


KĽÚČOVÝ   PROJEKT PODPROJEKT LÍDER SFZ
PRIAMY 

PRÍSTUP

OVERITEĽNOSŤ 

ÚDAJOV
PARAMETER PODKLAD POSTUP INTERPRETÁCIA

1.

GRASSROOTS

Materské školy Janoško áno nie počet MŠ (detí do 6 r.) export DSG celkový podiel k populácií porovnávací graf

2. Školské súťaže Lupták áno nie počet tímov (detí do 15 r.) export skolskysport.sk celkový podiel k populácií chronologický graf

3. Amatéri Lupták áno nie počet aktívnych hráčov export ISSF relatívny podiel chronologický graf

4. Hobby Škobák nie nie počet registrovaných hráčov export DSG v procese zoznam úloh

5.

MLÁDEŽ

ÚTM
Hasprún Tarkovič

áno áno počet transferov licenčný systém SFZ podiel k podporovaným hráčov
porovnávacia tabuľka

6. Akadémie áno áno počet hráčov profi líg licenčný systém SFZ podiel k podporovaným hráčov

7. SR "U" Tarkovič áno áno UEFA ranking analýza UEFA chrono graf + bilancia šampionátov chronologický graf

8.

PROFESIONÁL

SR "A" + WSR + 

Futsal
FIFA áno áno FIFA ranking (+futsal) analýza webu FIFA relatívna bilancia chronologický graf

9. 1. liga Mertinyak áno áno UEFA ranking tímov tabuľka ÚLK relatívna bilancia chronologický graf

10. Slovenský pohár Richtárik áno áno počet zapojených tímov analýza ISSF celkový počet tímov chronologický graf

11.

FANÚŠIK

Divák na štadióne
Mertinyak, 

Halačka
áno áno počet divákov export ISSF + futbalsfz.sk relatívny podiel

chronologický graf + 

infografika

12. Online Jurigová, Letko áno áno počet návštev UEFA digital report celkový súčeť za rok chronologický graf

13. TV Divák Letko, Jamrišková áno nie počet divákov export ISSF priemer za rok status

14. Predaj produktov Jelok, Halačka nie nie počet produktov tabuľka SFZ E-shop cekový počet status

15.

ODBORNÍK

Tréner Pakusza áno nie počet trénerov (úroveň licencie) export ISSF počet aktívnych stĺpcový graf + tabuľka

16. Rozhodca Medveď áno nie počet rozhodcov (kvalita výkonov) export ISSF trend, analýza potreby porovnávacia tabuľka

17. Zamestnanec Liptáková áno nie HR index tabuľka HR metodika HR Index trendová stupnica

- Funkcionár podľa oblasti nie nie Spokojnosť štúdie + export ISSF porovnanie parametrov porovnávacia tabuľka

- Organizátor France nie nie počet (zvládnuté zápasy) tabuľka podujatia vs. incidenty graf

18.

ŠTADIÓNY a 

INFRAŠTRUKTÚRA

Ligové štadióny Dedík nie áno počet realizácií tabuľka+foto podiel k celkovému počtu dashboard

19. Umelé trávy Dedík nie áno počet realizácií tabuľka+foto podiel k celkovému počtu grafika realizácií + foto

20. Infraštruktúra Ivanko nie áno počet realizácií tabuľka+foto podiel k celkovému počtu grafika+foto stavu

- NTC Pauer, Karaffa nie nie počet podujatí tabuľka porovnanie v čase/koeficient porovnávacia tabuľka

21. IT STRATÉGIA
IT nástroje Letko áno áno hodnotenie IT systémov UEFA IT Matrix trend úrovňový diagram

CRM Letko áno nie počet registrovaných členov export CRM status status

22.
KOMERČNÁ 

STRATÉGIA
Značky SFZ Halačka nie nie partneri, zákazníci, zisk tabuľka brandov v riešení súhrnná tabuľka
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parameter/kvartál Q4-2017 Q1-2018 Q2-2018 Q3-2018 Q4-2018 Q1-2019 Q2-2019
Počet fanúšikov na facebooku 62 574 62 916 62 916 63 132 64 416 65 077 66 044

Počet fanúšikov na Instagrame 16 628 18 239 19 049 20 778 22 292 24 352 26 529
Návštevy futbalsfz.sk za Qx 101 358 118 104 144 320 193 807 127 727 113 118 135 995

Počet podpisov v NL CRM 51 463 51 065 50 390 49 943 49 371



✓

✓

➢





➢

➢

✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓

➢



✓

➢





✓ Počet štadiónov spĺňajúcich 
kritériá sa zvýšil

✓ Smernica na výstavbu a 
rekonštrukciu štadiónov bola 
schválená VV SFZ

➢ Nedokončili no naplánovali sa 
ďalšie dva projekty



splnené v roku 2019:

✓ V roku 2019 sa dokončili 2 ihriská 
s umelou trávou v Košiciach a 
Martine

✓ Získali sme spolufinancovanie 
UEFA HATRICK

➢ Odštartovala sa výstavba ďalších 
dvoch ihrísk s UT v Poprade a 
Nových Zámkoch



splnené v roku 2019:

✓ Ukončených realizácií sa opäť 
zvýšil na 387 projektov

✓ Schválené financie na 
pokračovanie projektu

✓ Schválený návrh prijímateľov 
3,5mil. (298 partnerov)



✓ Zverejnila sa stránka hobby 
futbalistov 
hobby.sportnet.online

✓ Zverejnil sa fanshop SFZ
✓ Začalo sa so streamovaním 

zápasov
✓ Nástroje Sportnet.online

využívajú prví používatelia
➢ Nástroje na analýzu a meranie 

dát v sportnet. online neboli 
doplnené

✓

✓

✓



✓ Vytvorených je niekoľko 
značiek generujúcich príjmy

➢ Komerčná stratégia nebola 
vytvorená
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