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Používateľská príručka pre prácu s webovou aplikáciou  

k športovým zväzom 
 

Predslov 
Našim hlavným motívom pri vytvorení webovej aplikácia na zber a aktualizáciu údajov za športové 
zväzy bolo uľahčiť Vám prácu a odbremeniť Vás od zasielania papierových dotazníkov, čo je časovo 
a finančne náročnejšie, ako vyplnenie formulára na webe. Dúfame, že sa nám podarí aspoň z časti 
Vás odbremeniť od byrokracie, aby ste mohli viac času venovať vedeniu a výchove mladých 
športových talentov. 

Účelom tohto dokumentu je zoznámiť Vás s webovou aplikáciou, aby zber a aktualizovanie údajov 
prebehlo hladko a bez problémov.  

Milan Lučanský, ÚIPŠ 

Bratislava 2011 
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Základné informácie 
Aplikácia je dostupná na adrese: http://web.uips.sk/sz 

Metodické pokyny nájdete na adrese: http://web.uips.sk/sz/metodicke_pokyny.pdf 

Tento návod nájdete na adrese: http://web.uips.sk/sz/pouzivatelska_prirucka.pdf 

 

http://web.uips.sk/sz
http://web.uips.sk/sz/metodicke_pokyny.pdf
http://web.uips.sk/sz/pouzivatelska_prirucka.pdf
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Registrácia a prihlásenie 
Po zadaní adresy http://web2.uips.sk/sz sa Vám v prehliadači zobrazí úvodná stránka. Pred použitím 

aplikácie sa musíte najprv zaregistrovať. Kliknite na odkaz, na ktorý ukazuje šípka na obrázku 1, ktorý 

Vás presmeruje na registračný formulár. 

 

Obrázok 1. Úvodná obrazovka aplikácie. 

Vyplňte údaje v prihlasovacom formulári. Je veľmi dôležité, aby ste ako prihlasovacie meno zadali 

IČO Vášho zväzu. IČO nesmie obsahovať začiatočné nuly, viď. príklad na obrázku 2. Heslo, ktoré 

zadáte pri registrácii musí mať aspoň 6 znakov. 

 

Obrázok 2. Registrácia nového používateľa. 

Ak ste sa už v minulosti registrovali, pre prihlásenie do systému kliknite na odkaz [ Prihlásiť sa ] 

v pravom hornom rohu aplikácia a zadajte prihlasovacie meno (IČO) a heslo, ktoré ste zadali pri 

registrácii.  

http://web2.uips.sk/sz
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Informácie o športovom zväze 
Po úspešnom prihlásení/registrácii uvidíte v na hornej lište nové záložky. Kliknutím na záložku 

s názvom Športové zväzy sa dostanete na stránku, kde bude možné vyplniť údaje za Váš športový 

zväz. Kliknite na odkaz Pridať športový zväz, aby ste mohli vyplniť formulár (viď. obrázok 3). 

 

Obrázok 3. Pridanie formulára o športovom zväze. 

Následne sa Vám otvorí formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Musíte vyplniť všetky povinné polia, ináč 

sa nebudete môcť formulár uložiť. Všetky povinné polia sú znázornené na obrázku 4.  
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Obrázok 4. Povinné polia formulára o športovom zväze. 
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Keď vyplníte potrebné údaje, stlačte tlačidlo s nápisom Uložiť (obrázok 5). 

 

Obrázok 5. Uloženie vyplneného formulára o športových zväzoch. 

Po uložení sa opäť vrátite na kartu Prehľad za ŠZ, teraz už uvidíte aj Váš vyplnený formulár. Údaje, 

ktoré ste vyplnili môžete kedykoľvek upraviť, zobraziť si detaily alebo zmazať celý formulár, viď. 

obrázok 6. 

 

Obrázok 6. Možnosti práce s formulárom. 

Informácie o CTM a ZCPM 
Okrem informácií za športový zväz sa zobrazí aj červený text, ktorý Vás upozorňuje na to, že počet 

subjektov CTM a ZCPM, ktoré ste uviedli vo formulári v časti Počet centier sa nezhoduje s vyplnenými 

údajmi za jednotlivé subjekty.  
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Je potrebné za každé centrum vyplniť údaje. Kliknite na zvýraznenú kartu CTM a ZCPM, aby ste mohli 

pridať informácie za jednotlivé centrá (viď. obrázok 7). 

 

Obrázok 7. Počet centier vo formulári športového zväzu sa nerovná s počtom vyplnených formulárov 

pod záložkou CTM a ZCPM. 

Vyberte Pridať nové CTM/ZCPM a zobrazí sa vám formulár, kde vyplňte informácie za jednotlivé 

subjekty. 

 

Obrázok 8. Pridanie formulára nového centra. 

Opäť platí, že ak sa rozhodnete odoslať formulár skôr, ako budú vyplnené všetky povinné položky 

zobrazí sa Vám upozornenie, viď. obrázok 9. 
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Obrázok 9. Povinné položky formulára pre CTM/ZCPM. 

Uveďte všetky povinné položky a stlačte tlačidlo uložiť. V prehľade uvidíte vyplnený formulár, ktorý 

taktiež môžete neskôr upravovať, zobraziť si detaily alebo zmazať (viď. obrázok 10). V položke 

skratka názvu sa uvádza oficiálna skratka názvu subjektu. Ak subjekt skratku nepoužíva, tak sa uvedie 

„ctm“, resp. „zcpm“. 
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Obrázok 10. Prehľad vyplnených formulárov za centrá CTM a ZCPM. 

Pridajte nové centrum a opätovne vyplňte všetky údaje. Keď sa počet vyplnených subjektov bude 

rovnať počtu centier uvedených vo formulári o športovom zväze, červený text zmizne (viď. obrázok 

11).  

 

Obrázok 11. Správne vyplnené informácie za CTM/ZCPM. 

Informácie o organizovaných súťažiach 
Následne pokračujte pridaním informácii o organizovaných súťažiach. Vyberte záložku Organizované 

súťaže a kliknite na odkaz Pridať novú súťaž.  

 

Obrázok 12. Pridanie súťaže. 

Vyplňte formulár o súťaži a stlačte uložiť. 
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Obrázok 13. Pridanie novej súťaže. 

Súťaže sú rozdelené podľa typu na Medzinárodné, Republikové, Regionálne a Miestne. V prípade 

medzinárodných súťaží uveďte aj počet zúčastnených krajín, pri ostatných typoch súťaží nechajte 

toto pole prázdne alebo uveďte 0. 

Informácie o komisiách a orgánoch 
Keď pridáte všetky súťaže pokračujte záložkou Komisie a orgány a kliknite na text Pridať novú 

komisiu/orgán. 

 

Obrázok 14. Pridanie komisie alebo orgánu. 

Zobrazí sa Vám formulár v ktorom vyplníte informácie. Položka Typ určuje či sa jedná o Komisiu 

alebo Orgán. 
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Obrázok 15. Pridanie komisie alebo orgánu. 

Informácie o členstve v medzinárodných organizáciách 
Keď pridáte všetky komisie a orgány Vášho zväzu pokračujte záložkou Členstvo a kliknite na text 

Pridať nové členstvo. 

 

Obrázok 16. Pridanie členstva v medzinárodnej organizácii. 

Zobrazí sa Vám formulár v ktorom vyplníte informácie. Položka Typ určuje či sa jedná 

o Medzinárodnú alebo Európsku organizáciu. 
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Obrázok 17. Pridanie členstva v medzinárodnej organizácii. 

Potvrdenie správnosti informácií 
Po tom ako vyplníte všetky webové formuláre za Váš zväz potvrďte správnosť údajov. Kliknite na 

kartu Športové zväzy a zaškrtnite políčko s textom Áno, potvrdzujem, že všetky informácie sú 

aktuálne a stlačte tlačidlo OK.  

Týmto zároveň potvrdíte, že ste aktualizovali všetky údaje za Váš športový zväz. 

 

Obrázok 18. Potvrdenie správnosti informácii. 


