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Na začiatku prestupového obdobia bol Vášmu klubu a všetkým osobám pôsobiacim v ňom, okrem osôb 

v pozícii „funkcionár“ a „dobrovoľník“, zmenený stav na NEAKTÍVNY. Tento úkon nemal žiadny vplyv 

na prihlásenie sa do informačného systému Active Sport a možnosť využívať jeho funkcie.  

Aktivácia klubu nastáva v momente, kedy aktivujete prvú osobu. 

Postupujte tak, že ako prvé aktivujte všetky osoby, ktoré sa už 

vo Vašom klube nachádzajú. Až po ich aktivácii pokračujte 

v registrácii nových osôb a prestupoch. 

1 Poradie úkonov 
Pre správnosť a efektívnosť aktivačných a registračných procesov prosím dodržiavajte nasledovné 

poradie jednotlivých úkonov: 

1. Prihlásenie sa do informačného systému Active Sport (is.sgf.sk) 

2. Aktivácia neaktívnych (pasívnych) pretekárov 

3. Aktivácia neaktívnych trénerov 

4. Aktivácia neaktívnych rozhodcov 

5. Registrácia nových pretekárov 

6. Registrácia nových trénerov 

7. Registrácia nových rozhodcov 

2 Aktivácia neaktívnych osôb a registrácia 
Aktivujte len tie osoby, ktoré pôsobia vo Vašom klube. 

2.1 Aktivácia pretekárov 

Postup 

1. Otvorte zoznam pretekárov:  

a) Preklikaním sa z úvodnej obrazovky: Zelená tabuľka „OSOBY“ > Športovci > Klik na 

číslo v riadku 

b) Preklikaním sa v navigačnom paneli: Osoby > Športovci 

2. Označte pretekárov kliknutím na zaškrtávacie políčko pri mene pretekára 

3. Kliknite na tlačidlo „Hromadné akcie“ 

4. Vyberte možnosť „Aktivovať označené osoby“ 
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Obrázok 1: Aktivácia pretekárov 

 

2.2 Aktivácia trénerov a rozhodcov 
Pre aktiváciu trénerov alebo rozhodcov použite rovnaký postup ako pri aktivácii pretekárov - kapitola 

2.1. 

2.3 Registrácia nových pretekárov 
Funkcionár klubu má možnosť registrovať pretekára len do toho klubu, v ktorom je vedený ako 

funkcionár. 

Celý proces registrácie musí schváliť správca IS (matrikár) v SGF (momentálne - Jakub Vaško). 

Ako sa k registrácii dostať? 

Preklikaním sa v navigačnom paneli: Registrácie > Nové žiadosti / Čakajúce na doplnenie / Všetky 

žiadosti 

Postup 

1. Registrácia pretekára začína na obrazovke „Žiadosti o registráciu pretekárov“. Pre otvorenie 

tejto obrazovky je nutné kliknúť na jednu z troch podkategórií modulu „Registrácie“.  

Obrázok 2: Zoznam žiadostí o registráciu s tlačidlom pre pridanie záznamu 
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2. Kliknutím na zelené tlačidlo „+ NOVÝ ZÁZNAM“, umiestnené vpravo nad zoznamom, sa otvorí 

obrazovka s formulárom pre vyplnenie žiadosti.  

 

3. V sekcii „Sekcie“ vyberte (označením zaškrtávacieho poľa) sekcie, v ktorých bude pretekár 

pôsobiť. Na výber sú len tie sekcie, ktoré má registrované samotný klub (Obrázok 3). 

 

4. Po vyplnení údajov stlačte zelené tlačidlo „Uložiť“. 

 

 

 

Obrázok 3: Vyplnený formulár pre zadanie novej žiadosti 
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5.  Žiadosť je uložená do databázy. Po uložení sa otvorí detail žiadosti. V hornej časti žiadosti sú 

záložky pre navigáciu medzi údajmi v žiadosti. V spodnej časti obrazovky sa nachádza sekcia 

„Log“, v ktorej je záznam (história) udalostí: Dátum vytvorenia a autor (vytvoril) / Dátum 

poslednej zmeny a autor (zmenil). 

 

6. V záložke „Odoslanie žiadosti“ sa nachádza súhrn údajov žiadosti. V súhrne sa uvádza aj 

aktuálny stav žiadosti „V príprave“. Ak chcete upraviť údaje v žiadosti, možno tak urobiť 

v každej záložke jednotlivo. 

 

7. Doplnenie / Úprava údajov v záložkách 

• Informácie o pretekárovi – osobné údaje, sekcie, doplňujúce údaje, adresa, fotografia, 

žiadosť o doplnenie 

V hornej časti záložky je zobrazená informácia: „Žiadosť o registráciu je ešte potrebné 

odoslať na SGF cez záložku \”Odoslanie žiadosti\”.”  

• Sekcie – výber sekcií 

• Zákonní zástupcovia – ak je pretekár/ka neplnoletý/á, je potrebné doplniť aspoň jedného 

zákonného zástupcu 

• Prílohy – priloženie súborov s dokumentami: zdravotné prehliadky, doklad o úhrade 

Po každom doplnení / úprave je potrebné záložku aktualizovať. 

8. Odošlite žiadosť kliknutím na tlačidlo „Odoslať žiadosť“ 
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Obrázok 4: Uložená žiadosť pred odoslaním \ záložka Odoslanie žiadosti 

 

9. Po odoslaní žiadosti ostane na obrazovke jej detail bez ďalšej možnosti úprav. Stav žiadosti sa 

zmenil z „V príprave“ na „Odoslaná na SGF“. 

 

 

Obrázok 5: Odoslaná žiadosť už so zmeneným stavom 

 

10.  Žiadosť je odoslaná na SGF a uložená v systéme. Môžete ju vyhľadať  

✓ Preklikaním sa v navigačnom paneli: Registrácie >  Všetky žiadosti.  

✓ Použite filter: Nastavte hodnotu statusu na: „Odoslaná na SGF“.  

✓ Ak sa status žiadosti časom zmení (napr. schválenie / zamietnutie SGF), tak vo filtri použite 

pre vyhľadanie inú adekvátnu hodnotu. 
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Možnosti SGF po prijatí žiadosti 

a) Zaregistrovať pretekára 

b) Odmietnuť registráciu 

c) Vyžiadať doplnenie žiadosti o registráciu: 

 

1. Ak si SGF vyžiada doplnenie žiadosti, jej status sa zmení z „Odoslaná na SGF“ na 

„Čaká na doplnenie“. 

 

Obrázok 6: Žiadosť so statusom „Čaká na doplnenie“ v zozname 

 

2. Vyhľadajte žiadosť v zozname všetkých žiadostí. Použite filter pre vyhľadanie podľa 

statusu.  

3. Kliknite na ikonu „ceruzky“ a doplňte požadované údaje. 

4. Prejdite na záložku „Odoslanie žiadosti“ a v spodnej časti obrazovky kliknite na 

tlačidlo „Odoslať doplnenú žiadosť“. 

5. Žiadosť bola opätovne odoslaná na SGF a jej status sa zmenil z „Čaká na 

doplnenie“ na „Doplnená a odoslaná na SGF“. 

6. SGF má možnosť doplnenú žiadosť: 

a) Zaregistrovať 

b) Odmietnuť 

Po každom úkone zo strany SGF je funkcionár notifikovaný emailom. 

Zaregistrovaný športovec 

Schválená žiadosť o registráciu sa nachádza v zozname žiadostí, so statusom „Registrácia úspešná“. 

Po schválení „žiadosti o registráciu“ sa nový záznam o pretekárovi nachádza v 

„Zozname registrovaných pretekárov“. Zoznam je možné vyhľadať podľa postupu 

spísanom v kapitole 2.1 
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Odmietnutá registrácia 

Odmietnutá žiadosť o registráciu sa nachádza v zozname žiadostí, so statusom „Registrácia 

odmietnutá“. 

2.4 Registrácia trénera 
1. Registrácia trénera začína na obrazovke so zoznamom všetkých trénerov 

 

2. Kliknutím na zelené tlačidlo „+NOVÝ ZÁZNAM“, nachádzajúce sa vpravo nad zoznamom, sa 

otvorí obrazovka „Nový záznam“ pre vyplnenie základných údajov 

 

 

Obrázok 7: Základné údaje v novom zázname trénera 

3. Po vyplnení aspoň povinných údajov (polia sú označené modrou farbou), sa kliknutím na 

tlačidlo „ULOŽIŤ“ záznam uloží do databázy.  

4. Otvorí sa nová obrazovka s detailným záznamom o osobe s okamžitou možnosťou úpravy / 

doplnenia údajov. V jej hornej časti sa ukazuje informácia o úspešnom uložení záznamu - 

vznikol nový vodorovný navigačný panel so záložkami. V jednotlivých záložkách je ďalej možné 

doplniť informácie o osobe. Trénerovi bolo automaticky pridelené „číslo trénera“. 



   
 
 
 

 

9 

 

Obrázok 8: Horná časť obrazovky s novým trénerom 

 

Záložky v detaile Trénera: 

•  Tréner 

•  Administratívne info 

•  Sekcie 

Pre ďalšie procesy a úplnú registráciu trénera je odporúčané doplniť ďalšie údaje 

o osobe a zaradiť trénera do sekcií. 

2.5 Registrácia rozhodcu 
Pre registráciu rozhodcov použite rovnaký postup ako pri registrácii trénerov - kapitola 2.4. 

 

 

 

 

Dňa 30.12.2022 
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