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ABSTRAKT 

Cieľ mojej bakalárskej práce je analýza informačného systému organizácie Slovenského 

futbalového zväzu s následným spracovaním a zhodnotením výstupov vo forme návrhu 

riešení pre efektívnejší chod informačného systému organizácie. Bakalárska práca 

hodnotí aktuálny stav informačného systému a stanovuje kritéria pre výber optimálneho 

riešenia.  

 

ABSTRACT 

The main target of my bachelor thesis is complete analyse of information system in 

Slovak football association using appropriate methods and evaluating outputs as proposal 

of solution for more effective information system in organisation. Bachelor thesis values 

current situation of information system and sets conditions for optimised solution.   
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ÚVOD 

 

Kvalitne spracovaný informačný systém je v dnešnej dobe považovaný za základný 

stavebný kameň každej jednej úspešnej firmy. V dobe ktorej žijeme, kde je cenná každá 

sekunda je jeden z najdôležitejších aspektov efektívne využitie času. V tomto má hlavnú 

úlohu informačný systém, ktorý keď je spracovaný na vynikajúcej úrovni vie firme alebo 

spoločnosti ušetriť nielen čas ale aj financie, čo sa považuje za dva najdôležitejšie faktory 

v dnešnom svete moderných technológií a progresu.  

 

Aktuálny trh informačných systémov je veľmi pestrý a rozmanitý, pomaly každá firma 

alebo spoločnosť si vie vybrať už hotový informačný systém, ktorý už je tak 

prepracovaný, že so všetkými prídavnými modulmi môže byť aj takýto informačný 

systém v podstate veľmi „individuálny“ . S narastajúcim trendom neustálych zlepšovaní 

a napredovaní technológií nezaostáva ani trh s informačnými systémami, kde si najväčšie 

firmy uvedomujú potrebu kvalitnej ponuky služieb.  

 

V mojej bakalárskej práci sa budem venovať nie firme ale Slovenskému futbalovému 

zväzu – organizácii zastrešujúcej kompletne všetky domáce futbalové súťaže na celom 

Slovensku. Práve preto si myslím, že analýza informačného systému takého veľkého 

a komplexného celku je veľmi dôležitá a dúfam, že v mojej práci sa budem môcť pričiniť 

aspoň minimálnym spôsobom k zlepšeniu a zefektívneniu fungovania Slovenského 

futbalu. 
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CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

Cieľ práce a použitá metodika 

Cieľom mojej bakalárskej práce je analýza aktuálneho informačného systému 

v spoločnosti Slovenský futbalový zväz a následné odporučenie vhodných zmien. 

Vyvodené závery, ktoré budeme brať do úvahy na základe výsledkov z rôznych analýz 

budú smerodajné k ďalším zmenám a zlepšeniam v informačnom systéme s cieľom 

zefektívnenia a celkového skvalitnenia. Analýzy, ktoré budeme používať sú SWOT 

a HOS 8 analýza. Následne po zanalyzovaní mnou 2 vybranými metódami (SWOT, HOS 

8) vyhodnotíme výstupy analýz a bude potrebné určiť, aké riešenia je nutné vykonať ak 

chceme zvýšiť efektivitu alebo využiteľnosť informačného systému a následne odporučiť 

firme ekonomicky zhodnotenú variantu návrhu na vylepšenie informačného systému.  
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Teoretická časť bakalárskej práce obsahuje vysvetlenie základných pojmov 

a teoretických východísk, ktoré sú nutné a využité v bakalárskej práci.  

1.1 Základné pojmy  

1.1.1 Informácia 

Podľa Clauda Shannona je informácia „štatistická pravdepodobnosť výskytu signálu či 

znaku, ktorý odstraňuje apriornú neznalosť príjemcu. Čím menšia pravdepodobnosť 

výskytu daného znaku, tým väčšiu má informácia hodnotu pre svojho príjemcu“.   

 

Informáciu môžeme chápať aj ako zhluk dát, ktorým je v závislosti na užívateľovi 

priradený určitý význam spolu s konkrétnou objektívnou informačnou potrebou pre 

príjemcu.  

Informácie poznáme textové, zvukové, obrazové, číselné dáta alebo aj výstup iných 

zmyslových vnemov. Informáciu nie je možné skladovať ako napríklad dáta.  

 

Pri informácii rozlišujeme 3 základné požiadavky:  

A.  Syntax – vnútorná štruktúra informácie, príjemcovi musí byť zrozumiteľná 

B. Sémantiku – obsah informácie, príjemcovi musí byť zrozumiteľný obsah aj 

s informáciami o okolí 

C. Relevanciu - praktické využitie informácie, pre príjemcu by mala mať informácia 

určitý význam. 

1.1.2 Systém 

Systém je usporiadaná rozmanitosť entít, ich vlastností a ich vzťahov, medzi ktorými 

existujú väzby a ako celok vykazujú určité vlastnosti .  

(1) 

Systém sa dá chápať ako časť, diel alebo úsek reality a akákoľvek časť môže byť súčasne 

systémom ale aj akýkoľvek systém môže byť len dielom ďalšieho väčšieho systému. (2) 

1.2  Informačný systém 

Existuje mnoho definícií informačného systému od mnohých autorov. Ja som si na úvod 

vybral citáciu od Sodomku: „Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří 
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prostřednictvím dostupných technologických prostředků a stanovené metriky 

zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace 

sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému rozhodování a správně podnikové 

agendy.“ (6, s. 61).  

O informačných systémoch je toho popísané mnoho a nájsť jednotnú definíciu by bolo 

nemožné už len z dôvodu rôznych terminológií od rôznych autorov alebo v interpretácií 

aspektov. Informačný systém chápeme ako súbor ľudí, technických prostriedkov a 

programov, ktoré vykonávajú činnosti rôzne závislé na funkcii informačného systému. 

Tieto činnosti sú prenos a uchovávanie dát, spracovanie a zber dát. Ich účelom je tvorba 

a interpretácia informácií určené pre členov riadiaceho procesu IS. 

 

1.2.1  Štruktúra IS 

IS býva zostavený zo 4 základných častí 

A. Software - Popis počítačových programov, všeobecne môžeme definovať pojem 

software ako sadu inštrukcií alebo programov. Skladá sa zo súborov inštrukcií 

a ich následnej aplikácie. 

B. Hardware – Jedná sa o fyzické komponenty nutné k reálne fungujúcemu IS. Bez 

hardware by bol software úplne zbytočný – úzko spolu súvisia. Medzi hardware 

napríklad patria: procesory, grafické karty, zvukové karty, matičné dosky a iné.  

C. Orgware – Ide o súhrn metód, pravidiel a predpisov nutných k dosiahnutiu 

naplánovaného cieľu.  

D. Peopleware – Ľudský faktor v IT sfére. Jedná sa o fungovanie a adaptáciu človeka 

v interakcii s počítačovým prostredím. Pri zanedbaní tejto časti štruktúry hrozia 

najväčšie chyby v systémoch.  

 

Ak však chceme zaručiť bezproblémovú funkčnosť IS ako takého, musíme dbať na to aby 

všetky 4 časti IS boli v úplnom poriadku a bez prípadných chýb.  
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1.2.2 Funkcie IS 

Vždy musíme brať ohľad na požiadavky, pre ktoré je IS využívaný. Rozdeliť podľa 

funkcií môžeme IS na interné a externé. Pri interných uvádzam ako príklad evidenciu 

dochádzky vo firme alebo evidenciu a spravovanie účtovníctva. Pri externých môžeme 

použiť príklad správu webových stránok firmy.  

Podľa ďalšieho delenia funkcií ich delíme na 3 skupiny –   A. Transakčné funkcie 

         B. Analytické funkcie 

         C. Prevádzkové funkcie 

 

A. Transakčné funkcie:  

Hlavný cieľ je vytváranie alebo aktualizácia dátových báz. Napríklad vytvorenie nového 

zákazníka firmy alebo pridanie nového tovaru do ponuky . 

 

B. Analytické funkcie: 

Slúžia k spracovaniu analýz, podnikových plánov alebo rôznych prehľadov. Napríklad 

prehľad tržieb jednotlivých zákazníkov v časových úsekoch.  

 

C. Prevádzkové funkcie: 

Hlavným cieľom je úschova a archivácia dát do budúcnosti.  

 

 

1.2.3  Klasifikácia IS 

IS môžeme rozdeliť na 2 časti. V nadradenej časti hovoríme o manažérskych 

informačných systémoch (ďalej MIS)  ktorým sú priamo podradené 3 ďalšie informačné 

systémy a to   A. CRM  

    B. SCM 

    C. ERP 

Z vyššie 3 zmienených častí získavajú MIS dôležité informácie, ktoré sú požadované 

a následne využité pri rozhodovacích procesoch manažmentu.  Nie je to pravidlo, ale 

obvykle obsahujú MIS aj dátový sklad, ktorý slúži na úschovu dát ale aj následné 

poskytovanie informácií, ktoré musia byť správne priradené k presne stanoveným 
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činnostiam. Z toho môžeme vyvodiť, že MIS nemá ako funkciu len prosté zdieľanie 

informácií ale slúži aj k poskytovaniu služieb.  

 

CRM – Customer relationship management  

Ich hlavným cieľom je udržiavanie vzťahov s klientmi. Jedná sa o marketing, servisné 

služby, obchod a iné.  

Medzi CRM procesy patrí: 

A. riadenie kontaktov – komunikácia medzi klientom a firmou 

B. riadenie obchodu – objednávkový cyklus a riadenie obchodnej činnosti 

C. riadenie marketingu – koordinácia a vytváranie marketingových kampaní, 

následné plánovanie a realizácia v praxi 

D. servisné služby – záručný a pozáručný servis.  

 

SCM – Supply chain management 

Ide o vzájomné prepojenie odoberateľov a dodávateľov cez IT a komunikačné 

technológie. Vďaka SCM môžu užívatelia jednoducho zdieľať dôležité informácie 

a následne spolupracovať pri koordinácii celkového postupu pri maximalizácii realizácie 

celého reťazca.  

 

ERP - Enterprise Resource Planning 

Označujeme tak IS, ktorý je na všetkých firemných úrovniach (od strategickej až po 

operatívnu) schopný pokryť plánovanie a koordináciu vnútorných firemných procesov. 

Najdôležitejšie vlastnosti ER :  

A. automatizácia a integrovanie kľúčových interných procesov  

B. zdieľanie spoločných dát a informácií v rámci celej firmy 

C. sprístupňovať a vytvárať dáta a informácie v reálnom čase (3) 

 

1.3 Efektívnosť IS vo firme 

Výber IS do firmy závisí na mnohých faktoroch. Každý IS je v niečom rozdielny a preto 

by každá firma mala mať dopredu pripravenú reálnu predstavu vďaka ktorej si vie 

porovnať pre a proti jednotlivých IS . 

Medzi základné rozhodujúce faktory patria:  
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A. strategický prínos 

B. zvýšenie konkurencieschopnosti 

C. zlepšovanie reputácie a mena firmy 

D. zefektívnenie a skvalitnenie riadenia firmy (7) 

 

Pri analýze IS jednotlivej firmy je ako najdôležitejšia braná jeho efektívnosť. 

Posudzujeme ju na základe vzniknutých potrieb informácií a úžitku zo satisfakcie týchto 

potrieb. Efektívny vyvážený systém je ten, v ktorom je obsiahnutá rovnováha alebo 

optimálny pomer medzi vloženými prostriedkami, ktoré sú nutné na dosiahnutie daného 

úžitku a úžitok z IS ako taký. Tieto prostriedky môžeme chápať ako náklady IS a výnosy 

sú pre nás prínosy z IS firmy. 

1.4  Životný cyklus IS 

Cyklus IS sa skladá z etáp, ktoré musíme vykonať pred samotnou realizáciou zavedenia 

nového IS do firmy.  

Jednotlivé kroky sú:  

A. predbežná analýza systému 

B. návrh, projektová štúdia 

C. implementácia 

D. testovanie 

E. zavedenie systému a prevádzka 

F. prehodnotenie požiadaviek systému (5) 

 

1.5 SWOT Analýza 

SWOT analýzy je strategická analýza určená pre firmy, podniky a organizácie.  Názov je 

odvodený z anglických názvov – Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats, čo 

znamená vo voľnom preklade do slovenčiny – silné stránky, slabé stránky, príležitosti 

a hrozby.  

SWOT analýzu môžeme rozdeliť na 2 podskupiny a to vnútornú a vonkajšiu. Do 

vnútornej patria silné a slabé stránky firmy. Vonkajšie faktory sú hrozby a príležitosti, 

ktoré má firma v okolitom prostredí.  
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Hlavným účelom analýzy SWOT je identifikácia kľúčových silných a slabých aspektov 

spoločnosti a zároveň rozlíšiť najdôležitejšie príležitosti a hrozby z vonkajšieho 

prostredia. Práve vďaka týmto vlastnostiam môžeme označiť SWOT analýzu ako jednu 

z najuniverzálnejších a najpoužívanejších prostriedkov na analýzu v praxi.  

Je však veľmi dôležité ak podnik vykoná SWOT analýzu aby ju len neuložil do kartotéky 

ale reálne sa zamyslel nad výsledkom a vyvodil dôsledky a opatrenia na zmenu, pretože 

SWOT analýza bez zmeny stavu je bez efektu. (6) 

1.6 HOS 8 Analýza 

Metóda HOS 8 slúži na hodnotenie efektívnosti IS ako takých. V HOS8 analýze ide 

o hodnotenie na základe 8 oblastí, kde sa každá oblasť zaoberá 10 otázkami.  

Hodnotené oblasti sú: Hardware, Software, Orgware, Peopleware, Dataware, Zákazníci, 

Dodávatelia a Management    

A. Hardware: skúma bezpečnosť hardware( fyzického vybavenia) ako takého a jeho 

kompatibilitu so software  

B. Software: skúma programové vybavenie firmy  

C. Orgware: skúma pravidlá pre prevádzku IS  

D. Peopleware: skúma užívateľov IS a ich správanie 

E. Dataware: skúma dostupnosť a bezpečnosť dát 

F. Zákazníci: skúma zameranie na zákazníkov a cielenie na ponúkané služby 

G. Dodávatelia: skúma požiadavky IS od dodávateľov a spôsob riadenia oblasti 

H. Management: skúma riadenie IS a vnímanie koncového užívateľa na daný IS  

 

Interpretácia hodnotenia HOS 8 analýzy má jednoduchý postup. Po vyplnení 

odpovedného hárku na všetky otázky musíme slovné odpovede interpretovať do 

číselných hodnôt. Následne vylúčime odpovede s najvyšším a najnižším hodnotovým 

indexom. Po vylúčení maximálnych a minimálnych hodnôt spravíme aritmetický priemer 

zo zvyšných odpovedí a po zaokrúhlení na hor máme výsledok analýzy. (8) 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

2.1 Základné informácie o spoločnosti  

Oficiálny názov :    Slovenský futbalový zväz (SFZ) 

Sídlo :      Trnavská cesta 100, 

     Bratislava 821 01 

Založenie  :     1938 

Prezident SFZ :   Ján Kováčik 

Generálny sekretár :   Jozef Kliment  

Rok implementácie aktuálneho IS :  2012 

 

Logo SFZ:    

  

    Obrázok 1 Logo SFZ (zdroj: 9) 
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2.2 Predmet činnosti 

Slovenský futbalový zväz („SFZ“) je národným športovým zväzom, ktorý má právnu 

formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov. Vytvorili ho dobrovoľne členovia SFZ pôsobiaci 

na území Slovenskej republiky.  

1. SFZ je založený na dobu neurčitú. 

2. Sídlo SFZ je na adrese: Bratislava, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, 

Slovenská republika. 

3. SFZ je členom Medzinárodnej federácie futbalových asociácií (“Fédération 

internationale de football association”, ďalej len “FIFA”) a Únie európskych 

futbalových asociácií (“Union des Associations Européennes de Football”, 

“UEFA”). 

4. Symbolmi SFZ sú vlajka, logo s úplným názvom “Slovenský futbalový zväz” a 

so skráteným názvom “SFZ”. 

5. Logo s názvom “Slovenský futbalový zväz” a so skráteným názvom “SFZ” je 

zaregistrované na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 

Vizualizácia vlajky a loga s názvom tvorí prílohu k týmto stanovám. 

 

SFZ bol založený za účelom pôsobenia ako nezávislá právnická osoba s cieľom 

združovania fyzických a právnických osôb s úmyslom pôsobenia na území Slovenskej 

republiky.  

Hlavnou činnosťou SFZ sú aktivity, ktoré nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku 

alebo obohatenia, nie sú podnikaním a musia byť vykonávané v mene a na zodpovednosť 

Slovenského futbalového zväzu.   
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2.3 História 

Od prvého futbalového zápasu na území Slovenska v roku 1898 trvalo 40 rokov, kým v 

osobitných medzinárodných a vnútroštátnych podmienkach v roku 1938 vznikol 

Slovenský futbalový zväz. 

Súčasný Slovenský futbalový zväz ako občianske združenie vytvorené na základe zákona 

o združovaní občanov z roku 1990 sa hrdo hlási k dejinám a úspechom futbalu na svojom 

území od čias Rakúsko-Uhorska, cez prvú Československú republiku, Slovenský štát, 

obnovenú Československú republiku, Československú socialistickú republiku, Českú a 

Slovenskú federatívnu republiku, až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993, s 

osobitou hrdosťou na strieborné umiestnenia československej reprezentácie na 

Majstrovstvách sveta vo futbale v Taliansku v roku 1934, ako i na Majstrovstvách sveta 

v Chile v roku 1962, na triumf Slovana Bratislava v Pohári víťazov pohárov UEFA v roku 

1969, zlaté medaily československej reprezentácie z Majstrovstiev Európy v Belehrade v 

roku 1976 i bronz z Marseille v roku 1960 a z Ríma v roku 1980, olympijské striebro z 

Tokia v roku 1964 i olympijské zlato z Moskvy v roku 1980. 

Hlási sa tiež k svojej vlastnej minulosti národného futbalového zväzu - k odkazu a 

činnosti Československej futbalovej asociácie, ktorej je nástupcom - a priamo na túto 

históriu nadväzuje aj ďalšími úspechmi, z ktorých najväčším je historicky prvá účasť 

slovenskej reprezentácie na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta v Juhoafrickej 

republike v roku 2010. 

 

2.4 Súčasnosť a organizačná štruktúra Slovenského futbalu 

 

V súčasnosti zastrešuje SFZ vo svojom ponímaní všetky akreditované futbalové ligy na 

území Slovenskej republiky. Hlavná súťaž je Fortuna liga a je označovaná aj ako prvá 

liga. Celkový počet oficiálne potvrdených líg na Slovensku je 46, ak berieme do úvahy aj 

ligy nižších vekových kategórií (U12 až U19) a 1. ženskú ligu. Pod svojou správou má 

44 organizácií s rozdielnymi výkonnými právomocami. Tieto organizácie sú Slovenský 

futbalový zväz, ktorý má na starosti 2. ligu v Slovenskom futbale, Únia ligových klubov 

(ÚLK) zastrešuje 1. ligu, 4 regionálne futbalové zväzy, ktoré zastrešujú 3. ligu a 38 
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oblastných futbalových zväzov, pod svojou správou majú ligy od 5. až po 8. ligu a ich 

členenie. Slovenský futbal a jeho organizačnú štruktúru, by sme mohli definovať aj ako 

holdingovú spoločnosť, kde SFZ ako najvyšší dohľadný orgán zabezpečuje priamy a 

bezproblémový chod súťaží, líg a kontroling v rámci celého pôsobenia na území 

Slovenska (všetkých zmienených líg). Na území Slovenskej republiky je doposiaľ 

registrovaných 1767 futbalových klubov, ktorí zamestnávajú 2393 klubových a 1663 

tímových manažérov. Informačný systém Slovenského futbalového zväzu (ISSF) 

obsahuje 370 000 členov, 66 172 aktívnych osobných kont do ISSF a 140 000 preukazov. 

Ďalej v štruktúre SFZ figuruje 4700 trénerov, 3 500 rozhodcov a 900 delegátov.   

Štruktúra Slovenského futbalového zväzu s jeho oddeleniami a sekciami vyzerá 

nasledovne. 

 

    Obrázok 2 Organizačná štruktúra SFZ (zdroj: 9) 

 

Pri rozdelení Slovenského futbalu ako takého je organizačná štruktúra jasne stanovená 

rozdelením podľa kvalitatívneho hľadiska (1. liga až 8. liga) a následne pri nižších ligách 

je triedenie v rámci geografického hľadiska na regióny a okresy, kde sa nižšie ligy 

následne triedia na viac menších líg. Všetky ligy majú svoje vlastné vedenie a výkonné 

výbory ale v konečnom dôsledku spadajú a zodpovedajú sa práve vedeniu v SFZ .  

Pri celkovom počte registrovaných jedincov v ISSF cez 370 000 členov sa dá 

charakterizovať ISSF ako „malá štátna správa“. Práve preto bolo zámerom riešenia 

informačného systému Slovenského futbalu spojiť všetky tieto ako aj organizačné tak aj 

futbalové procesy pod jeden veľký prehľadný informačný systém, vďaka ktorému sa 
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zefektívnili administratívne procesy, kontroling finančných tokov a zlepšil sa štatistický 

servis. Od zavedenia ISSF do praxe prešli už vyše 4 roky a zmeny v Slovenskom futbale 

sú veľmi viditeľné. Eliminovalo sa veľké množstvo zbytočných registračných preukazov 

(bolo ich až 27 druhov), zastrešením všetkých výkonných orgánov (celkovo až 44) do 

jedného funkčného systému sa znížili prevádzkové náklady v celom Slovenskom futbale. 

Za minulý rok 2015 bolo pomocou ISSF vyfakturovaných celkovo 142 316 položiek 

v hodnote až 5 145 830 € , všetky poplatky sa riešia transparentne cez účet SFZ a platobnú 

disciplínu sa podarilo zefektívniť tak, že dosiahla hranicu 98%. Vďaka zjednotenému IS 

sa zvýšila efektivita práce a pracovná doba je tiež lepšie využívaná. Procesy sa stali 

rýchlejšími a eliminovalo sa riziko zdržaní súvisiace so závislosťou na administrácii cez 

klasickú poštovú korešpondenciu.  
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   Obrázok 3 Organizačná štruktúra Slovenského futbalu (zdroj: 9) 

 

2.5 Konkurenčné prostredie 

Keďže SFZ nie je podnikateľsky činný subjekt a svojou unikátnosťou je jediný svojho 

druhu a poslania na Slovensku.  
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2.6 Futbalnet 

Ako sekundárny, ale plánovaný efekt zavedenia ISSF do praxe vznikol aj informačný 

portál www.futbalnet.sk. Hlavným cieľom bolo priblížiť fanúšikom a verejnosti ako takej 

dianie a výsledkový servis spojený s novinkami zo slovenského futbalu. Stránka sa 

špecializuje na dáta a výsledky priamo zo zdroja ISSF. Ďalším pozitívom je podpora 

marketingového mixu pre kluby a ich zlepšenú propagáciu. Portál Futbalnet ponúka 

ďalšie možnosti využitia a to napríklad centrálnu integráciu sociálnych sietí, online 

prehľad webstránok klubov, zväzov a aj fanklubov.  

2.7 Procesy vo zväze 

Keďže informačný systém slovenského futbalu je primárne tvorený pre všetkých 

funkcionárov, kde nie všetci rozumejú a vedia plnohodnotne spracovávať užívateľské 

procesy, bol IS vytvorený so zámerom primárne eliminovať riziko nevynútených chýb zo 

strany používateľov, či už zjednodušeným rozhraním alebo video návodmi, ktoré 

popisujú krok po kroku zázemie IS. V IS má najdôležitejšiu úlohu registračné číslo, je to 

7-miestny primárny kľúč, bez ktorého by systém fungoval len s veľkými ťažkosťami a 

v rámci renovácie systému spred 4 rokov sa menili registračné čísla z počtu 6- miestnych 

na 7-miestne. Procesy, ktoré patria z hľadiska dôležitosti k tým najpodstatnejším sú 

popísané nižšie   

 

2.7.1  Proces Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča 

1. Pri registrácii je vygenerované prihlasovacie heslo, ktoré musí byť hneď po prvom 

prihlásení užívateľom zmenené.  

2. Po prihlásení do systému užívateľ vyplní všetky potrebné údaje k registrácii hráča 

a vydania registračných preukazov.  

3. Následne užívateľ zvolí možnosť „pridať hráča do systému“, kde musia byť 

vyplnené všetky registračné údaje, bez ktorých by hráč nemohol byť 

zaregistrovaný. Najdôležitejší údaj, s ktorým sa pracuje v informačnom systéme 

je registračné číslo hráča, každý hráč má jedno unikátne a nemôže sa stať aby mali 

2 hráči rovnaké registračné čísla.  

4. Po objednaní registračného preukazu môžeme sledovať stav žiadosti cez položku 

„žiadosti“, kde má užívateľ možnosť overenia situácie registračného preukazu.  

http://www.futbalnet.sk/
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2.7.2 Proces Elektronický zápis o stretnutí  

1. Po skončení zápasu si všetky zainteresované strany (obidva kluby a rozhodca) 

vyplnia cez IS zápis o stretnutí. V IS má každý po zápase určené právomoci, ktoré 

každú stranu zaväzujú k tomu aby vyplnila len tie údaje, ktoré sú na to určené.  

2. Pri vytvorení súpisky tímu pred zápasom figurujú v IS dve možnosti ako ju 

vyplniť. Ak sa už pred daným zápasom odohral zápas, alebo si pred začiatkom 

sezóny pripravil súpisku, je ponúknutá možnosť načítať súpisku 

z prednastavených možností, ak je to napríklad 1. odohraný zápas v sezóne, alebo 

klub nemá predpripravenú súpisku musí užívateľ pridať všetkých hráčov ručne či 

už prostredníctvom registračného čísla alebo mena.  

3. Pri prihlásení rozhodcu je jeho primárnou úlohou overiť pravdivosť zapísaných 

údajov, v prípade potreby skontrolovať časy striedaní alebo preveriť udelenie 

žltých respektíve červených kariet v systéme.  
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  Obrázok 4 Proces Elektronický zápis o stretnutí (zdroj: 9) 

 

2.7.3 Proces Transfer hráča 

 

1. Klub A sa prihlási do ISSF, v elektronickej podateľni vyplní formulár so 

žiadosťou o transfer hráča ( pri transfere rozlišujeme viac druhov prestupov )  
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2. Hráč, ktorého sa transfer týka je upozornený formou notifikácie o potvrdenie 

alebo zamietnutie žiadosti o transfer. Je na hráčovom rozhodnutí, či transfer 

povolí alebo ho zamietne. Týmto krokom sa eliminovala možnosť transferu hráča 

bez jeho vedomia.  

3. Klub B dostane notifikáciu o žiadosti na transfer, po autentifikácii v systéme a 

vyplnení všetkých potrebných údajov sa rozhodne či transfer schváli alebo nie. 

V prípade neschválenia musí klub vyjadriť stanovisko a odôvodnenie.  

4. Po schválení klubom B dostane notifikáciu žiadosti o schválení transferu príslušná 

Matrika, ktorej poverený pracovník po autentifikácii a splnení všetkých 

podmienok transfer buď schváli alebo zamietne.  

5. Po schválení Matrikou sa vygeneruje príslušný transferový poplatok podľa 

platného cenníka na klub. Všetko sa odzrkadlí v mesačnej elektronickej fakturácii. 

6. Všetky dôležité informácie o prebiehajúcom alebo už hotovom transfere sú 

dostupné vo verejnom registri, kde je stále možnosť skontrolovať aktuálny stav 

riešeného transferu.  
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  Obrázok 5 Proces Transfer hráča (zdroj: 9) 
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2.7.4 Proces Agenda práce komisie 

 

   Obrázok 6 Proces Agenda práce komisie (zdroj: 9) 

 

2.8 SWOT analýza Slovenského futbalového zväzu 

 

Silné stránky  

Kvalitné a stabilné zázemie  

Jasne stanovený plán napredovať a zlepšovať pomery v Slovenskom futbale 
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Efektívna štruktúra a skúsené vedenie na najvyšších postoch  

Úspechy Slovenskej národnej reprezentácie 

 

Slabé stránky 

Slovenský futbalový zväz spadá pod štátnu správu, má limitované možnosti, ktoré sú 

závislé na politickom dianí a takisto zväz nie je podnikateľským subjektom 

Hodnotenie slovenskej reprezentácie vo svetovom rebríčku 

 

Príležitosti 

Výstavba slovenského národného štadióna a renovácie ostatných štadiónov 

Projekty pod záštitou SFZ pre podporu a rozvoj futbalu ako aj športu celoplošne 

 

Hrozby 

Závislosť na súčasnej vláde a ich programových preferencií 

Konkurencia na medzinárodnej úrovni futbalu 

 

 

2.9 Analýza informačného systému firmy   

2.9.1 Informačný systém slovenského futbalu 

 

Zámerom projektu implementácie uvedeného Informačného systému slovenského futbalu 

(ISSF) bolo zjednotiť a zefektívniť spracovanie všetkých športovo-technických a 

exekutívnych dát pomocou IS, ktorý by bol jednoduchý, prehľadný a ovládal by sa 

intuitívne. Ako súčasť projektu ISSF bola zavedená taktiež nová www stránka, ktorá je 

vylepšená a ponúka prehľad o dianí v celom Slovenskom futbale.  

Cieľom projektu bolo priniesť také riešenie pre všetky 3 zainteresované strany (riadiace 

orgány, kluby a partnerov), ktoré vyhovuje všetkým stranám. Začiatok realizácie projektu 

bol zahájený v apríli 2011. Každoročne sa následne ISSF upgradoval a pridávali sa nové 

moduly a vylepšenia. Projekt mal pod svojím vedením vedúci IT oddelenia celého SFZ 

Ján Letko, ktorý ISSF popísal nasledovne: „Moderný a komfortný systém pre všetky 
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zložky slovenského futbalu na spracovanie komplexnej dennej agendy v slovenskom 

futbale.“ 

 

Organizačná štruktúra projektového tímu ISSF je znázornená na nasledujúcom obrázku: 

 

  Obrázok 7 Výkonný projektový tím ISSF (zdroj: 9) 

 

Minimálne systémové požiadavky na plnú funkčnosť ISSF pri bežnom používaní sú 

optimalizované skoro na všetky moderné zariadenia. Základom je tenký koncový klient 

(www stránka) z hardwarového hľadiska nejde o nič špeciálne, úplne postačuje stolový 

PC alebo aj tablet, ktorý má pripojenie k internetu a multifunkčnú tlačiareň. Akýkoľvek 

operačný systém, či už Windows, Mac OSX alebo Linux. Keďže princíp funguje na báze 

tenkého klienta, musí mať používateľ stabilné pripojenie na internet s rýchlosťou aspoň 

256kbit/s .  

 

2.9.2 Hardware 

Pri hardwarovom vybavení sa pre svoje potreby a následnú podporu rozhodlo vedenie 

SFZ využiť takzvaný service layer agreement, čo znamená, že celé hardwarové vybavenie 
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je kompletne prenajaté od tretej strany ako služba. Toto riešenie je odôvodnené zníženými 

finančnými nárokmi a nákladmi. Eliminovali sa tým finančné nároky na ďalších 

zamestnancov , ktorí by sa starali o stabilný a bezproblémový chod systému.  

 

2.9.3 SWOT analýza ISSF 

 

Silné stránky  

ISSF bol označený v roku 2014 ako jedným z najlepších IS v oblasti futbalových 

organizácií celosvetovo 

Kapacitne zastrešuje všetky úrovne líg v slovenskom futbale  

Dostupný štatistický servis , v ktorom sú spracované všetky detailné údaje ako o hráčoch 

tak aj o tréneroch a realizačných tímoch 

Kontroling finančnej disciplíny (mesačná zberná fakturácia)  

V roku 2013 získal Informačný systém slovenského futbalu 3. cenu ITAPA v kategórii 

Zlepšovanie procesov 

 

Slabé stránky 

Peopleware – pre účely pochopenia a správneho používania systému boli nutné školenia 

(cez 200 školení od zavedenia IS do prevádzky v roku 2012 )  

Absencia interných správ v IS 

Chýba možnosť obojstrannej komunikácie v rámci IS 

Nedostatočne zorganizovaná zákaznícka podpora  

 

Príležitosti 

Vďaka elektronickej administrácii je možné zrealizovať prestup hráča v priebehu pár 

minút aj v nižších súťažiach (pred pár rokmi mohol prestup trvať aj pár dní)  

Snaha obmedziť papierové prestupy na minimum a plne maximalizovať potenciál online 

administrácie 

Implementácia prídavných modulov do systému, ktoré by zjednodušili podporné procesy 

Zlepšovanie kvality IS formou aktualizácií 

 

Hrozby 
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Technická negramotnosť pri používaní implementovaného IS u používateľov 

Kontrola overenia správnosti a pravosti údajov a dát pridaných do systému (v priemere 

5000 udalostí za týždeň) 

Peopleware 

 

2.9.4 HOS8 analýza IS 

Základom vypracovania HOS 8 analýzy je kompletne vyplnený dotazník priamo od 

pracovníkov SFZ. Dotazník bol vygenerovaný z 8 oblastí po 10 otázok , kde sa hodnotia 

kritériá IS. Po vyplnení pracovníkmi SFZ je slovná interpretácia nasledovná 

 

Tabuľka 1 Hodnotenie HOS8 analýzy 

Hardware 3 spíše dobrá úroveň 

Software 3 spíše dobrá úroveň 

Orgware 3 spíše dobrá úroveň 

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň 

Dataware 4 dobrá úroveň 

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň 

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 

Management IS 4 dobrá úroveň 

     

 

Najnižšia výstupná hodnota, ktorú nám analýza priniesla je aj súhrnný stav IS. Z výsledku 

vieme vyčítať, že najnižšie hodnotenie je 3, čo v slovnej interpretácii znamená skôr dobrá 

úroveň. Zložky systému s hodnotením 3 sú Hardware, Software, Orgware, Peopleware, 

zákazníci a dodávatelia. Informačný systém Slovenského futbalu dosiahol výsledky 

s hodnotením dobrej úrovne pri Managemente IS a pri Dataware.  
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Keďže informačný systém je taký stabilný a vyvážený ako jeho najslabší článok, vieme 

to interpretovať buď hodnotou 3, alebo slovne ako „skôr dobrá úroveň“ .  

Doporučený stav podľa HOS 8 analýzy je hodnotený ako „dobrá úroveň“ čo znamená, že 

v rámci zlepšenia chodu IS by mali byť investované prostriedky do oblastí Hardware, 

Software, Orgware, Peopleware, zákazníci a dodávatelia. O konkrétnych zmenách 

v riešení sa budem venovať v ďalšej časti mojej bakalárskej práce.  

V rámci HOS 8 analýzy sme prostredníctvom publikovaných výsledkov mohli nahliadnuť 

aj na veľmi citlivú stránku každého informačného systému, informačnú bezpečnosť. 

Keďže v dnešnej dobe technológie stále napredujú rýchlejšie, je veľmi dôležité brať ohľad 

na informačnú bezpečnosť a súkromie používateľov IS. Vo výsledkoch je Informačná 

bezpečnosť analyzovaného informačného systému Slovenského futbalu hodnotená na 

úroveň hodnotenia číslo 4 čo značí dobré zabezpečenie informačnej bezpečnosti. 

 

2.9.5 Celkové hodnotenie IS  

Na základe spracovania výstupov analýzy SWOT a HOS 8 som sa rozhodol spracovať 

návrhy na zlepšenie aktuálneho informačného systému ako aj zváženie zaobstarania 

nového informačného systému, ktorý by eliminoval nájdené nedostatky.  
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3 NÁVRH RIEŠENIA 

3.1 Možnosti softwarového riešenia 

Pri návrhoch na zlepšenie chodu informačného systému v Slovenskom futbale musíme 

brať do úvahy mnoho faktorov a požiadaviek. Pri návrhu každého IS sa poverený 

pracovník dostane do situácie, kde musí porovnať všetky kladné a záporné stránky riešení 

a následne vybrať vyhovujúce riešenie, ktoré by malo vyhovovať všetkým zúčastneným 

stranám. Najčastejšie sa jedná o finančné hľadisko riešenia, no veľakrát nastane situácia 

pri ktorej počiatočná vysoká cena IS odradí investora od oveľa lepšieho a efektívnejšieho 

riešenia na úkor nižšej ceny u iného ,menej sofistikovaného riešenia. Najdôležitejším 

aspektom na zmenu riešenia pre Slovenský je podľa môjho názoru čas, pretože ISSF je 

fungujúci celok zabezpečujúci funkčný chod procesov v Slovenskom futbale na dennej 

báze s plnou on-line podporou takmer bez prestávky.  

Možnosti na implementáciu zmien ISSF sú nasledovné :  

1. Nákup hotového IS 

2. Outsourcing IS 

3. Vývoj nového IS presne ma mieru 

4. Upgrade aktuálneho IS 

 

Ku každej z možností sa osobitne vyjadrím v ďalších bodoch návrhov riešení. 

 

 

 

3.1.1 Nákup hotového IS 

Nákup hotového riešenia je najjednoduchším a najuniverzálnejším riešením pre väčšinu 

firiem. Informačný systém je vyvíjaný špecializovanými firmami, ktoré s hotovým 

riešením mnohokrát ponúkajú aj zákaznícku podporu . Cena závisí od požiadaviek na IS 

a rôznych implementovaných modulov no v konečnom dôsledku s garanciou podpory a 

funkčnosti sa finančne oplatí. Firmy, ktoré vyvíjajú a ponúkajú IS už majú svoje začiatky 

za sebou a preto sú aj informačné systémy robené profesionálnejšie a hlavne efektívnejšie 

než tomu tak bolo pri ich začiatkoch . Pri zvážení všetkých kladov a záporov sme sa ale 

s vedením SFZ rozhodli zvoliť inú variantu. 
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Klady hotového IS : 

Široká škála ponúkaných IS od rôznych firiem  

Časová nenáročnosť zavedenia do firmy 

Záruka funkčnosti, spoľahlivosti, podpory a ďalšieho vývoja 

Široká ponuka modulov 

Z dlhodobého hľadiska nižšie náklady 

 

Zápory hotového IS : 

IS sú navrhnuté veľmi univerzálne ( problémy pri veľmi špecifických požiadavkách )  

Závislosť na moduloch a hrozba ich nekompatibility 

Vyššie jednorazové náklady 

 

 

3.1.2 Outsourcing IS 

Pri Outsourcingu je IS využívaný takzvane „na diaľku“ , firma si v podstate prenajíma 

software a hardware od inej firmy, ktorá sa stará o chod a funkčnosť IS . Pripojenie je 

pomocou internetu a v tom je aj najväčšia nevýhoda tohto systému, pretože bez 

internetového pripojenia je služba nedostupná. Celá služba funguje na tenkom klientovi 

a používateľovi stačí webový prehliadač na plnú funkčnosť užívateľského rozhrania. 

K tomuto riešeniu sa však prikláňajú menšie firmy, kde nie je veľké riziko preťaženia 

siete. Takisto je toto riešenie po finančnej stránke optimálne a odporúčané pre firmy, ktoré 

chcú minimalizovať náklady vo všetkých oblastiach. Outsourcing sme spolu s vedením 

zamietli ako riešenie, ktoré nerieši problémy zväzu.  

  

Klady outsourcingu  

Minimalizácia nákladov na údržbu a administráciu 

Nulové náklady na administráciu 

Prístup možný zovšadiaľ s prístupom na internet 

Pravidelné aktualizácie 

Podpora zo strany dodávateľa 
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Zápory outsourcingu 

Závislosť na internete 

Poskytnutie údajov tretej strane 

Závislosť na tretej strane 

 

3.1.3 Vývoj nového IS na mieru 

Riešenie vhodné pre firmy alebo organizácie, ktoré sú finančne nezávislé, pretože vývoj 

vlastného IS je finančne najnáročnejšia varianta pri výbere IS. Môže sa jednať o sumy 

v desať-tisícoch až stotisícoch EUR , respektíve stotisícoch až miliónoch KČ. Firmy po 

tejto variante siahajú v prípadoch potreby optimalizovaného IS pre potreby zložitých 

firemných alebo organizačných procesov. Zadávateľ zákazky musí brať ohľad na to, že 

unikátne požiadavky vyžadujú aj unikátne riešenia a problémy, ktoré doteraz neboli 

riešené pretože na to nebol žiadny dôvod. Zadávateľ taktiež musí výkonnú jednotku 

oboznámiť s citlivými informáciami ohľadom procesov v organizácii. Po tomto riešení 

siahajú väčšinou firmy a organizácie, ktoré disponujú vlastným IT oddelením, ktoré 

potom alokuje možnosti a zdroje na následnú realizáciu . Keďže ISSF bol vyvinutý 

obdobným spôsobom pred 4 rokmi, zhodli sme sa s vedením, že také množstvo financií 

znova investovať do tohoto projektu by bolo plytvaním a zbytočným luxusom .  

 

Klady vývoja nového IS na mieru 

Systém dokonale funkčný z hľadiska požiadaviek 

Flexibilita úprav a riešení 

 

Zápory vývoja nového IS na mieru 

Časová náročnosť projektu 

Finančná náročnosť projektu 

Nutnosť IT tímu schopného IS vyvinúť 
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3.1.4 Upgrade aktuálneho IS 

Pri vylepšení aktuálneho IS berieme do úvahy jeho „použiteľné aspekty“ a zameriavame 

sa na vylepšenie súčastí alebo modulov , ktoré už nespĺňajú účel alebo využitie. Táto 

varianta je najčastejšie používaná pri zmenách v IS, kde nie je v ohrození funkčnosť 

systému ako celku , alebo v prípadoch, keď firma alebo organizácia dopredu uvažovala 

nad komplexnosťou riešenia a navrhla systém tak aby bolo možné ho v budúcnosti 

upraviť. Finančná náročnosť tejto zmeny nie je vôbec taká veľká ako pri zmene celého 

IS a najčastejšie je využívaná firmami, ktorým nebolo alokovaných dosť finančných 

prostriedkov na zaobstaranie nového IS. Keďže SFZ pri implementácii ISSF uvažovali aj 

nad využiteľnosťou a zásahmi do systému v budúcnosti, rozhodli sme sa využiť variantu 

upgradu aktuálneho IS o potrebné nedostatky, ktoré boli zistené SWOT analýzou a 

doplniť ich o nájdené riešenia z nedostatkov zistených z HOS 8 analýzy.  

 

Klady upgradu aktuálneho IS 

Možnosť vylepšenia IS za menšie náklady než je kúpa nového IS 

Prispôsobenie systému pre aktuálne (aj zmenené) požiadavky organizácie 

Nezmenil by sa celý systém – nebolo by treba školiť ľudí nanovo 

 

Zápory upgradu aktuálneho IS 

Pri starších IS by boli náklady vyššie než kúpa nového IS 

Možnosť nekompatibility v prípade starších verzií 

 

 

3.2 Požiadavky na zlepšenie aktuálneho IS  

Na základe konzultácie potrieb vo firme som vedeniu zväzu predložil svoj návrh na 

aktualizácie a zlepšenie a po vzájomnej dohode sme dospeli k záverom, podľa ktorých sa 

budem riadiť pri implementácii zmien :  

 

Cena – finančná náročnosť nami zistených opatrení nie je v takej miere prelomová, keďže 

sa nebude meniť značná časť už zabehnutého a fungujúceho celku, ako skôr pôjde o 

zlepšenia funkčnosti a užívateľského rozhrania. V porovnaní budú finančné nároky zmien 

oproti cene a vývoju terajšieho ISSF veľmi malé .  
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Faktor času – dĺžka zavedenia bude závisieť od tímu vývojárov a podľa toho ako rýchlo 

budú schopní nastolené požiadavky implementovať do už fungujúceho IS . 

Predpokladaná doba testovania a zavedenia do reálneho prostredia by nemala byť kritická 

a ani časovo ohroziť funkčnosť systému.   

 

Systémové nároky – odporúčané zmeny by mali byť optimalizované tak, aby boli 

kompatibilné so súčasnými hardwarovými aj softwarovými časťami systému bez 

finančne náročných a neočakávaných zásahov. 

 

Moduly alebo služby – pri SWOT analýze boli zistené chýbajúce moduly alebo služby, 

ktoré by zastrešovali problematiku obojstrannej komunikácie v IS ako takom, taktiež je 

nedostatok videný v internej komunikácii a členení dotazovacej podpory. 

 

3.3 Vybrané návrhy riešení pre zväz 

3.3.1 Zmena systému notifikácií / upozornení 

3.3.1.1 Popis problému  

Aktuálne sú notifikácie a upozornenia primárne riešené pomocou e-mailových správ, čo 

je v konečnom dôsledku systém, ktorý funguje a plní účel. Avšak pri bežnom používaní 

a v praxi nastávajú veľmi známe a identifikované problémy – keďže notifikácia príde 

užívateľovi priamo do mailovej schránky, nemusí emailu s upozornením prikladať veľkú 

dôležitosť a tým pádom sa nezaujímať o obsah, alebo ako sa častejšie stáva informácia o 

upozornení o zmene v IS skončí označená ako spam a tým pádom nie je užívateľ ani 

dostatočne informovaný o zmene v systéme.  

3.3.1.2 Návrh riešenia 

Zavedenie služby „notifikácie“, ktoré by boli implementované priamo do užívateľského 

rozhrania ISSF formou služby schopnej doručenie požadovanej informácie 

(notifikácie) koncovému klientovi rozšírenou formou (desktop notifikácie, mobilná 

aplikácia, sumárny denný e-mail). Vyriešil by sa tým problém s neprečítanými 

upozorneniami na zmeny v systéme, keďže by užívateľ nebol o zmene informovaný cez 
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tretiu stranu (email) ale priamo cez jednu z navrhovaných nových foriem notifikácií. Ako 

klady hodnotím zefektívnenie komunikácie medzi užívateľom a administratívou, 

sprehľadnenie zmien a zvýšenú informovanosť užívateľov o zmenách .  Ako záporné 

môžu byť hodnotené zásahy do systému a riziko nekompatibility služby s už zabehnutými 

modulmi. Pri zvýšenej opatrnosti pri práci so zavedením do praxe však môžeme riziká 

minimalizovať, až úplne eliminovať. 

 

3.3.1.3 Zavedenie do činnosti 

Pri zavedení do činnosti budeme uvažovať nad ekonomicky prijateľným a efektívnym 

riešením . Riešenie pomocou vytvorenia vlastného IT tímu je ekonomicky neefektívne 

hlavne  z dlhodobého hľadiska, keďže po vykonaní určených zmien by zavedený tím ostal 

bez využitia . Zavedenie služby notifikácií som sa preto rozhodol riešiť ako jednorazovú 

investíciu sprostredkovanú treťou stranou. Pre SFZ to nemá takmer žiadne nevýhody, 

ktoré by prevyšovali pre nich dôležité kľúčové body. Finančné zavedenie odporúčanej 

služby môžeme označiť za čiastkovú investíciu v porovnaní s akvizíciou a budovaním 

interného IT tímu, takisto to špecializovaná firma zavedie do chodu v priebehu pár dní. 

Služba bude fungovať na princípe výberu formy, podľa ktorej užívateľovi budú chodiť 

notifikácie. Starý systém, bez zmienenej zmeny fungoval jednoduchým spôsobom, ktorý 

môžeme vidieť na diagrame :  
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Obrázok 8 Pôvodný systém notifikácií (zdroj: vlastný)  

    

Nový systém už so zavedenými notifikáciami bude fungovať nasledovne :  

Ako môžeme vidieť, používateľ si sám zvolí možnosť formy upozornení. V systéme bude 

automaticky odosielaná správa o notifikácii pomocou desktop notifikácií priamo vo 

webovom prehliadači, ale v prípade potreby bude mať používateľ možnosť nechávať si 

odosielať notifikácie e-mailovou formou, pri ktorej navrhujem riešenie formou denného 

súhrnu, kde budú všetky dôležité notifikácie zhrnuté a odoslané jediným emailom, to 

eliminuje hrozbu triedenia viacerých emailov ako nevyžiadanej pošty – spamu.  
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Obrázok 9 Nový systém notifikácií (zdroj: vlastný) 

 

Ekonomické zhodnotenie začlenenia služby notifikácií do ISSF je brané ako jednorazová 

investícia. Keďže bol pre potreby Slovenského futbalu vyvíjaný ISSF na mieru, 

nemôžeme očakávať katalógovú cenu ako pri hotovom riešení. Odhadovaný čas vývoja 

a zavedenia novej formy notifikácií do prevádzky je 20 pracovných hodín vývoja a 8 

ďalších hodín vyčlenených pre interné testovanie. Odhadovaná cena aj so zavedením sa 

pohybuje na úrovni 1120 € čo je približne 30 000 Kč. Samozrejme pri zásahoch do 

systému a práci s technikou musíme rátať s časovou aj finančnou rezervou, ktorú som 

vyhodnotil ako 10% hodnoty z očakávanej akvizície. Pri zavádzaní systému notifikácií 

musíme brať ohľad na optimalizáciu pre viac druhov webových prehliadačov. Podporu 

desktopových notifikácií priamo v prehliadačoch nájdeme pri prehliadačoch Safari , 

Opera  a Chrome, ktoré budú pre správnu funkčnosť odporúčané a v prvej časti 

implementácie bude v ich prostredí aplikácia integrovaná. 
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Hlavným cieľom zavedenia služby notifikácií je doručiť požadovanú informáciu 

zainteresovanej strane.  

 

Tabuľka 2 Ekonomické zhodnotenie nákladov zavedenia notifikácií (zdroj: vlastný) 

Náklady Cena 

20 hodín vývoja webovej aplikácie 40 € / hod , 800 € / 20 hod 

8 hodín interného testovania 40 € / hod  , 240 €  / 8 hod 

Firemné náklady 224 € 

Rezerva na neočakávané udalosti 130 € 

Celková suma 1474 € 

   

 

3.3.2 Zavedenie interných správ a obojstrannej komunikácie 

3.3.2.1 Popis problému 

V takom rozsiahlom IS s viac než 80 000 aktívnymi užívateľskými kontami akým 

disponuje ISSF je jednou z najdôležitejších vlastností efektívna komunikácia. V systéme 

chýba možnosť interných správ, čím znemožňuje užívateľom reagovať na podnety a 

dotazy. Taktiež vidím prínos v obojstrannej komunikácii, či už medzi klubmi navzájom, 

klubom a hráčom alebo zväzom a klubom,  minimalizovaní časovej náročnosti výkonov 

, pri ktorých je potreba potvrdenie od všetkých zainteresovaných strán v danej 

problematike. Internými správami sa umožní komunikácia na úrovni fyzická osoba – 

fyzická osoba, ako aj fyzická osoba – právnická osoba.  

3.3.2.2 Návrh riešenia 

Zavedenie interných správ do systému nehodnotím ako proces pri ktorom by sa ohrozila 

funkčnosť IS. Ako klady by som uviedol zrýchlenú komunikáciu, efektívnejšiu spätnú 

väzbu ako aj nenáročnosť zavedenia do IS. So zápormi počítame len v teoretickej rovine 

nekompatibility so zvyšnými prídavnými službami a modulmi v IS avšak s týmto rizikom 

bude oboznámený aj výkonný tím, ktorý bude mať za úlohu celý výkon zrealizovať a 

optimalizovať.  
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3.3.2.3 Zavedenie do činnosti 

Zavedenie služby pre priamu komunikáciu za účelom komunikácie „people to people“ 

alebo „people to group“  komunikáciu kont v ISSF (hráči, kluby, funkcionári, komisie 

a iné). Služba bude vyvinutá a poskytovaná na princípe webovej služby s podporou restful 

API rozhrania. Zavedenie internej komunikácie úzko súvisí aj s vyššie zmieneným 

zavedením notifikácií, ktoré plnia podobnú úlohu ako messaging avšak kontaktujú 

priamo koncového klienta. Princíp komunikácie je vysvetlený na jednoduchom diagrame, 

kde môžeme vidieť, že všetky zainteresované strany majú možnosť komunikovať 

navzájom bez obmedzení a ťažkostí.  

 

 

   Obrázok 10 Princíp návrhu komunikácie (zdroj: vlastný) 

 

Pri implementácii služby internej komunikácie padla voľba na totožné zrealizovanie ako 

pri notifikáciách. Budeme kalkulovať s hodinovou sadzbou vývojára a následnými 

prídavnými poplatkami za realizáciu s testovaním a k tomu pripočítame 10% rezervu na 

neočakávané úkony. Približná doba realizácie vývoja je odhadovaná na 15 hodín 

pracovného času, zavedenie do systému spolu s testovaním odhadujem na 18 hodín ( 8 

hodín zavedenie + 10 hodín testovanie ). Prirážka od firmy spolu s pokrytím ostatných 

nákladov je odhadovaná na 20% z celkovej čiastky za realizáciu.  

 

 

 

Tabuľka 3 Výpočet nákladov na služby internej komunikácie (zdroj: vlastný) 

Náklady Cena 
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25 hodín vývoja služby 40 € / hod , 1000 € / 25 hod 

8 hodín zavádzanie do prevádzky 40 € / hod , 240 € / 8 hod 

10 hodín interné testovanie  40 € / hod , 400 € / 10 hod 

Firemné náklady 328 € 

Rezerva na neočakávané udalosti 195 € 

Celková suma 2163 € 

   

 

3.3.3 Zefektívnenie procesov zákazníckej podpory 

3.3.3.1 Popis problému 

Zákaznícka podpora v celom ISSF, ako aj jeho súčastí ( www.futbalnet.sk ) funguje na 

jednoduchom princípe , ktorý je popísaný  :   

1. Je nájdený nedostatok alebo chyba v zápise stretnutia 

2. Užívateľ vypíše formulár, kde problém špecifikuje 

3. Formulár sa odošle na zákaznícku podporu 

4. Pracovník zákazníckej podpory problém preverí 

5. Na základe preverenie problém presmeruje na konkrétny oddiel v štruktúre 

Slovenského futbalu 

6. Nedostatok vyrieši konkrétne oddelenie 

 

Ako môžeme vidieť, spracovanie tohto vo väčšine prípadov jednoduchého úkonu je 

zbytočne prekomplikované z dôvodu zlého rozdelenia procesov. Pracovník zákazníckej 

podpory je schopný vyriešiť problém týkajúci sa chodu stránky alebo základných 

administratívnych úkonov, no pri počte 5 000 udalostí za dva hracie dni cez víkend je 

zvýšené riziko nadmerného používania formulárov a pracovník má povinnosť každý 

jeden formulár preveriť a následne ho presmerovať na daný konkrétny okresný alebo 

regionálny zväz samostatne. 

 

3.3.3.2 Návrh riešenia  

Zefektívnenie procesu spracovania dotazov a formulárov. V prvom kroku by som 

špecifikoval už vo formulári problém na viac kategórií, čím by sa v značnej miere 

http://www.futbalnet.sk/
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uľahčila práca triedenia pre spracovanie dotazov a návrhov. Následne by sa formulár 

neodosielal priamo na hlavnú centrálu, ale podľa hierarchického usporiadania na určenú 

úroveň . Zefektívni sa tým chod celej zákazníckej podpory z dôvodu lepšieho využitia 

komunikačných kanálov ako aj úspora času, ktorý je v dnešnej dobe veľmi cenný a 

dôležitý.  

3.3.3.3 Zavedenie do činnosti 

Ako som vyššie problém špecifikoval, riešenie vidím v kategorizácií formulára na širšie 

spektrum chýb a problémov. Tým pádom bude môcť priamo používateľ, ktorý našiel 

chybu problém presmerovať sám, bez zásahu z centrály a tým sa ušetrí čas na dôležitejšie 

procesy, ktoré si budú vyžadovať asistenciu z helpdesku. Podľa aktuálneho (ešte 

nezmeneného) usporiadania to funguje na nasledovnom ilustračnom princípe, 

kde na ľavej strane (aktuálny stav) môžeme vidieť, že z helpdesku sa očakáva okamžitá 

reakcia na príslušný problém. Na pravej strane vidíme kategorizáciu na príslušné 

oddelenia, samozrejme sa očakáva občasné pochybenie zo strany ľudského faktoru, preto 

je riešenie navrhnuté tak aby sa pri prípadnom nedopatrení problém presmeroval na 

centrálny helpdesk, kde už príslušní pracovníci presmerujú žiadosť na správne oddelenie 

alebo zväz. V tomto kroku vidím ako hlavnú výhodu zrýchlenie procesov , zefektívnenie 

chodu a sprehľadnenie zákazníckej podpory. 
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  Obrázok 11 Porovnanie riešení zákazníckej podpory (zdroj: vlastný) 

 

Ekonomické zhodnotenie tohto kroku bude v podobnom duchu ako pri predošlých. 

Všetko bude zriadené ako jednorazové zaobstaranie služby od externej firmy. Zväz tým 

získa nie len službu, ale taktiež garantovanú podporu v prípade problémov. Zmena 

riešenia kategorizácie a zmeny systému zákazníckej podpory je odhadovaná na 30 hodín 

práce externého pracovníka spolu s 6 ďalšími hodinami venovaným testovaniu a 

zavedenie do funkčnosti. Firemné náklady odhadujeme ako aj pri predošlých prípadoch 

na 20% z celkovej sadzby na realizáciu. S rezervou počítame 10%. 

 

Tabuľka 4 Výpočet nákladov pre zmenu zákazníckej podpory (zdroj: vlastný) 

Náklady Cena 

30 hodín práce na zmene systému 40 € / hod , 1200 € / 30 hod 

6 hodín testovania funkčnosti 40 € / hod ,   240 € / 6 hod 



48 

 

Firemné náklady 288 € 

Rezerva 190 € 

Celková suma 2118 € 

 

 

 

3.3.4 Vývoj mobilnej aplikácie pre účely a potreby SFZ 

3.3.4.1 Popis problému 

V dnešnej dobe už disponuje pomaly každý žijúci člen spoločnosti elektronickým 

vybavením v podobe inteligentného mobilného zariadenia – takzvaného smartphonu. 

Taktiež s rýchlosťou napredovania technológií už na takmer každom kroku môžeme nájsť 

bezdrôtové pripojenie na internet. Práve vďaka tomuto progresu si myslím, že ISSF môže 

ešte ďalej napredovať a zefektívniť úroveň rozhrania pre používateľov ISSF so 

zavedením aplikácie optimalizovanej pre mobilné telefóny. Terajšie smartphony 

disponujú ako aj hardwarovými požiadavkami, tak aj softwarovými požiadavkami na 

bezproblémový chod IS .  

3.3.4.2 Návrh vývoju riešenia 

Riešenie pomocou mobilnej aplikácie hodnotím ako krok vpred z hľadiska digitalizácie 

už fungujúceho IS na pomyslenú vyššiu úroveň v bežnom používaní. Vývojom a 

následným zavedením mobilnej aplikácie sa rozšíri pôsobenie a dosah ISSF v bežnom 

používaní. Zlepšili by sa procesy, ktoré si nevyžadujú komplikované operácie s potrebou 

využitia pracovného PC alebo notebooku. Taktiež ako súčasť riešenia by mobilná 

aplikácia obsahovala komunikačné kanály, ktoré by vyriešili vyššie zmienené problémy 

ako aj v ISSF tak aj v aplikácii, ktorá bude dostupná pre všetkých koncových klientov 

(smartphone, tablet , inteligentné hodinky a iné). 

3.3.4.3 Teoretické zavedenie do činnosti 

Aplikácia bude ponúkaná ako riešenie pre ľudí, ktorí sú často na cestách a potrebujú byť 

neustále v kontakte s dianím v klube alebo zväze a nevykazujú neustálu potrebu mať pri 

sebe PC bez prestávky, keď môžu všetko robiť cez svoj smartphone, ktorý už má skoro 

každý aj tak stále pri sebe.  
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Funkcie aplikácie by boli zlúčením ponúkaných modulov, služieb a funkcií priamo z PC 

klienta ISSF, k hlavným funkciám, bez ktorých by chod aplikácie nemal zmysel by som 

priradil obojstrannú komunikáciu, notifikácie formou špecifických správ ako aj 

takzvaných push notifikácií, futbalovú agendu a službu Call to action. 

 

 

Obrázok 12 Ukážka príncípu Call to action (zdroj: vlastný) 

 

Vo všetkých aspektoch môžeme vidieť využitie z hľadiska denného používania ISSF. 

Návrh mobilnej aplikácie je v podstate len presunutím pracovného prostredia zo stolného 

počítača alebo notebooku na mobilné zariadenie, ktoré nemusí byť len inteligentný 

telefón ale aj tablet alebo akékoľvek iné koncové zariadenie, ktoré sa ovláda intuitívne a 

pri plnej optimalizácii aj bez problémov a nutnosti zaškolenia. Špecifické správy budú 

upozorňovať používateľa na najdôležitejšie zmeny v interných správach ako aj 

v notifikáciách.  
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Obrázok 13 Ukážka upozornení priamo v mobilnom zariadení  (zdroj: vlastný) 

 

Keďže má vyvíjaná aplikácia obsahovať aj komunikačný kanál na obojstrannej úrovni, 

musí byť zabezpečené garantované úložisko pre archiváciu správ. V tomto kroku som po 

konzultácii s vedením SFZ dospel k návrhu plateného archívu po prečerpaní bezplatnej 

garantovanej kapacity s počtom 20 správ. Následne si bude môcť užívateľ zakúpiť ďalšie 

miesto pre archiváciu (in-app nákup). Tento krok som zvolil z dôvodu vyťaženosti 

úložiska. Pri takom objemnom IS, akým disponuje Slovenský futbal by bolo finančne 

náročné udržiavať chod serveru s celým obsahom, pri očakávanom používaní bez 

poplatkov. Pri vývoji aplikácie určenej pre také spektrum aktívnych používateľov akým 

disponuje SFZ je veľmi dôležité cenové rozhranie. Samotný vývoj aplikácie pre obe 

najpoužívanejšie mobilné platformy – iOS a Android je odhadovaný jednorazovo na 

približne 15 000 € 

 

Tabuľka 5 Návrh financovania aplikácie (zdroj: vlastný) 

Náklad Cena 

Vývoj mobilnej aplikácie 15 000 € 

Prevádzka a základná údržba aplikácie 80 € / mesiac , 960 € / ročne 

 

Návrh tohto riešenia som zvoli práve ako aj kvôli časovej tak aj finančnej náročnosti 

vývoja mobilnej aplikácie priamo pod záštitou SFZ ako zainteresovanej strany. S týmto 

riešením sa vedenie zväzu môže zamerať na ďalšie dôležité zmeny vo fungovaní 

Slovenského futbalu ako celku. Ekonomické zhodnotenie je len možným návrhom 

riešenia, všetko závisí na vzájomnej dohode SFZ s treťou stranou, ktorá aplikáciu vyvinie.  
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V riešení zavedenia mobilnej aplikácie týmto spôsobom vidím využitie v používateľnosti 

a vzájomnom prepojení vyššie zmienených návrhov na zlepšenie do jedného celku ako 

súčasť mobilnej aplikácie s podporou desktop notifikácií ako integrovanej služby. 

 

 

3.4 Ekonomické zhodnotenie a prínosy 

Celkové náklady zastrešujúce všetky odporúčané vylepšenia môžeme rozdeliť do dvoch 

kategórií. Na jednorazové a paušálne. Keďže okrem spravovania a údržby chodu mobilnej 

aplikácie sú všetky ostatné zásahy do systému len jednorazovo platenou službou, sú 

jednorazové náklady omnoho vyššie než paušálne.  

 

Tabuľka 6 Výpočet a súhrn nákladov (zdroj: vlastný) 

Náklad Cena 

Jednorazové nákupy služieb 20 755 € 

Paušálne náklady 960 € / rok 

 

Pri samotných návrhoch riešení som jednorazové nákupy popísal podrobne, preto 

v ekonomickom zhodnotení pridávam len celkové zhrnutie. Pri paušálnych nákladoch sa 

berie do úvahy len správa a údržba cloudového serveru. 

 

Keďže ISSF je systém vyvíjaný na mieru a nenašli sa žiadne chyby, ktoré by ohrozovali 

chod systému z dlhodobého hľadiska, zameral som sa na zlepšenie už stávajúcich 

procesov a služieb. Očakávané zlepšenia som navrhol implementovať z dôvodu zvýšenej 

efektivity komunikácie v systéme ako celku. Interný messaging umožní komunikovať 

používateľom na zlepšenej úrovni efektívnejšie a rýchlejšie. Taktiež forma notifikácií 

prinesie presnejšie a prehľadnejšie doručovanie dôležitých informácií adresátovi. 

Zákaznícka podpora sa taktiež dočkala zefektívnenia spracovania podnetov a to 

decentralizáciou zodpovednosti z jedného pracovníka, ktorý mal na starosť celé 

analyzovanie a presmerovanie chýb na kategorizačný systém, v ktorom sám používateľ 

zvolí danú oblasť, v ktorej sa problém nachádza. Mobilná aplikácia SFZ je v podstate 

spojením všetkých vyššie vypísaných riešení do jedného praktického prenosného 

zariadenia. Úloha mobilnej aplikácie sa vôbec nelíši od webovej služby v ktorej funguje 
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ISSF doposiaľ avšak ponúkne používateľom vyššiu formu integrácie pomocou 

mobilného zariadenia alebo tabletu.  

Osobne si myslím, že všetky mnou navrhnuté riešenia prispejú k zefektívneniu 

a zrýchleniu procesov v už aj tak dobre fungujúcom IS.  
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ZÁVER 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce bolo posúdenie informačného systému Slovenského 

futbalu, ktorý zastrešuje kompletne celú futbalovú sféru na Slovensku. Od svojej 

existencie v roku 2012 sa ISSF pravidelne aktualizoval, zlepšoval a prispôsoboval 

požiadavkám používateľov ako aj doby. Cieľom a zámerom mojej bakalárskej práce bolo 

zanalyzovať daný informačný systém a s využitím svojich poznatkov a výstupov z analýz 

navrhnúť také riešenie, ktoré by zefektívnilo a zlepšilo informačný systém z hľadiska 

dennodenného používania.  

 

V prvej časti svojej bakalárskej práce som sa venoval teoretickým východiskám, vďaka 

ktorým som bol schopný s väčšou presnosťou a efektivitou nazrieť do problematiky 

zaoberajúcej sa mojou prácou. Mnou vybrané a popisované aspekty boli fundamentálne 

pre vznik mojej bakalárskej práce a popisujú základy funkcionality informačných 

systémov a procesov s nimi spojených .  

 

V druhej časti svojej práce som vykonal potrebné analýzy (SWOT a HOS 8), ktoré mi 

s pomocou konzultácií priamo v Slovenskom futbalovom zväze, pomohli lokalizovať 

a identifikovať problémové miesta v informačnom systéme. Pri skúmaní nedostatkov som 

dospel k záveru, že zmienený ISSF nie je v natoľko zlom stave aby výmena kompletne 

celého IS pripadala do úvahy - práve naopak ISSF je na tom s funkčnosťou veľmi dobre 

a preto som sa zameral na vylepšenia služieb a procesov, ktoré majú potenciál 

k efektívnejšiemu chodu systému ako celku.  

 

V tretej časti, ktorá bola pre následný vývoj IS najdôležitejšia som sa zameral priamo na 

nájdené nedostatky a pomocou získaných vedomostí či už z literatúry alebo konzultácií 

som sa pokúsil nájsť vhodné riešenia, ktoré by vyhovovali ekonomickým aj technickým 

požiadavkám zväzu. Pri návrhoch som sa zameral na menej zložité a komplikované 

riešenia kvôli tomu, že systém je neustále využívaný a priveľké zásahy by mohli narušiť 

jeho plynulý chod, ako aj z dôvodu širokej škály používateľov, ktorí majú rozdielne 

znalosti a prehľad v IT sfére a nie všetky zmeny by boli pre všetkých jednoznačné 

a jednoduché na pochopenie.  
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Z ekonomického hľadiska som sa zameral na zmeny jednorazovými zaobstaraniami až 

na prípad vývoja mobilnej aplikácie, ktorý mi prišiel ako vhodnejšie riešenie než náročný 

vývoj samotnej aplikácie priamo vo zväze.  

 

Osobne si myslím, že moja práca splnila požadovaný cieľ a zadanie v rámci 

realizovateľných riešení v súčasnom IS.  
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