
Užívateľský návod k Zmene termínu zápasu v IS SZĽH 
 

Modul Informačného systému SZĽH (IS SZĽH) Zmena termínu zápasu slúži na prevedenie   

- Zmeny termínu zápasu – dátum (predohrávky, dohrávky), čas (zmena začiatku stretnutia)-  

- Zmeny miesta zápasu – zmena arény, kde sa stretnutie odohrá  

- Výmena domáceho prostredia – výmena usporiadateľa stretnutia vo dvoch konkrétnych 

zápasoch, so zachovaním pôvodného čísla stretnutia v príslušnom kole 

v prostredí Elektronickej matriky priamym zadaním, resp. výberom údajov o zápase (zápasoch) a ich 

úpravou, bez potreby vyplňovania a následného skenovania a zasielania tlačív na schválenie 

príslušnému riadiacemu orgánu. 

 

Úpravu údajov zadávajú administrátori EM v kluboch, ktoré o zmenu žiadajú a odosielajú na schválenie 

druhému klubu, podobne ako je to pri schvaľovaní prestupov, či hosťovaní (doporučuje sa predbežné 

predjednanie zmeny medzi klubmi) 

Žiadosti o zmenu termínu zápasu (dátum/čas) 
Žiadosť o zmenu času začiatku stretnutia registráciu začneme otvorením záložky Zmena termínu zápasu 

– klub v Elektronických službách IS SZĽH a kliknutím na zelené políčko +Nová žiadosť 

 

 

 

V ďalšom kroku sa otvorí okno Nová žiadosť, v ktorom vyberieme Športový klub  



Vyberieme zápas, v ktorom chceme vykonať zmenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri zmene iba začiatku zápasu vyplníme pôvodný dátum zápasu a do  príslušného poľa pre začiatok nový, 

upravený začiatok zápasu. V prípade zmeny termínu stretnutia vyplníme všetky príslušné polia pre 

dátum a čas novými dátami. Príslušné zmeny dátumov zápasov je potrebné vykonať v súlade so 

Súťažným poriadkom SZĽH – predohrávky, resp. dohrávky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do popisu dôvodu zmeny stručne uvedieme dôvod zmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po zadaní všetkých údajov a vyplnení poznámky je potrebné údaje uložiť a následne tlačidlom Odoslať 

žiadosť previesť odoslanie druhému klubu žiadosť na schválenie. Všetky úkony sa prevádzajú v prostredí 

EM, druhý klub je upovedomený mailom o zadanej žiadosti, je mu zaslaný link na schválenie. 

            

Na strane druhého klubu sa záložke Prijaté žiadosti o zmenu termínu zápasu objavia všetky návrhy na 

zmenu v termínoch zápasov o ktoré požiadali klub iné kluby 

            

 

Klub, ktorý zmenu zadal má vo svojich žiadostiach všetky zadané žiadosti u ktorých sa prehľadne 

zverejňuje stav, v akom sa predmetná žiadosť nachádza po odoslaní druhému klubu, o schválení druhým 

klubom a tým aj o odoslaní na Súťažné oddelenie SZĽH.  

            

 

V konečnej fáze sa v statuse žiadosti objaví oznámenie o schválení, prípadne pri zamietnutí žiadosti 

upozornenie o nevyhovení v schvaľovacom procese.  

            

 



Na strane SZĽH prebieha schvaľovací proces už bez zásahu klubov, zapojený je v ňom v prvom rade 

riadiaci orgán príslušnej súťaže, ktorý posúva žiadosť na schválenie Nominačnému oddeleniu 

(obsadzovanie zápasov rozhodcami), na vedomie Štatistickému oddeleniu a po ich schválení sú všetky 

nové údaje o zápase zverejnené v IS SZĽH. O schválení, resp. zamietnutí žiadosti dostávajú na záver oba 

kluby mailovú informáciu o konečnom schvaľovacom verdikte. 

 

Žiadosti o výmenu domáceho prostredia (nepovažuje sa za zmenu miesta konania) 
Žiadosť o výmenu domáceho prostredia, t.j. zmenu usporiadateľa zápasu sa podáva v IS SZĽH výberom 

možnosti Výmena domáceho a hosťujúceho tímu. Po zaškrtnutí tejto možnosti je potrebné vybrať Zápas 

o ktorý sa jedná a vybrať k nemu príslušný Zápas 2.  

 

Následne je potrebné upresniť dátum a čas domáceho (vymeneného) zápasu, doplniť dôvod zmeny, 

uložiť a odoslať na schválenie druhému klubu. Ten ešte pred schválením upresní dátum a čas svojho 

domáceho (vymeneného) zápasu. Po schválení sa žiadosť dostáva na schvaľovací proces na strane SZĽH  

 

Žiadosti o zmenu arény (zmena miesta konania zápasu) 
Žiadosť o zmenu arény, v ktorej sa zápas odohrá, sa podáva v IS SZĽH úplne identickým spôsobom, ako 

sa vykonáva zmena termínu zápasu, len v bode 3. namiesto Zmena dátumu/času zaznačíme výberové 

pole Zmena arény, na základe čoho bude administrátorovi ponúknutý zoznam evidovaných Zimných 

štadiónov v SR, z ktorých vyberie príslušné miesto konania zápasu. 

V prípade, že sa v rámci zmeny miesta konania zápasu mení aj čas, resp. dátum konania zápasu, je 

potrebné vykonať túto zmenu v dvoch krokoch.  

• Najprv treba vykonať zmenu miesta konania – Zmena arény 

• V ďalšej samostatnej žiadosti treba vykonať požiadavku na zmenu času/dátumu zápasu   

Všetky úkony sa prevádzajú v prostredí EM, druhý klub je upovedomený mailom o zadanej žiadosti a je 

mu zaslaný link na schválenie. 

Na strane SZĽH (seniori, juniori, dorastenci a kadeti), resp. na strane príslušného regiónu (ak sa jedná 

o súťaže žiakov a prípraviek), prebieha schvaľovací proces už bez zásahu klubov, zapojený je v ňom 

v prvom rade Riadiaci orgán príslušnej súťaže, ktorý posúva žiadosť na schválenie Nominačnému 

oddeleniu (obsadzovanie zápasov rozhodcami), na vedomie Štatistickému oddeleniu a po ich schválení 

sú všetky nové údaje o zápase zverejnené v IS SZĽH.  

O schválení, resp. zamietnutí žiadosti dostávajú na záver oba kluby mailovú informáciu o konečnom 

schvaľovacom verdikte. 

V prípade potreby kontaktujte HotLine IS SZĽH 

Jaroslav Laifer  +421 903 561606 laifer@szlh.sk 


