
Návod na obsluhu videoarchívu 

1. Určená osoba si musí vytvoriť konto na stránke my.sportnet.online 

 

 

2. Po vyplnení svojich údajov klikne na tlačidlo REGISTRÁCIA 

 

 

 

 



3. Po úspešnej registrácii sa každému užívateľovi vytvorí jedinečné SportNet ID 

 

 

4. Ďalším krokom je prepojenie konta Sportnet a ISSF (ľavé menu „Moje Kontá“, pod tým 

„ISSF konto“ – prepojiť účet s ISSF). Následne v ISSF – horné menu „pomoc“, kde cez túto 

možnosť Pomoc pošlete Vaše SportNet ID so žiadosťou o pridanie práv do videoarchívu a 

následne sa Vám bude pridané oprávnenie pridávať videá zo zápasov len Vášho klubu. 

 

5. Po priradení oprávnení sa opäť prihlásite na svoje konto na my.sportnet.online a v 

pravom dolnom rohu kliknete na odkaz Videoarchív a následne na odkaz ZOBRAZ 

STRÁNKU APLIKÁCIE, alebo priamo vo vyhliadavači video.sportnet.online – povoliť 

aplikáciu. 



 

6. Presmeruje Vás na stránku Videoarchívu, kde si už vyberiete súťaž kolo a zápas (budete 

mať oprávnenie len pre svoj klub) 

 

7. Príklad: Chcete ako správca konta Lietavskej Lúčky pridať video zo zápasu Lietavská 

Lúčka - Horný Hričov. Vyberiete si zo zoznamov správne údaje, v tomto prípade Súťaž: I. 

DOXXbet trieda dospelí - M, Kolo: 19, Zápas: Lietavská Lúčka - Horný Hričov. Následne 

nahráte video (musí byť vo formáte mp4) do videoarchívu tak, že do poľa 1. polčas kliknete 

na odkaz Video umiestnite tu a premiestnite video z Vášho počítača. Ak máte jedno video z 

celého zápasu, tak v sekcii napravo nastavíte čas, v ktorom prebiehal prvý polčas vo 

formáte MM:SS (príklad: celé video má 120 minút a potrebujete nahrať 1. polčas a ten 

trval do 47 min. tohto videa, tak zadáte čas 00:00 47:00). 

 



 

8. Posledným krokom je samotné nahratie a uloženie do videoarchívu. Po vložení videa sa 

vygeneruje odkaz Nahrať video, ktorého odklikom sa video nahrá a uloží. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Sledovanie vídeí zo zápasov z videoarchívu iných klubov môžete tak, že si vyberiete zo 

zoznamov správne údaje z príslušných údajov- Súťaž: , Kolo: , Zápas:  

 

10. Poplatok za prístup k jednotlivým súťažiam je 10,- €/ mesiac. Príklad: Futbalový klub 

má družstvo mužov v II. triede a žiakov v I. triede a chce prístup ku všetkým videám v danej 

súťaži - výsledný poplatok bude 20,- €/mesiac. 


