
Elektronická prihláška družstva do jednotlivých súťaží 
 
Postup na prihlásenie jednotlivých družstiev do súťaží je nasledovný: 
 

1. Klubový manažér (KM) si musí najprv skontrolovať, či je jeho klub prihlásený do súťažného ročníka, t.j. či je jeho 
klub „Aktívny“. Dozvie sa to v detailoch svojho klubu 

 

 
 

2. Ak je klub „Aktívny“, vo svojom prihlásení otvorí v ľavom stĺpci v ISSV v Klubovej agende položku Žiadosť o nové 
družstvo 

 

 
 

3. V žiadosti vyplní všetky: 
a. povinné položky 

 Marketingový názov – názov družstva, pod ktorým bude vystupovať v súťaži (nemusí sa zhodovať 
s názvom klubu) 

 Súťažný ročník – treba dať pozor pri vypĺňaní, aby ste družstvo neprihlásili do niektorého 
z predchádzajúcich súťažných ročníkov 



 Súťaž – nájsť z výberu tú, v ktorej bude dané družstvo hrať. Ak vo výbere taká nebude, tak buď 
nebola súťaž pre aktuálny súťažný ročník otvorená, alebo sa na ňu zabudlo (treba kontaktovať 
príslušného funkcionára) 

 Organizačný pracovník – manažér družstva, ktorý je zodpovedný za jeho chod 
 Športový objekt 1 – hala, v ktorej bude primárne hrať družstvo svoje domáce zápasy. Ak sa hala, 

ktorú chcete zadať do tejto položky, v zozname nenachádza, znamená to, že buď nespĺňa potrebné 
parametre na danú súťaž, alebo nie je v zozname vôbec, lebo neboli poskytnuté všetky údaje 
potrebné na doplnenie haly do zoznamu. Vtedy treba kontaktovať Matriku SVF, ktorá má toto na 
starosti. 

b. Nepovinné položky 
 Športový objekt 2 – hala, v ktorej bude hrať družstvo svoje domáce zápasy, ak nebude mať možnosť hrať ju 

vo svojej primárnej hale 
 

 
 

4. Po vyplnení položiek v žiadosti KM klikne na tlačidlo „Vytvoriť žiadosť“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu 
obrazovky. 

 

 
 



5. Po kliknutí na tlačidlo „Vytvoriť žiadosť“ sa na obrazovke objaví rekapitulácia žiadosti a žiadosť je odoslaná 
matrikárovi na schválenie 

 
 
 

 
 

6. Po schválení matrikárom príde klubovému manažérovi o tom notifikácia a družstvo je prihlásené do súťaže 
a pripravené na doplnenie súpisky. Zároveň je automaticky vygenerovaný riadok faktúry s poplatkom za prihlásenie 
družstva. 


