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Čo treba spraviť po aktivácii novej sezóny... 
 

Zaslaním podpisových vzorov klubu na Matriku SZĽH boli zabezpečené podklady pre vytvorenie 

prístupu administrátora EM a ostatných funkcionárov do Informačného systému SZĽH (IS SZĽH) v rámci 

príslušných oprávnení pre nasledujúcu sezónu.  

Bez akceptovaných podpisových vzorov nie je prístup do IS SZĽH možný, v prípade ak boli zaslané 

a napriek tomu nie je prístup aktívny, kontaktujte Matriku SZĽH.  

Administrátori elektronickej matriky (EM) po spustení novej sezóny musia v Elektronických službách 

vykonať nasledovné úkony: 

• Skontrolovať prítomnosť hráčov v evidencii podľa jednotlivých kategórií, správnosť zaradenia 

do príslušnej vekovej kategórie 

• Skontrolovať platnosť hráčskej licencie (KRP) 

o hráčom, ktorí nemajú platné hráčske licencie (KRP červené), je potrebné platnosť 

predĺžiť prostredníctvom Žiadosti o predĺženie platnosti registrácie 

o pre predĺženie platnosti registrácie (zmena vekovej kategórie) je povinné zadať 

u príslušného hráča aktuálnu fotografiu 

o na správne umiestnenie formátu fotografie je treba použiť upravenie fotografie podľa 

zobrazovanej siluety, vtedy sa bude fotografia správne zobrazovať aj na webovom 

portáli 

• Skontrolovať správnosť zaradenia hráčov do príslušnej triedy podľa platného potvrdenia 

o návšteve školy (týka sa hráčov 1. až 9. ročníka základnej školy) 

o potvrdenie je povinné v prípade, ak hráč navštevuje iný ročník ako je prislúchajúci 

ročník ku vekovej kategórii   

o potvrdenie o návšteve školy zaevidované v minulosti je platné 

o pred aktuálnou sezónou je možné doplniť potvrdenie o návšteve školy iba pre ročníky 

v nasledujúcom školskom roku navštevujúce 5.ročník a mladšie. U starších hokejistov 

už mali byť potvrdenia o návšteve školy zaevidované v minulosti 

o Využitím tohto mechanizmu Vám dávame možnosť, aby ste si mohli nastaviť, ktorých 

hráčov chcete preradiť do nižšej vekovej kategórie na základe školskej dochádzky. 

o Všetci hokejisti preradení do nižšej vekovej kategórie budú mať vo svojom profile 

označenie "Omladšený". 

o Uplatnenie si výnimky z určenia vekovej kategórie v zmysle Športovo technických 

podmienok na prihlásenie družstiev v mládežníckych súťažiach sa vykonáva v profile 

hráča – cez tzv. ceruzku 

▪ v časti Omladšenia sa vytvorí +Nový záznam 

▪ vyznačí sa sezóna 2022/2023 

▪ vyznačí sa Povolená veková kategória 1 a 2 

▪ do prílohy sa priloží potvrdenie o návšteve školy len v prípade, že nebolo 

v minulosti zadané 

▪ uložením sa „žiadosť“ automaticky odosiela na schválenie Oddeleniu riadenia 

súťaží na schválenie 

Upozornenie: Oddelenie riadenia súťaží si vyhradzuje právo zmeniť potrebu prikladania tlačiva na Uplatnenie si 

výnimky z určenia vekovej kategórie overeného podpismi štatutárov a trénerov klubu, ako aj rodičov, resp. 

zákonných zástupcov hráča. Informácia bude zverejnená. 
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• Doplniť v profile hráčov aktuálnu výšku, váhu streľbu, post hráča 

• Pri registrácii nových hráčov odporúčame na Registračnom protokole uvádzať aj potvrdenie 

školy, ktoré bude akceptované aj do budúcnosti 

Návody na prevedenie úkonov v Elektronickej matrike sú umiestnené TU:  

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/matrika-is-szlh  

Pre správne fungovanie Tréningového portálu TPM je potrebné vytvoriť pre sezónu 2022/23 nové 

družstvá - návod je k dispozícii na stránke hockeyslovakia.sk > SZĽH > Športové oddelenie 

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/matrika-is-szlh 

o  prostredníctvom +Pridaj nové družstvo vytvoríme nové družstvo  

o  ak klub má vytvorené Združenie bez právnej subjektivity, je potrebné vyznačiť 

Združenie SZĽH – bude možné tvoriť skupiny hráčov zo združených klubov 

o  názvy družstiev je treba tvoriť čo najjednoduchšie, pre lepšie zobrazovanie v rozpise 

ľadovej plochy 

o  upozorňujeme na dôsledné vyplnenie realizačného tímu, na základe individuálnych 

oprávnení budú mať jeho členovia prístup k jednotlivým častiam TPM 

o  všetky osoby uvedené v realizačnom tíme musia byť evidované v IS SZĽH – po vpísaní 

už prvých troch písmen priezviska systém ponúkne evidované osoby, z ktorých je 

potrebné vybrať  

o  v prípade, že ste príslušnú osobu nenašli evidovanú v IS SZĽH, je potrebné kontaktovať 

p.Michala Orolína orolin@szlh.sk, ktorý poskytne informácie a následne potrebné 

tlačivá pre registrovanie športových odborníkov v IS SZĽH 

V Elektronických službách sme pripravili niekoľko vylepšení pre zjednodušenie práce 

• Registrácia 

o  po zadaní dát do formulára a uložení nasleduje vytlačenie potrebných tlačív 

▪ Registračný protokol 

▪ V prípade ak sa jedná o zahraničného hráča, je vytvorená možnosť vytlačenia 

transferu s už vyplnenými základnými údajmi – treba zaslať na medzinárodné 

oddelenie kusnierova@szlh.sk  

▪ V prípade ak sa jedná o domáceho hráča narodeného v zahraničí (Rodný list 

z Osobitnej matriky), je vytvorená možnosť vytlačenia transferu s vyplnenými 

základnými údajmi – treba zaslať na medzinárodné oddelenie 

▪ V prípade ak sa jedná o domáceho hráča narodeného v zahraničí, spoločne 

s transferom je potrebné zaslať na medzinárodné oddelenie aj UTFR, tlačivo je 

ku stiahnutiu tiež na tomto mieste (vyplňuje sa iba ručne) 

• Obnovenie registrácie 

o ak sa jedná o hráča, ktorý prichádza zo zahraničia a v minulosti už bol registrovaný v IS 

SZĽH, má priradené KRP, ktorého číslo zistíte zadaním priezviska do vyhľadávača na 

stránke SZĽH https://www.hockeyslovakia.sk/sk/players 

o zadaním čísla KRP sa formulár automaticky vyplní známymi údajmi, ktoré je možné 

aktualizovať 

o po uložení formulára sa otvorí možnosť vytlačiť registračný protokol ako aj údajmi pred 

vyplnený formulár transferu 

o ostatné úkony sú identické ako pri klasickej registrácii hráča 

o úkon Obnovenie registrácie je možné použiť aj pri hráčoch, ktorí už mali v minulosti 

aktívnu registráciu v IS SZĽH, ale medzičasom im bola zrušená (pri dodržaní podmienok 

Registračného poriadku SZĽH)  
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