
Užívateľský návod na vyplňovanie Realizačných tímov pre sezónu 
 

Ovládací modul pre Elektronickú matriku sme využili aj na zadávanie údajov Realizačných tímov pre 

družstvá v klube. Vyplnenie údajov, konfigurácia družstiev trénujúcich a doplnenie konkrétnych osôb 

do realizačných tímov v klube má priamu väzbu na Tréningový portál TPM. 

Prostredníctvom tohto formulára prichádza k spárovaniu funkcií v klube s využívaním funkcionality 

TPM pre jeho ovládanie v zmysle plánovania rozpisov ľadovej plochy, tréningových jednotiek 

a plánovanie tréningového procesu.  

Vytvorenie družstiev pre všetky vekové kategórie 
 

- Otvoríme si v Elektronických službách záložku Realizačné tímy 

 

 
 

 

- Kliknutím na +Pridaj nové družstvo sa dostaneme do zadávania nového družstva hokejového 

klubu  

 
 

 

- Ak má klub vytvorené združenie bez právnej subjektivity, je potrebné označiť Združenie SZĽH 

- V Základných nastaveniach vyplníme Názov družstva a vyklikneme Vekovú kategóriu 

a podkategóriu. Z ponuky vyberieme Súťaž (je možné vyznačiť až po uzatvorení prihlášok do 

súťaží, nie je povinné) 

 

Odporúčame používať pri zadávaní názvu družstva používať podľa možnosti skratky názvu, napr. SEN, 

JUN, DOR, KAD, SŽ8, SŽ7, MŽ6, MŽ5, HP4, HP3, PP2, PP1, PP0 a pod. 

Súťaž je nepovinná z dôvodu, že evidujeme aj družstvá, alebo tréningové skupiny bez súťaže, napr. 

Brankári, alebo PP – predprípravky a pod. 

 

- Podľa platných Smerníc SZĽH, doplníme do Realizačných tímov pre príslušné vekové kategórie 

(MŽ5, MŽ6, SŽ7, SŽ8 a KAD) Šéftrénera mládeže 

- Do Realizačného tímu doplníme príslušných trénerov 

- V priebehu sezóny je možné funkcie meniť a dopĺňať aj ostatné pozície v Realizačnom tíme, na 

základe ktorých budú môcť využívať výhody TPM v rámci príslušných oprávnení (kontrola TP 

prostredníctvom video záznamu a pod.) 



 

 

 

Nezabudnite zadané údaje aktualizovať stlačením  

 

 

Zoznamy realizačných tímov môžete priebežne editovať pomocou  

 

Vytvorenie zoznamu hráčov pre dochádzku v TPM 
 

Vo vytvorených družstvách nachádzajúcich sa v Zozname klubových družstiev v Realizačných tímoch, 

kliknutím na  sa nám otvorí príslušné družstvo a v záložke Hráči prostredníctvom +Pridať 

registrovaných hráčov vytvoríme družstvo hráčov pre tréningový proces, ktoré sa bude zobrazovať 

trénerovi v TPM (tréner môže v TPM toto družstvo upravovať – pridávať/odoberať hráčov) 

Do zoznamu hráčov je možné pridávať iba hráčov s platným registračným preukazom (zelené KRP) 

V rámci tréningových jednotiek v TPM si tréneri budú z takto vytvorených zoznamov hráčov tvoriť 

evidenciu dochádzky 

 

 

 

 

 


