
Východisková situácia / Ciele

Hlavným cieľom pri návrhu, tvorbe a implementácii IS CANOE 
bolo vytvorenie platformy poskytujúcej dostatočnú funkcionalitu 
a užívateľský komfort na zabezpečenie transparentného prostredia 
na účely ako sú:

• Registrácia nových členov Slovenskej kanoistiky

• Správa existujúcich členov Slovenskej kanoistiky

• Evidencia a správa jednotlivých klubov príslušných k Slovenskej 
kanoistike

• Evidencia a správa jednotlivých športových podujatí 
organizovaných Slovenskou kanoistikou

• Umožnenie registrácie jednotlivých pretekárov klubovými 
manažérmi na vytvorené športové podujatia

• Správa registrovaných športovcov a družstiev

• Potvrdenie registrácií

• Import výsledkov z externého informačného systému 
k realizovaným športovým podujatiam 

• Automatizovaná synchronizácia spravovaných údajov 
s Informačným systémom športu v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. 
o športe

Informačný systém Slovenskej kanoistiky (ďalej aj ako „IS CANOE“) bol vytvorený na základe požiadaviek zákazníka, ktorým je 
Slovenská kanoistika tak, aby umožňoval povereným osobám z prostredia tohto športového zväzu a jemu príslušných klubov efektívne 
manažovať údaje o športovcoch, športových odborníkoch a kluboch. Medzi hlavné ciele IS CANOE patrí zníženie administratívnej záťaže 
jednotlivých pracovníkov zväzu s možnosťou automatickej synchronizácie údajov so štátnym Informačným systémom v športe v zmysle 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. 

Informačný systém Slovenskej kanoistiky

Slovenská kanoistika

Informačný systém Slovenskej kanoistiky 

Slovenská kanoistika je občianske združenie, ktoré vzniklo zlúčením 
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu 
rýchlostnej kanoistiky. Po novom sa delí na Sekciu divokých vôd 
a sekciu hladkých vôd. Hlavným poslaním Slovenskej kanoistiky 
je najmä všestranná podpora rozvoja kanoistiky na území SR 
a vytváranie podmienok pre činnosť jej členov, organizovanie 
športovej prípravy a telesnej výchovy mládeže smerujúcej 
k reprezentácii SR.



Riešenie / Výsledok / Prínosy

Realizované riešenie je postavené na 
najnovších technológiách Microsoft 
s dôrazom na bezpečnosť uchovávaných 
dát a užívateľského komfortu pri používaní 
jednotlivých funkčností systému.

IS CANOE pozostáva z databázovej platformy, 
kde sa štruktúrovane ukladajú všetky údaje 
a aplikačnej časti, ktorá je navrhnutá tak, 
aby zabezpečovala na základe prístupových 
práv a poverení jednotlivých užívateľov 
prístup k definovanej množine údajov. 
Aplikačná časť je riešená ako webová aplikácia 
s responzívnym dizajnom, tak aby bola 
umožnená práca pre používateľov nezávisle 
na platforme a zariadení z ktorého do nej 
pristupujú.

Súčasťou projektu bolo aj zabezpečenie prevádzky v cloude, tak 
aby nedošlo k zvýšený požiadavkám na IT infraštruktúru Slovenskej 
kanoistiky a zároveň došlo k čo najefektívnejšiemu riešeniu zálohy 
údajov a zabezpečenia vysokej dostupnosti aplikácie.

Všetky údaje, ktoré sú v IS CANOE evidované sa automatizovane, bez 
zásahu užívateľa, synchronizujú s Informačným systémom športu, čím 
odpadá pre administrátorov Slovenskej kanoistiky povinnosť tieto údaje 
evidovať prostredníctvom hromadného importu, prípadne správou 
údajov o vlastnej organizácii priamo v backoffice ISŠ.

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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