentu	  procesu	  „Uloženia	  
a	  schválenia“	  –	  viď	  popis	  na	  konci	  tohoto	  manuálu	  ku	  obrázku	  č.	  22.	  	  



	  
Obr.	  č.	  8	  
	  

	  
	  
Po	  uložení	  a	  opätovnej	  aktivácii	  obrazovky	  správy	  PR	  (v	  hornej	  časti	  sa	  objaví	  v	  
„zelenkavej“	  časti	  (podklade)	  oznam	  o	  úspešnom	  (priebežnom)	  uloženísprávy	  a	  
v	  „modrastej“	  časti	  oznam,	  že	  musíte	  vybrať	  jednu	  z	  možností	  pre	  	  kontrolné	  
zistenia	  v	  jednotlivých	  blokoch	  (to	  znamená,	  že	  ste	  ešte	  nevyplnili	  všetky	  tzv.	  tik-‐
boxy	  kliknutím	  na	  príslušnú	  hodnotu	  =	  	  	  -‐	  	  ,	  	  n	  	  alebo	  	  +	  ).	  
Následne	  sa	  po	  „odrolovaní“	  obrazovky	  správy	  PR	  dostanete	  k	  nasledovnej	  časti	  
a	  vyplníte	  blok	  komentáru:	  „Charakteristika	  stretnutia“	  –	  viď	  obr.	  č.	  9	  .	  
(Info:	  každá	  časť	  pre	  komentár	  v	  každom	  bloku	  je	  pre	  štandardný	  popis	  
postačujúca	  –	  jej	  nastavenie	  je	  na	  max.	  2048	  znakov	  textu).	  
	  
Obr.	  č.	  9	  
	  

	  
	  
Potom	  v	  každom	  bloku,	  v	  ktorom	  sa	  nachádzajú	  tzv.	  tik-‐boxy	  pre	  výber	  hodnoty	  (	  
-‐	  ,	  n	  ,	  +	  )	  pre	  danú	  oblasť	  kliknete	  na	  príslušný	  box	  (štvorček).	  Taktiež	  vyplníte	  
pole	  „Komentár“	  (!!!	  po	  jeho	  vyplnení	  pred	  ďalšou	  činnosťou	  treba	  vždy	  
priebežne	  uložiť	  správu	  PR	  a	  to	  preto,	  aby	  sa	  vám	  obsah	  tohto	  poľa	  pri	  ďaľšej	  
činnosti	  následne	  nestratil	  (v	  tejto	  verzii	  ISSF	  tomu	  tak	  zatiaľ	  je	  !!!).	  	  
Až	  potom	  (prípadne	  pred	  vyplňovaním	  komentára)	  kliknite	  na	  voľbu	  „Pridať“	  
pre	  to,	  aby	  ste	  mohli	  do	  správy	  uviesť	  popis	  konkrétnej	  situácie	  (viď	  obr.č.	  10).	  



	  
Obr.	  č.	  10	  
	  

	  
	  
Po	  kliknutí	  na	  voľbu	  „Pridať“	  sa	  vám	  na	  obrazovke	  zobrazí	  nové	  okno	  s	  poliami	  
pre	  vyplnenie	  potrebných	  údajov.	  Prvým	  z	  nich	  je	  „Čas	  (minúta)“	  kde	  je	  
potrebné	  zadať	  /	  vpísať	  údaj	  (min.),	  v	  ktorej	  sa	  situácia	  odohrala	  (viď	  obr.	  č.	  11).	  
	  
Obr.	  č.	  11	  
	  

	  
	  
Následne	  v	  ďalšom	  poli	  si	  zvolíte	  (vyberiete)	  z	  ponúknutých	  možností	  ten	  časový	  
interval,	  ku	  ktorému	  daná	  minúta	  prislúcha	  –	  viď	  nasledujúci	  obrázok	  č.	  12:	  
	  

	  



	  
Tretím	  údajom	  je	  pole	  „Typ“,	  pre	  ktoré	  sa	  vám	  ponúknu	  na	  výber	  možnosti	  pre	  
popis	  situácie	  podľa	  príslušného	  daného	  bloku	  správy	  (napr.	  pre	  blok	  „Aplikácia	  
PF“	  alebo	  „Disciplinárna	  kontrola“,	  ...)	  tak,	  ako	  sú	  uvedené	  pri	  jednotlivých	  tzv.	  
tik-‐boxoch	  daného	  bloku	  správy	  PR	  –	  viď	  nasledovný	  obrázok:	  
	  
Obr.	  č.	  13	  
	  

	  
	  
Po	  vybratí	  hodnoty	  prejdete	  na	  štvrté	  pole,	  kde	  	  vpíšete	  text	  popisujúci	  danú	  
situáciu	  tak,	  aby	  bolo	  zrejmé	  čo	  sa	  v	  danej	  minúte	  stretnutia	  odohralo	  a	  následne	  
celé	  vyplnené	  „okno“	  uložíte	  kliknutím	  na	  tlačidlo	  „Potvrdiť“	  –	  viď	  obr.	  č.	  14	  :	  
	  
Obr.	  č.	  14	  
	  

	  
	  
Následne	  vás	  program	  vráti	  na	  obrazovku	  správy	  s	  vami	  popísanou	  situáciou	  a	  
v	  pravej	  časti	  sa	  zjavia	  tlačidlá	  pre	  prípadnú	  následnú	  zmenu	  popisu	  „Upraviť“,	  
alebo	  pre	  jej	  vymazanie	  „Zmazať“	  tak,	  ako	  je	  to	  zobrazené	  na	  obrázku	  č.	  15	  na	  
ďalšej	  strane	  tohto	  manuálu.	  
(po	  každom	  pridaní	  popisu	  situácie	  v	  danom	  bloku	  správy	  vám	  odporúčam	  
priebežne	  uložiť	  správu	  podľa	  pokynov	  ku	  obrázku	  č.	  20	  !!!)	  
	  
	  



Obr.č.	  15	  
	  

	  
	  
Ak	  sa	  rozhodnete	  upraviť	  popis	  situácie,	  kliknete	  na	  tlačidlo	  „Upraviť“	  uvedené	  
vedľa	  popisu	  (viď	  obr.	  č.	  15)	  a	  zobrazí	  sa	  vám	  dané	  okno,ktoré	  po	  ukončení	  
zadania	  zmenených	  hodnôt	  v	  príslušnom	  poli	  okna	  uložíte	  kliknutím	  na	  tlačidlo	  
okna	  =	  „Upraviť“	  (vyznačené	  šípkou	  na	  obdĺžnik	  v	  rámci	  obr.	  č.	  16).	  
	  
Obr.č.	  16	  
	  

	  
	  
Takýmto	  spôsobom	  vyplníte	  všetky	  príslušné	  bloky	  správy	  PR	  a	  to	  či	  už	  
s	  vyplnením	  jednotlivých	  možností	  pri	  kontrolných	  zisteniach	  (tzv.	  tik-‐boxy),	  
následne	  prípadným	  	  doplnením	  popisov	  jednotlivých	  situácii	  (ich	  počet	  pre	  
daný	  blok	  hodnotenia	  je	  neobmedzený,	  to	  znamená	  –	  koľko	  ich	  chcete	  
zaznamenať,	  toľko	  vám	  ich	  program	  umožní	  uložiť)	  a	  taktiež	  aj	  komentárov,	  
alebo	  pre	  niektoré	  bloky	  len	  vpísaním	  jednoduchého	  hodnotiaceho	  textu	  do	  
príslušnej	  časti	  (napr.:	  „Osobnosť“,	  „Témy	  ...“,	  „Náhradný	  rozhodca“	  ...).	  
	  
Potom	  vaša	  správa	  PR	  bude	  vyplnená	  a	  bude	  na	  obrazovke	  vyzerať	  podobne	  ako	  
je	  to	  zobrazené	  na	  nasledujúcich	  obrázkoch	  číslo	  17.,	  18.	  a	  19.	  na	  ďalšej	  strane.	  
	  



Obr.č.	  17.	  
	  

	  
	  
	  
Obr.č.	  18	  
	  

	  
	  
	  
Obr.č.	  19	  
	  

	  
	  



Po	  vyplnení	  príslušnej	  časti	  správy	  PR	  pre	  jej	  uloženie	  (a	  tým	  pádom	  aj	  pre	  jej	  
zachovanie	  v	  systéme	  ISSF	  pre	  ďalšie	  použitie	  (prípadne	  následnú	  modifikáciu))	  
je	  potrebné	  kliknúť	  na	  tlačidlo	  „Priebežne	  uložiť“	  umiestnené	  na	  konci	  
obrazovky	  správy	  PR	  –	  viď	  vyznačenie	  červeným	  obdĺžnikom	  na	  obr.	  č.	  20.	  
	  
Obr.	  č.	  20	  
	  

	  
Následne	  vám	  ISSF	  nanovo	  zobrazí	  okno	  správy	  PR	  od	  začiatku	  s	  informáciou	  
„Správa	  pozorovateľa	  bola	  úspešne	  uložená“	  zvýraznenou	  zelenkavým	  
podkladom	  tak,	  ako	  je	  to	  zobrazené	  na	  obr.	  č.	  21	  :	  
	  
Obr.č.	  21	  
	  

	  
Po	  kompletnom	  vyplnení	  správy	  PR	  vo	  všetkých	  jej	  blokoch	  (a	  vlastnej	  kontrole	  
vyplnenej	  správy	  (umožnenej	  prečítaním	  vytlačenej	  verzie	  cez	  možnosť	  
vytlačenia	  aj	  priebežne	  uloženej	  správy	  cez	  tlačidlo	  „Vytlačiť	  správu“	  –	  viď	  
tlačidlo	  vpravo	  od	  vyznačeného	  tlačidla	  „Uložiť	  a	  schváliť“	  na	  obr.	  č.	  22,	  viac	  
inštrukcií	  nájdete	  na	  konci	  manuálu	  pred	  obrázkami	  č.	  24	  a	  č.	  25).	  
	  
Toto	  tlačidlo	  (vyznačené	  šípkou	  smerovanou	  na	  červený	  obdĺžnik)	  sa	  používa	  na	  
sfinalizovanie	  správy	  PR	  pre	  jej	  uloženie	  a	  schválenie.	  Po	  úspešnej	  realizácii	  
tohto	  	  kroku	  (Uloženie	  a	  schválenie)	  je	  vaša	  správa	  PR	  v	  rámci	  ISSF	  sprístupnená	  
pre	  rozhodcu	  daného	  stretnutia	  v	  rámci	  jeho	  prístupu	  do	  ISSF.	  



Po	  kliknutí	  na	  tlačidlo	  „Uložiť	  a	  schváliť“	  sa	  zobrazí	  okno	  s	  finálnou	  otázkou	  pre	  
schválenie	  (viď	  obr.	  č.	  22).	  
	  
Obr.č.	  22	  
	  

	  
	  
Po	  kliknutí	  na	  voľbu	  „Áno“	  sa	  správa	  definitívne	  uloží	  a	  „zamkne“.	  Následne	  vám	  
ISSF	  nanovo	  zobrazí	  okno	  správy	  PR	  od	  začiatku	  s	  informáciou	  „Správa	  
pozorovateľa	  bola	  úspešne	  uložená“	  zvýraznenou	  zelenkavým	  podkladom	  tak,	  
ako	  je	  to	  zobrazené	  na	  obr.	  č.	  23.	  
	  
V	  prípade	  potreby	  jej	  „odomknutia“	  je	  potrebné	  sa	  obrátiť	  s	  požiadavkou	  na	  
príslušného	  administrátora	  ISSF.	  
	  
Obr.č.	  23	  
	  

	  
	  
Pre	  vytlačenie	  (a	  taktiež	  aj	  uloženie	  súboru	  vašej	  správy	  PR)	  je	  potrebné	  kliknúť	  
na	  tlačidlo	  „Vytlačiť	  správu“	  –	  viď	  vyznačenie	  	  šípkou	  tlačidla	  v	  červenom	  
obdĺžniku	  na	  obrázku	  č.	  24	  na	  nasledujúcej	  strane	  manuálu.	  
	  
	  
	  



Obr.č.	  24	  
	  

	  
	  
Po	  kliknutí	  naň	  sa	  zobrazí	  nová	  obrazovka	  –	  viď	  obr.	  č.	  25:	  
	  
Obr.č.	  25	  
	  

	  
	  
Po	  kliknutí	  na	  vyznačené	  tlačidlo	  „Stiahni	  PDF“	  sa	  vám	  zobrazí	  vaša	  správa	  na	  
obrazovke	  vo	  forme	  dokumentu	  vo	  formáte	  .pdf	  (viď	  obrázky	  č.	  26	  a	  č.	  27,	  ktoré	  
sú	  zobrazené	  na	  nasledujúcej	  strane	  tohoto	  manuálu).	  
	  
V	  takto	  schválenom	  dokumente	  je	  na	  konci	  správy	  zobrazený	  dátum	  dňa,	  kedy	  
bola	  správa	  naposledy	  uložená	  a	  schválená.	  To	  znamená,	  že	  vytlačená	  správa,	  
ktorá	  bola	  len	  priebežne	  uložená	  tento	  údaj	  (dátum)	  nemá	  zaznamenaný	  
(nezobrazuje	  sa)	  a	  nie	  je	  sprístupnená	  rozhodcovi	  daného	  stretnutia.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Obr.č.	  26	  
	  

	  
	  
Obr.č.	  27	  
	  

	  
	  
Následne	  si	  tento	  dokument	  vo	  formáte	  	  .pdf	  môžete	  uložiť	  do	  svojho	  počítača	  a	  
to	  podľa	  podmienok	  vášho	  softvéru	  (v	  závislosti	  od	  toho	  aký	  používate,	  t.j	  máte	  
na	  počítači	  nainštalovaný	  –	  operačný	  systém,	  internetový	  prehliadač	  a	  taktiež	  aj	  
od	  toho	  aký	  program	  používate	  na	  prácu	  s	  .pdf	  súbormi).	  Nakoľko	  táto	  činnosť	  je	  
špecifická	  pre	  každý	  počítač,	  nie	  je	  popis	  tejto	  činnosti	  súčasťou	  tohoto	  manuálu.	  
	  
Následne	  môžete	  s	  týmto	  súborom	  (vašou	  „Správou	  PR“)	  ďalej	  pracovať	  podľa	  
pokynov	  príslušnej	  KR	  (napr.	  :	  premenovať	  názov	  súboru	  podľa	  predpísanej	  
šablóny	  (skladby),	  prípadne	  poslať	  ho	  ako	  prílohu	  príslušnému	  sekretárovi,	  
prípadne	  členovi	  KR,	  atď.	  ...).	  
	  
Spracoval:	  	  Vladimír	  Medveď	  
V	  Bratislave	  –	  dňa	  25.4.2014	  
	  


