
Užívateľský návod na evidovanie a úhradu Členských príspevkov 
 

V prostredí Elektronických služieb je vytvorená možnosť evidovania a úhrady členských príspevkov za 

individuálnych členov, na základe ktorej sa priradí platba členského príspevku ku konkrétnej vybranej 

osobe (hráčovi alebo športovému odborníkovi) v Informačnom systéme SZĽH (IS SZĽH) 

To, za ktoré osoby bola platba vykonaná sa prejaví farebným podkladom v políčku checkboxu.  

 

 

Vytvorenie novej žiadosti 
V Elektronických službách si otvoríme záložku Členské príspevky 

• Pomocou tlačítka +Pridať novú žiadosť otvoríme pridanie novej žiadosti 

 

 

• Vyberieme klub, za ktorý ideme evidovať osoby pre úhradu Členských príspevkov 

 

 

• Pomocou +Pridať členov otvoríme ponuku pre Zoznam členov, v ktorej budeme pokračovať 

výberom osôb pomocou vyhľadávania, ktorú si uľahčíme výberom činnosti.  

V prvom rade vytvoríme výber hráčov výberom činnosti Hráč. Môžeme vybrať všetkých hráčov 

klubu do jedného zoznamu, prípadne ak je v klube zavedené účtovanie nákladov po 



jednotlivých vekových kategóriách, je možné použiť doplnkový výber Vyberte vekovú 

kategóriu na základe ktorého sa nám po stlačení tlačidla Hľadaj ponúknu hráči iba príslušnej 

zvolenej vekovej kategórie 

  

• Označíme všetkých hráčov príslušnej kategórie, za ktorých budeme platiť Členské príspevky, 

zakliknutím príznaku    na červeno   a dáme Potvrdiť 

o Doporučujeme vytvoriť si takto samostatné zoznamy všetkých vekových kategórií a 

samostatne aj funkcionárov 

• POZOR: Kluby uhrádzajú členské príspevky za všetkých svojich aktívnych kmeňových hráčov, 

registrovaných za klub v konkrétnej  sezóne, teda aj za hráčov pôsobiacich na hosťovaní 

(limitovanom transfere) 

 

• V prípade, že vyberieme činnosť Funkcionár, Tréner, Rozhodca, Štatistik, prípadne Lekár, 

listujeme v ponuke osôb. Pre urýchlenie vyhľadávania treba vypísať priezvisko aj s diakritikou 

do horného políčka vyhľadávania a dať Hľadať.  

Rýchlosť vyhľadávania je závislá od veľkosti skupiny vyhľadávaných osôb, ako aj rýchlosti 

internetového pripojenia. Preto niekedy treba byť trpezlivý 😊 

Ak nájdeme príslušnú osobu, označíme príznak  na červeno  a môžeme vyhľadávať 

zadaním priezviska ďalšiu, Potvrdiť stačí až po poslednej nájdenej osobe  

• Vo vytvorenom zozname môžeme stále robiť úpravy, prostredníctvom +Pridať členov pridávať 

ďalších, prípadne vymazať zo zoznamu jednoducho kliknutím vpravo na  



 

 

• Do pôvodného menu sa vždy dostanete tlačítkom Späť na zoznam vpravo hore 

Vytvorenie Protokolu 
• Za každú skupinu vyznačených osôb si treba vytlačiť Protokol, ktorý slúži hlavne ako podklad 

pre účtovníctvo, ale aj pre prípadnú kontrolu uhradených členských príspevkov 

Tento Protokol neprikladáme pri odosielaní žiadosti do príloh. 

 

Úhrada členských príspevkov cez platobnú bránu 
Platbu je potrebné previesť v zmysle nariadenia SZĽH, pre novú sezónu spravidla od 15.júna do začiatku 

súťaží, t.j. do 15 septembra 

• Cez  sa dostaneme k možnosti prekontrolovať zadané zoznamy, prípadne ich môžeme 

aktualizovať a nakoniec uhradiť vygenerovanú čiastku prostredníctvom platobnej brány, ktorá 

sa nám otvorí stlačením Zaplatiť platbu 

 

Úhradu, prípadne priloženie dokladu o úhrade, je potrebné vykonať vždy ešte pred odoslaním na 

spracovanie na strane SZĽH. 

 



Úhrada členských príspevkov mimo platobnú bránu – priamo na účet 
V prípade, ak nie je možné platbu realizovať prostredníctvom platobnej brány Elektronickej matriky 

SZĽH, je splatnosť členského príspevku možná 

• na bankový účet TrustPay 

o číslo účtu: SK95 9952 0000 0021 0733 3496 

• na bankový účet SZĽH 

o číslo účtu: SK63 0200 0000 0011 8459 3756 

• Identifikačné údaje 

o variabilný symbol: 990 

o poznámka: EČČ  

Doklady o úhrade ako prílohy je potrebné priložiť k jednotlivým zoznamom 

V prípade spoločnej platby za celý klub je potrebné priložiť tento doklad o úhrade ku každému zoznamu 

 

Odoslanie žiadosti na schválenie a potvrdenie SZĽH 

Cez  sa dostaneme k záverečnému postupnému odoslaniu zoznamov hráčov na SZĽH 

• Otvorí sa nám ponuka Žiadosť o potvrdenie členských príspevkov: KLUB aj s príslušným 

zoznamom osôb, za ktoré klub vykonáva úhradu 

 

• Klikneme na Prílohy a priložíme doklad o úhrade v prípade, že nebola úhrada vykonaná 

prostredníctvom Platobnej brány a potvrdíme tlačítkom Aktualizovať 

• V prípade, že sme uhrádzali cez platobnú bránu, nie je potrebné prikladať žiadnu prílohu, stav 

úhrady sa bude zobrazovať Zaplatené 

• Klikneme na Odoslanie a v spodnej časti potvrdíme prostredníctvom Odoslať 



 

• V tomto momente je žiadosť odoslaná na SZĽH, ktorý ju následne spracuje 

Po spracovaní sa v Zozname príspevkov premení stav na Skontrolovaný SZĽH a stav platby na Zaplatené 

Tým bude platba pridelená v Informačnom systéme SZĽH ku konkrétnym osobám pre príslušnú sezónu 

 

V prípade potreby kontaktujte HotLine IS SZĽH 

Jaroslav Laifer  +421 903 561606 laifer@szlh.sk 

 

 



Doplnenie športových odborníkov do IS SZĽH 
Ak Vám systém niektorú z osôb v žiadnej skupine športových odborníkov nenájde, je potrebné, aby ste 

vyplnili príslušný Registračný formulár a zaslali p.Orolínovi na SZĽH (orolin@szlh.sk) 

Registračný formulár - FUNKCIONÁR 

Registračný formulár - TRÉNER 

Registračný formulár - ZDRAVOTNÍK 

V prípade nezrovnalostí s vyhľadávaním hráčov je potrebné kontaktovať Matriku SZĽH 

 

https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Formulare/Formulare%202018/Reg_form_funkcionari.xlsx
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Formulare/Formulare%202018/Reg_form_treneri.xlsx
https://www.hockeyslovakia.sk/userfiles/file/Formulare/Formulare%202018/Reg_form_zdravotnici.xlsx

