
Mobilná aplikácia SKZL
Moja komora



 Mobilná aplikácia je dostupná v platformách Google a Apple:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.sotec.skzl&hl=sk
https://apps.apple.com/sk/app/skzl/id6443970097?l=sk


1. Do aplikácie sa po nainštalovaní prihlasujete rovnakými údajmi, ako do svojho profilu na stránke skzl.sk

Zároveň si na stránke skzl.sk viete resetovať zabudnuté heslo, alebo vytvoriť si svoje prístupové údaje, pokiaľ ste ich neobdržali.

http://www.skzl.sk/
https://profil.skzl.sk/


2. Pokiaľ ste neobdržali prístupové údaje, kliknite na odkaz “Zaregistrovať sa / Zabudnuté heslo”, podľa predchádzajúcej strany na:
profil.skzl.sk/login 

● Zadajte svoj email

     ! email musí byť totožný s tým, ktorý eviduje SKZL.

● Následne obdržíte email z adresy 
skzl@skzlsk.sk

● Email obsahuje tlačidlo “Reset Password”
● Po jeho kliknutí, sa Vám otvorí sa Vám 

nasledovný formulár.

Zopakujte svoj predošlý 
email, zadajte heslo a toto 
heslo ešte raz zopakujte.

! 
Heslo musí mať aspoň 8 
znakov.

Po potvrdení hesla vyššie, sa Vám otvorí Váš profil.
Na tomto mieste je Vaše Prihlasovacie meno. Pokiaľ si to prajete, 
môžete si ho zmeniť. 

1. 2.

3.

https://profil.skzl.sk/login


3. Po spustení aplikácie, sa Vám zobrazia jej nastavenia.

● Zostať prihlásený znamená, že po znovu spustení aplikácie nemusíte zadávať prihlasovacie 
údaje.

● Offline režim zapnete, ak nechcete aktualizovať svoje údaje s registrom.
Vtedy, Vás aplikácia môže upozorňovať, že nemáte aktuálne údaje:

● Notifikácie aplikácie. Ak sú zapnuté aplikácia prijíma správy komory. 

● Táto položka Vám zobrazí naposledy synchronizované údaje s registrom.
● Informácie o verzii a zhotoviteľoch aplikácie.

● Súhlas so spracovaním údajov.
● Súhlas so zasielaním dôležitých správ komorov, priamo do aplikácie.



4. Navigácia v aplikácii

Úvodnú obrazovku tvoria dlaždice 
zjednodušeného prístupu k funkciám 
aplikácie.

Dostupné je tiež menu, v ktorom nájdete 
aj nastavenia aplikácie 
V ľavom hornom rohu je ikona menu  ☰

Rýchli prístup základých funkcií máte aj po 
otvorení okien aplikácie v dolnej časti obrazovky 

Ikona odhlásenia / vypnutia 
aplikácie.
A náhľad výhod členstva v 
komore.

Ikona hlavného menu a 
prepnutia na úvodnú obrazovku s 
dlaždicamy.

Rýchli prístup v otvorenom okne



5. Môj profil

V profile nájdete Vaše základné registratúrne údaje

● Preukaz člena - stručné informácie o Vás
● Záznamy o členstve v komore
● Poplatky. Detailne na nasledujúcej strane
● Regionálna komora - Vaša regionálna komora
● Registrácia - dátum registrácie
● Vaše odborné spôsobilosti 
● Kontakty na Vás, ktoré registruje komora 

○ Adresy 
○ E-maily 
○ Telefóny

Tieto sa dajú upraviť formou digitálnej žiadosti.

Tu môžete vidieť počet položiek v zbalenej sekcii.

Vytvoriť žiadosť o nový záznam

Vytvoriť žiadosť o upravenie záznamu

Vytvoriť žiadosť o výmaz záznamu

Táto ikona označuje primárny kontakt na Vás
V prípade emailu, bude na takto označený email zaslaná 
prípadnažiadosť o reset hesla



Môj profil > Poplatky

Riadok s vygenerovanou platbou začína: 
- dátumom splatnosti 
- Názvom poplatku
- A výškou predpisu

Na tomto mieste sa zobrazuje Vami uhradená čiastka 
identifikovaná k predpisu 

Tu sa zobrazuje prípadný rozdiel, medzi predpisom a jeho 
úhradou červenou farbou

Pokiaľ je predpis uhradený, červená farba čiastky rozdielu sa 
zmení na čiernu s hodnotou 0 EUR



6. Preukaz člena

Slúži, ako Vaša identifikačná karta. 
Obsahuje Vaše údaje.

V spodnej časti po kliknutí, Vám zobrazí 
Vaše registračné číslo vo forme 
čiarového kódu, alebo QR kódu.

Túto funkciu môžete využiť pri evidencii 
účasti na vzdelávacích aktivitách.

záznam



7. Kalendár

Úvodnú obrazovku kalendára, tvorí filter 
podujatí.

● Typ > tu volíte zobrazenie Podujatí, 
alebo AD Testov

● Volíte zobrazenie “Živých” 
● nižšie online t.j. “webinárov”
● spoločným výberom sa zobrazujú 

obe varianty 

● Zvolíte si obdobie od do želaného 
zobrazenia Aktivít

● Po kliknutí na vyhľadať sa Vám 
zobrazí zoznam podujatí 
vyhovujúcim zadaniu filtra

Po kliknutí na jednotlivé záznamy 
podujatia je možné pozrieť si ich detail s 
bližšími informáciami o podujatí.



8. Vzdelávanie

Súčasný cyklus je označený na pravo zeleným 
“AKTÍVNY”

Vzdelávanie zobrazuje Vaše cykly. 
Východzí náhľad cyklov, je zrolovaný. Pre 
rozbalenie, kliknite na zvolený riadok cyklu.

Na pravej strane je časové rozpätie cyklov.
A modrou počet získaných kreditov za 
cyklus.
 

Predošlé cykly sú označené ako 
“UZAVRETÉ”

Po rozbalení zvoleného cyklu, sa v 
úvodnej obrazovke zobrazuje 
tabuľka kreditov. 

Nižšie pod tabuľkou kreditov sa 
nachádza hodnotenie Vášho cyklu

Poslednou sekciou cyklu je prehľad 
absolvovaných vzdelávacích aktivít.
V hlavičke je vypísané modrou 
počet záznamov.
 

Viď nasledujúca strana.
↓



Vzdelávanie > Absolvované podujatia

Každá absolvovaná aktivita začína dátumom jej konania.

Pokračuje jej Názvom a Organizátorom.

Modrou je zobrazený počet kreditov za aktívnu a pasívnu 
účasť, kreditmi spolu za aktivitu a stavom t.j., či sú kredity 
pripísané, alebo čakajú na zápis komorou.

Každá schválená aktivita, čo znamená, že sa Vám zarátali 
kredity do daného cyklu, má túto ikonu. Po jej kliknutí Vám 
okamžite zašle register potvrdenie (certifikát) o absolvovaní a 
započítaní kreditov na Váš e-mail.



9. Kontakt

Kontakt v prvej časti zobrazuje všetky dostupné kontakty na 
Vašu Regionálnu komoru.

V druhej časti po zoskrolovaní nadol, obsahuje všetky 
kontaktné údaje SKZL.

Zároveň obsahuje aj aktuálne stránkové
hodiny Regionálnej komory.

Rovnako obsahuje aj platné stránkové hodiny sekretariátu.

Po kliknutí na symbol 
telefónu môžete volať 
priamo na zobrazené 
číslo.

Po kliknutí na symbol @ 
môžete odoslať priamo 
email na zobrazenú
adresu.


