OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR ŠKOLSTVA
Zádielska 1, 040 78 Košice

Postup pri zadávaní súpisky na portál:
1. Prihlásenie
Na hlavnej stránke www.skolskysport.sk zadajte vaše prihlasovacie Meno, Heslo a kliknite na tlačidlo
Prihlásiť.
Predtým ako si začnete vytvárať súpisky pre rôzne kolá je potrebné pridať do systému zoznam vašich
žiakov. V ľavom menu kliknite na odkaz Zoznam študentov – vypíšete meno priezvisko rok narodenia
žiaka a kliknite na odkaz Pridať osobu. Vložte tam všetkých žiakov, u ktorých predpokladáte, že budú
reprezentovať Vašu školu v športových súťažiach v školskom roku 2013/2014. Tento zoznam Vám na
stránke už ostáva a môžete ho stále priebežne dopĺňať. Pred súťažou v ňom už len označíte žiakov, ktorí sa
konkrétnej súťaže zúčastnia. Ak žiak, ktorého máte uvedeného v zozname študentov prestúpi na inú školu,
je povinnosťou pôvodnej školy vyradiť ho zo zoznamu študentov na portáli. V opačnom prípade si ho nová
škola nemôže do svojho zoznamu na portál pridať.
2. Vloženie súpisky
Kliknite v ľavom menu na položku Prebiehajúce kolá. Zobrazí sa Vám zoznam aktuálnych kôl, v ktorých
je vaša škola prihlásená.

Súpisku môžete vytvoriť len v kolách, v ktorých je určený dátum konania a ešte neprebehli. Súťaž v ktorej
môžete upraviť súpisku bude podfarbená modrou farbou a vpravo sa zobrazuje možnosť Upraviť súpisku
Kliknite na položku Upraviť súpisku.

Po kliknutí sa dostanete na formulár súpisky, ktorú môžete upravovať. Pri tvorbe súpisky Vám portál
ponúkne zoznam študentov, ktorý ste si vytvorili. Zo zoznamu študentov vyberiete na súpisku len tých,
ktorí budú reprezentovať školu v danom športe.
V prípade nejasností kontaktujte svojho okresného, alebo krajského administrátora:
PaedDr. Milana Gomolčák OÚ KE - OŠ.
Niekoľko praktických informácii z portálu www.skolskysport.sk:
1. školy môžu vidieť a pridávať súpisky na jednotlivé kolá od momentu, keď organizátor stanoví termín
konania kola pri každom kole sa zobrazuje možnosť pridať alebo upraviť súpisku
2. súpisku možno upravovať a meniť až do termínu uzávierky
3. Nezabudnite označiť tím školy (súťaže sú prevažne súťažami školských tímov aj keď sa jedná o
individuálne športy), do ktorého chcete žiaka pridať.
4. súpisky je možné kedykoľvek zobraziť a vytlačiť
5. pdf formát súpisky spĺňa všetky potrebné náležitosti (stačí vytlačiť a podpísať)
6. okrem základného pdf formátu je možné exportovať súpisky do súboru xls (excel)
7. portál zobrazí plný dátum narodenia športovcov len keď je škola prihlásená pod svojím menom
a heslom, inak ponúkne systém iba rok narodenia (ochrana osobných údajov)
Spracoval: PaedDr. Milan Gomolčák

