
Postup práce s Informačným systémom SZK 

1. E-mailom kontaktujte Ľ. Striežovského – mojmail4@mail.com, aby Vám vytvoril prístup do 

klubového konta. Je potrebné poslať meno, e-mailovú adresu a názov klubu. Jeden klub 

môže mať aj viacej administrátorov. Dajú sa vytvoriť aj neskôr. 

2. Na Váš uvedený e-mail Vám prídu prihlasovacie údaje. Na stránke www.szk-info.sk zvoľte 

možnosť Prihlásenie klubu a prihláste sa svojím e-mailom a heslom. Pri prvom prihlásení 

vyjadrite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Po tomto kroku sa dostanete do svojho 

klubového konta. 

3. Po prihlásení sa odporúča vygenerované heslo zmeniť -  v ľavom menu zvoľte Moje údaje 

a heslo zmeňte. 

4. Na úvodnej stránke uvidíte základné štatistiky Vášho klubu. Niektoré údaje ešte nebudú 

zadané ako napr. STV členov alebo trénerské a rozhodcovské triedy, takže grafy nebudú 

presné. 

5. Po zvolení menu Členovia sa dostanete do zoznamu svojich členov, ktorý obsahuje 

pretekárov, ktorých máte uvedených na portáli Súťaže Karate. 

a. Kliknutím na meno člena sa dostanete do detailov. Je potrebné doplniť údaje pre 

potreby Národného športového portálu /rodné číslo, Trvalé bydlisko, Kontaktné 

údaje, Bankové účty – len profesionálni športovci/.  

b. Kliknutím na STV môžete pridať dosiahnutý STV. Pre potreby SZK je dôležitý najmä 

aktuálny STV. Predchádzajúce môžete doplniť aj neskôr. 

c. Podobne ako v predchádzajúcom bode môžete pridať rozhodcovskú a trénerskú 

kvalifikáciu a prípadnú triedu skúšobného komisára 

d. Nového člena vytvoríte kliknutím na zelené tlačidlo nad tabuľkou 

e. Člena vymažete zo zoznamu, ak kliknete na jeho meno a potom v detaile 

v poslednom riadku zvolíte možnosť Zmazať záznam 

6. Menu Tlačové zostavy – Momentálne sú najdôležitejšie posledné dva formuláre na zber 

osobných údajov. Tieto tlačivá dajte vyplniť svojim členom a podľa nich upravte jednotlivých 

členov v zozname 

7. Menu Klubové údaje – Nezabudnúť vyplniť hlavne Kontaktné údaje, právnu formu, IČO 

a bankové účty. 

Poznámky: 

 Používajte aktuálnu verziu webového prehliadača. Systém je otestovaný na prehliadači 

Chrome, ale mal by fungovať na všetkých prehliadačoch. 

 Ľavé vysúvacie menu môžete ponechať otvorené kliknutím na 3 vodorovné čiarky v hlavičke 

Informačného systému 

 Ak sa v hlavičke nachádza ikona so zeleným otáznikom, je dostupná nápoveda, ktorú 

zobrazíte  kliknutím na otáznik 

 Pri akýchkoľvek problémoch s Informačným systémom kontaktujte Ľubomíra Striežovského – 

0948 020 527 alebo e-mailom mojmail4@gmail.com 

 Nahodenie potrebných údajov je nutné urobiť najneskôr do 20.9.2016. Po tomto termíne sa 

budú vytvárať exportné súbory pre Národný športový portál. 
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