
Manuál k práci v ISSF s elektronickou prihláškou do systému 
Klubový ISSF manažér (ďalej už len KM) podáva prihlášku/y do systému ISSF elektronickým spôsobom. 

V prípade, že má KM pridelených viacero rolí, prepne si rolu na KM. Na odoslanie elektronickej prihlášky 
do systému, je potrebné ešte pred tým vytvoriť v systéme jednotlivé družstvá a to nasledovným spôsobom 
cez: 

 - družstvá – nové družstvo. 

Obr.1 

 

Klub je predvyplnený systémom,  

sezónu je nutné aktualizovať, ak nie je predvyplnená správne.  

Marketingový názov družstva je voľne definované políčko, kde môžete zadať iný marketingový názov 
družstva, napr.podľa sponzora a pod. (viď obrázok č.2).  

Vekovú úroveň je povinné políčko (pri družstvách, kde nie je presne definované, či ide o starší dorast, 
mladší žiaci a pod. sa zadáva najvyšší možný vek v ktorom môžu štartovať, napr.dorast je U19).  

Kategória sa vyberá len v tom prípade, ak v rovnakej vekovej kategórii má klub viacero družstiev.  

Pohlavie je povinný údaj. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 



 

Ak máte vytvorené družstvo, tak následne môžete pre dané družstvo zaslať elektronickú prihlášku (viď 
obr.3) cez elektronickú podateľňu – prihláška do súťaže.  

Obr.3 

 

Vyplňovanie prihlášky: 

Typ športu, pohlavie, sezóna a riadiaci zväz súťaže sú preddefinované.  

Povinné pole ,,veková úroveň súťaže,, vyberte aktuálnu pre dané družstvo (dospelí, dorast U19, žiaci 
U15, prípravky U11 a pod.)  

Súťaž vyberte z ponúknutých, ktoré zadáva príslušný správca súťaže.  

 

Obr.4 



 

POZOR! Poriadne si skontrolujte všetky fakturačné údaje, štatutárneho zástupcu a ostatné info 
o klube, ktoré sú záväzné a budú používané pre GENEROVANIE FAKTÚR a v rozpise súťaží. 
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte cez elektronickú podateľňu – pomoc administrátora ISSF. 

Informácie o prihlasovanom družstve: 

3 povinné polia: Družstvo – (ktoré ste predtým vytvorili),  

Štadión – ponúkne možnosti len zaregistrovaných štadiónov,  

Typ hracej plochy – vyberte z možností. 

 

Doplňujúce informácie: (Povinné polia!) 

Dorastenecké družstvá v súťažiach – POČET   Dorastenecké družstvá v súťažiach – v akej 
súťaži 

Žiacke družstvá v súťažiach – POČET   Žiacke družstvá v súťažiach – v akej súťaži 

Požadované žrebovacie číslo – nepovinný údaj (ak nie je definovaný, postupuje sa chronológiou prijatia 
prihlášok) 

Požadované výnimka pre UHČ – nepovinný údaj (požadovaný dátum a čas, ak je iný ako je termínová 
listina) 

 

Farba výstroja – základná aj náhradná farba (povinný údaj) 

Po prečítaní si záväzných podmienok je úplne dole políčko ,,prihlásiť družstvo,,.  

 

 

 



Obr.5 

 

 

O úspešnom podaní prihlášky budete informovaný v zelenom rámčeku. V prípade zlého zadefinovanie 
niektorých z povinných polí, Vás systém bude taktiež informovať a prihláška nebude úspešne 
spracovaná. Po úspešnom prijatí prihlášky budú informovaní členovia príslušnej ŠTK. 

NOTIFIKÁCIA – emailom klubovému manažérovi o podaní a tajomníkom a členom príslušného riadiaceho 
orgánu o prijatí podania na komisiu. 

 

Tajomník príslušnej komisie si následne vo vyhľadávaní podaní na komisiu vyfiltruje len prihlášky do 
súťaže (viď obr.6) 

Obr.6 

 

Tajomníkovi a členovi príslušnej komisie sa následne vyfiltrujú a zobrazia všetky elektronické prihlášky do 
súťaže následovne (Obr.7) 

Detail pri žiadosti otvorí žiadosť a následná možnosť: prijať alebo zamietnuť prihlášku. 



Tajomník príslušného riadiaceho orgánu si zobrazí prihlášku, SKONTROLUJE ÚDAJE na prihláške 
a pri následnom prijatí prihlášky musí ešte zadať časť súťaže a následne schváliť!!! 

Klubový manažér dostane notifikáciu o zmene stavu prihlášky! 

 

  


