
Zákazník

Slovenský zväz ľadového hokeja
Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) je občianske združenie uznané Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za Národný športový zväz, ktorý vykonáva výlučnú 
pôsobnosť pre ľadový hokej a in-line hokej na území Slovenskej republiky. V rámci svojej pôsobností 
združuje a koordinuje činnosť 90 aktívnych klubov, vyše 11 500 aktívnych hráčov, takmer 1200 
trénerov, vyše 2000 rozhodcov, vyše 750 funkcionárov a ostatných športových odborníkov. Svojou 
základňou je druhým najväčším športovým zväzom na Slovensku. 

Východisková situácia / Ciele

Hlavným cieľom pri návrhu, tvorbe a implementácii 
IS SZĽH bolo vytvorenie užívateľsky prívetivej 
centralizovanej platformy poskytujúcej funkcionality 
na zber a spracovanie údajov o fyzických osobách, 
kluboch, súťažiach a individuálnych štatistikách. 
Rovnako dôležitým faktorom bola aj požiadavka na 
elektronizáciu procesov súvisiacich s každodennou 
činnosťou zväzu tak, aby sa minimalizovala 
administratívna záťaž pracovníkov zodpovedných 
za ich realizáciu v rámci organizácie. Zozbierané 
a spracované údaje a štatistiky bolo potrebné ďalej 
prezentovať na verejnosť vytvorením verejného 
portálu SZĽH (www.hockeyslovakia.sk), ktorý 
poskytuje prehľadné štatistiky o hráčoch, hokejových 
kluboch a všetkých odohraných zápasoch podľa 
jednotlivých líg. 

Informačný systém Slovenského zväzu ľadového hokeja (IS SZĽH) bol vytvorený na základe požiadaviek zákazníka s cieľom centralizácie 
a sprehľadnenia informácií a zefektívnenia administratívnych procesov na športovom zväze. Implementované riešenie pozostáva 
z modulov zabezpečujúcich elektronizáciu interných postupov vo zväze, ale aj služby poskytované športovej verejnosti. Základom je 
interný informačný systém, z ktorého sú následne zverejňované informácie na verejnom portáli SZĽH. Celý systém je postavený ako 
modulárny a je možné ho rozširovať o ďalšie moduly podľa požiadaviek zákazníka. 

Informačný systém Slovenského zväzu ľadového hokeja

SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA

Informačný systém

Zoznam registrovaných hráčov



Riešenie / Výsledok / Prínosy

Realizované riešenie pozostáva z dvoch nosných komponentov, navrhnutých ako webové aplikácie, pričom prvým je interný informačný systém SZĽH 
a druhým je verejný portál www.hockeyslovakia.sk.

IS SZĽH pokrýva agendu zväzu týkajúcu sa každodenných činností pracovníkov matriky a štatistov. Medzi jeho hlavné moduly patria:

Moduly informačného systému

Registračný systém – slúži na evidenciu hráčov, klubov, trénerov, 
rozhodcov, lekárov a funkcionárov. V rámci tohto modulu sú vedené 
všetky údaje o fyzických a právnických osobách (kluby) v športe 
v takom rozsahu, ako to požaduje zákon o športe a navyše v zmysle 
interných potrieb zväzu.

Elektronická matrika – umožňuje užívateľom využívať 
elektronické služby matriky ako sú vydávanie registračných 
preukazov, riadenie procesu prestupov a hosťovaní hráčov spolu 
s kontrolou splnenia podmienok prestupu/hosťovania na základe 
nastavených parametrov v súlade s prestupovým poriadkom zväzu.

Arény – obsahuje evidenciu športovísk - hokejových arén 
v pôsobnosti SZĽH a jemu podriadených organizácií.

Súťaže – poskytujú prehľadnú štruktúru všetkých líg, turnajov 
a zápasov usporiadaných chronologicky podľa sezón, ktoré boli 
organizované v rámci slovenského hokeja spolu s ich detailnými 
štatistikami. V rámci tohto modulu je možnosť tvorby podrobných 
reportov o jednotlivých zápasoch a súťažiach spolu s možnosťou 
nastavenia SMS a emailových notifikácií o ich výsledkoch. 

Aktuálne zápasy – obsahuje prehľad LIVE a najbližších zápasov 
vrátane ich štatistík.

Rozhodcovia – slúži na správu rozhodcov, ich delegovanie na 
jednotlivé zápasy, sledovanie ich výkonov a štatistík, evidenciu 
ospravedlnení, zasielanie notifikácií a správu delegačných listov.

Hlásenia k zápasom – prehľad hodnotení k jednotlivým 
zápasom. 

Disciplinárna komisia – evidencia posudzovania činností 
športovcov, udelených pokút a trestov.

Správa obsahu – CMS systém pre správu článkov, aktualít 
a ostatného obsahu verejného portálu SZĽH.

Správa systému – kľúčové nastavenia systému, číselníkov 
a užívateľských účtov a oprávnení.

Elektronická žiadosť o prestup / hosťovanie



Od roku 1999 prinášame strategické riešenia podnikateľským subjektom, štátnym 
organizáciám, samosprávam a tretiemu sektoru. Znalosť širokej problematiky 
podnikateľského a verejného prostredia nám umožňuje získavať a ďalej poskytovať 
branžovo špecifické skúsenosti, ktoré prinášajú našim partnerom pridanú hodnotu 
a podporujú ich úspešný rast na trhu. Vypracovali sme sa na jedného z najvýznamnejších 
poradcov pre samosprávy, odvetvia dopravy, životného prostredia, štátnej starostlivosti 
o šport, energetickej efektívnosti atď. na slovenskom trhu. Patríme historicky medzi 
najväčších poskytovateľov IT služieb pre klientov z nemecky hovoriacich krajín.
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Súčasťou modulu Elektronická matrika je aj mobilná aplikácia poskytujúca online 
možnosť kontroly registračného preukazu hráča na súpiske bezprostredne pred 
začatím zápasu http://www.hockeyslovakia.sk/krp.

Verejný portál SZĽH je webová aplikácia prístupná z adresy www.hockeyslovakia.sk. 
Jej obsah tvoria články, aktuality, informácie, usmernenia a ostatné informácie 
týkajúce sa slovenského hokeja. V tejto časti systému sú dostupné aj podrobné 
aktuálne a historické štatistiky jednotlivých hráčov, klubov a zápasov.


