
SGF je členom Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG 
(Fédération Internationale de Gymnastique), Európskej gym-
nastiky EG (European Gymnastics) a členom Slovenského 
olympijského výboru (ako zakladajúci člen roku 1992). Dnes 
má bezmála 8 000 členov v 87 kluboch. Do roku 2024 sa oča-
káva nárast na 9 000 členov. Jedinečnosť SGF tkvie v tom, že 
združuje členov od útleho detského veku až po seniorov. Gym-
nastické športy sú jediným športovým odvetvím s prevahou 
žien.

Ďalším do rodiny našich zákazníkov zo športovej obce sa stala Slovenská gymnastická federácia (SGF), pre ktorú sme navrhli a vytvorili 
informačný systém, ktorý administratívne odbremení pracovníkov SGF a prispeje k efektívnejšej a transparentnejšej činnosti v oblasti regis-
trácie, evidencie členov a prihlasovania sa na športové podujatia.

Okrem toho sme vytvorili nové modernizované webové sídlo, ktoré úspešne zlučuje najnovšie technológie v oblasti vývoja webových apli-
kácií, aktuálne informácie z prostredia slovenskej, ale aj svetovej gymnastiky a nové grafické prvky usporiadané do prehľadnej štruktúry. 
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Informačný systém

Informačný systém SGF je vyvinutý na najnovšom frameworku postave-
nom na technológii Microsoft ASP .NET a SQL. Jedná sa o webovú aplikáciu 
bez nutnosti inštalácie hrubého klienta, ktorá je prevádzkovaná v clou-
dovom prostredí, čím je zabezpečená jej vysoká dostupnosť, bezpečnosť 
a aktuálnosť. Okrem bezpečnostných štandardov bola implementovaná 
aj responzívnosť, aby sa uľahčil prístup pre používateľov mobilných zaria-
dení. Väčšina implementácie prebiehala za špecifických podmienok počas 
práce z domu vzhľadom na situáciu COVID-19.



Súčasťou implementácie bola aj migrácia údajov o členoch 
a kluboch SGF a prepojenie IS SGF Informačným systémom 
športu, tak aby sa všetky údaje automatizovane zapisovali do 
ISŠ v zmysle znenia zákona č. 440/2015 Z.z. o športe.

Zavedením IS SGF do produkcie získal zákazník kontrolu nad 
všetkými procesmi súvisiacimi s registráciou a prestupom 
športovcov, evidenciou členských poplatkov, prehľad o na-
jdôležitejších údajoch o svojich členoch a kluboch a nástroj na 
vytváranie nových podujatí pre jednotlivé športové disciplíny. 
Okrem základných procesov, ako je registrácia nových členov či 
prestupy jednotlivých členov medzi klubmi, si môžu pracovníci 
SGF jednoducho a prehľadne spravovať jednotlivé podujatia 
a prihlasovať na nich športovcov zo svojich klubov.

Prostredníctvom tejto platformy môžu jednotliví používatelia na 
základe pridelených oprávnení:

• registrovať nových členov – pretekár/funkcionár/rozhodca/
tréner/dobrovoľník

• aktualizovať údaje o existujúcich členoch

• registrovať nové športové kluby 

• aktualizovať údaje o existujúcich kluboch

• spravovať žiadosti klubov o:

• registrácie

• prestupy

• hosťovania 

• evidovať členské platby

• vytvárať nové podujatia

• spravovať proces podávania prihlášok na podujatia

Webový portál
Webový portál SGF (www.sgf.sk) je prehľadne 
členený do jednotlivých sekcií a poskytuje 
články a údaje z redakčného CMS systému 
a zo zdrojového Informačného systému SGF 
(IS SGF), tak aby si každý priaznivec alebo 
záujemca o tento šport rýchlo a jednoducho 
našiel to, o čo má záujem. Samozrejmosťou 
je responzívny dizajn, pomocou ktorého sa 
usporiadanie a veľkosť jednotlivých grafických 
a textových prvkov prispôsobuje v závislosti od 
rozlíšenia použitého zariadenia. K dispozícii je 
aj prepojenie na sociálne siete a priestor pre 
partnerov SGF.



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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Sprístupnením webového portálu www.sgf.sk majú všetci priaznivci 
gymnastických športov k dispozícii vždy najaktuálnejšie informácie 
z federácie a jednotlivých športových disciplín. Verejnosť má tiež 
prehľad o harmonograme podujatí s možnosťou filtrácie a vyhľadávania. 
Samozrejmosťou sú všetky dostupné informácie o športovcoch vrátane 
ich výsledkov. Väčšina údajov na portáli je zobrazovaná priamo zo 
zdrojového IS SGF, prípadne je spravovaná prostredníctvom prehľadného 
a intuitívneho CMS, ktoré je súčasťou portálu.

Portál SGF poskytuje informácie o:

• štruktúre a sekciách federácie

• novinky z oblasti slovenskej, ale aj svetovej gymnastiky

• informácie a aktuality o reprezentácii

• aktuality z Centra gymnastických športov v Malinove

• informácie o termínoch jednotlivých podujatí

• prehľad všetkých klubov registrovaných pod SGF

• prehľad a štatistiky jednotlivých pretekárov
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