
Podanie prihlášky cez e-služby v SKoZ 

 
Po prihlásení sa objaví základná obrazovka, kde v hornej lište vedľa klubu pribudla položka Prihlášky. 

 

 

Zobrazí sa nasledovné zobrazenie  

 

Klikneme na modrú položku pridať 

 

 

 

 



Podanie prihlášky cez e-služby v SKoZ 

 
Zobrazí sa nasledovná obrazovka 

 

 

V položke vyber prihlášku klikneme na vyber možnosť a vyberieme požadovaný druh prihlášky do 

súťaže.  

 

 

 

 



Podanie prihlášky cez e-služby v SKoZ 

 
V tomto návode sme vybrali Prihláška ELM 2020/2021. Pod riadkom sa objaví suma 110,- € (sumy 

štartového poplatku sú schválené v Rozpise pre konkrétnu súťaž v danom súťažnom ročníku) aj 

s popisom Prihláška družstiev do extraligy mužov na sezónu 2020/2021 

 

 

Vypíšeme kolónky Názov družstva , Kolkáreň , vyberieme Hrací deň doplníme Hrací čas.  

Ďalej vypíšeme Kontaktná osoba (predtým organizačný pracovník družstva), Kontaktná osoba, email 

a Kontaktná osoba, telefón. 

 

 

 



Podanie prihlášky cez e-služby v SKoZ 

 
Do kolónky Poznámka napíšte všetky požiadavky družstva k súťaži.  

Domáce zápasy s družstvami Inter Bratislava, Modranka, Podbrezová, Sučany, Trenčín, Vrútky, Zlaté 

Klasy, Žarnovica v piatok o 18:00. 

Domáce zápasy s družstvami Fiľakovo, Košice, Spišská Nová Ves v sobotu o 14:00.  Vonkajšie dvojzápasy 

Košice-Spišská Nová Ves a Fiľakovo-Podbrezová. Doma v jednom týždni spolu s B-družstvom.  

Družstvo DKK Nové Mesto nad Váhom streda o 18:00 - opačné vylosovanie ako KK Pobedim. 

 

Po vypísaní všetkých požiadaviek kliknúť na modré políčko Pridať k žiadosti. 

Potom sa Vám objaví nasledovné okno a v prípade Prihlásenia ďalšieho družstva môžete opakovať 

postup vypísaním ďalšej Prihlášky 

 

 



Podanie prihlášky cez e-služby v SKoZ 

 
V tomto návode sme vybrali Prihláška 2.KL Západ. Pod riadkom sa objaví suma 95,- € aj s popisom 

Prihláška družstiev do 2.KL Západ mužov na sezónu 2020/2021 

Vypíšeme kolónky Názov družstva , Kolkáreň , vyberieme Hrací deň doplníme Hrací čas.  

Ďalej vypíšeme Kontaktná osoba (predtým organizačný pracovník družstva), Kontaktná osoba, email 

a Kontaktná osoba. 

Do kolónky Poznámka napíšte všetky požiadavky družstva k súťaži.  

Doma v jednom týždni spolu s B-družstvom.  

Družstvo DKK Nové Mesto nad Váhom streda o 18:00 - opačné vylosovanie ako KK Pobedim. 

 

Po vypísaní všetkých požiadaviek kliknúť na modré políčko Pridať k žiadosti. 

 

 



Podanie prihlášky cez e-služby v SKoZ 

 
Po pridaní poslednej prihlášky (zadávajú sa aj dorastenecké ligy) do žiadostí kliknúť na modré políčko 

Vytvoriť žiadosť. 

Vybehne nasledovné zobrazenie 

 

V položke prílohy si kliknutím v položke Prílohy na modrý názov v našom prípade Faktúra 2020001 

stiahnete súbor, v ktorom je faktúra.  

Faktúra Vám príde na e-mail aj ako príloha žiadosti, ktorú ste založili aj s položkami žiadosti. 

 

 



Podanie prihlášky cez e-služby v SKoZ 

 
Po jej uhradení nahráte doklad o zaplatení do položky nahraj prílohu (tak ako pri zaplatení členského 

poplatku alebo registračného poplatku) s vybraným typom nahrávanej prílohy Modrý krúžok vedľa 

Potvrdenie o zaplatení. Potom sa Vám objaví  v prílohách v našom prípade platba.pdf . 

 

Družstvá, ktoré si na majstrovské stretnutia prenajímajú kolkáreň nahrajú súbor s potvrdením majiteľa 

kolkárne o súhlase s prenájmom kolkárne a prípadnými požiadavkami, Modrý krúžok vedľa Príloha 

k žiadosti. 

Súbor Súhlas majiteľa kolkárne si stiahnete na tejto adrese  https://kolky.sk/wp-

content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf ak odkaz 

nefunguje, tak ho nájdete na stránke www.kolky.sk v časti Administratíva - Oficiálne dokumenty – 

Ostatné. 

 

V prípade, že niektoré veci nebudú v poriadku alebo neúplné, tak Vás bude správca kontaktovať. 

https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf
https://kolky.sk/wp-content/uploads/2020/05/Su%CC%81hlas-majitel%CC%8Ca-kolka%CC%81rne-SKoZ.pdf
http://www.kolky.sk/

