
 

NÁVOD SÚPISKA  
(existujúce tímy) 

Klubový manažér sa prihlási do účtu IS MF. Je dôležité aby si prepol do roly „Klubový manažér“ 

svojho tímu v Košickej novej lige. 

V sekcii „TÍMY“ je vytvorené mužstvo do novej sezóny. Kliknete na „SÚPISKA“  

 

 

 

 

 

 



 

Do nových tímov sme automaticky skopírovali súpisku zo sezóny 2021/2022. 

 

! TERAZ JE RAD NA VÁS ! 

1. MOŽNOSŤ 

Ak máte na novej súpiske v sezóne 2022/2023 hráča, ktorý ešte nebol zaregistrovaný v IS 

MF, vykonáte tak cez sekciu „Hráči“ a kliknutím na „Pozvať hráča.“ 

Návod na registráciu hráčov v IS MF.pdf 

Následne hráča pridáte na vašu súpisku 

 

Systém Vás automaticky upozorňuje na to, že ak chcete pridať hráča na súpisku, musí mať 
najprv dokončenú registráciu. 

 

 

https://knlminiliga.sk/data/staticpage/editor/2022-02/21_00cfb6_Navod-na-registraciu-hracov-v-IS-MF.pdf


 

2. MOŽNOSŤ 

Ak ku Vám prestúpil hráč z iného tímu alebo smeruje ku Vám hráč na striedavý štart, zadáte 

žiadosť o prestup/striedavý štart v sekcii „Žiadosti“ – „Prestupy – Striedavé štarty.“ 

 

 

 

 

Vyberiete možnosť Prestup / Striedavé štarty 

➢ Striedavý štart môže byt zrealizovaný iba v prípade inej úrovne ligy. 

➢ Prestup je v predsezónnom období bezplatný. 

➢ Striedavý štart je spoplatnený sumou podľa Sadzobníka poplatkov. 

➢ Prestup a striedavý štart musí vždy schváliť samotný hráč a administrátor IS MF.  



 

3. MOŽNOSŤ 

Ak daný hráč už za Vás v novej sezóne nebude hrať, zo súpisky ho vymažete. 

 

 

(Vymazaného hráča bude kedykoľvek možné doplniť počas tejto alebo nasledujúcej sezóny) 

 

CELÚ PREDSEZÓNNU SÚPISKU S POČTOM HRÁČOV JE POTREBNÉ POSLAŤ AJ 

MAILOM V TEXTOVEJ SPRÁVE ALEBO V EXCELI 

  



 

NÁVOD SÚPISKA  
(nové tímy) 

 

1. MOŽNOSŤ  
Nový hráč – neregistrovaný v IS MF 

Nových hráčov zaregistrujete do IS MF podľa tohto návodu: 

Návod na registráciu hráčov v IS MF.pdf 

Hráčov postupne pridáte na súpisku svojho tímu. Môžete postupovať podľa tohto návodu: 

Návod na vytvorenie súpisky.pdf 

 

2. MOŽNOSŤ 

Ak ku Vám prestúpil hráč z iného tímu alebo smeruje ku Vám hráč na striedavý štart, 

zadáte žiadosť o prestup/striedavý štart v sekcii „Žiadosti“ – „Prestupy – Striedavé štarty.“ 

 

 

 

 

https://knlminiliga.sk/data/staticpage/editor/2022-02/21_00cfb6_Navod-na-registraciu-hracov-v-IS-MF.pdf
https://knlminiliga.sk/data/staticpage/editor/2022-02/22_d44ec7_Navod-na-vytvorenie-supisky.pdf


 

 

Vyberiete možnosť Prestup / Striedavé štarty 

 

➢ Striedavý štart môže byt zrealizovaný iba v prípade inej úrovne ligy. 

➢ Prestup je v predsezónnom období bezplatný. 

➢ Striedavý štart je spoplatnený sumou podľa Sadzobníka poplatkov. 

 
PRESTUP A STRIEDAVÉ ŠTARTY MUSÍ VŽDY SCHVÁLIŤ HRÁČ 

 

CELÚ PREDSEZÓNNU SÚPISKU JE POTREBNÉ POSLAŤ AJ MAILOM V TEXTOVEJ 

SPRÁVE ALEBO V EXCELI 

 

 

 


