
 

Národné osvetové centrum | Námestie SNP 12 | 812 34 Bratislava | IČO: 00164615 | www.nocka.sk 

 
 

AKO POŽIADAŤ O FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA SÚŤAŽE NOC 
 

1. Ak ešte nemáte vytvorený prístup do systému prihlasovania na súťaže NOC, kontaktujte nás 
na sutaze@nocka.sk a my Vám prístup vytvoríme (ak prístup máte, môžete preskočiť body 2. 
– 4.). 

2. Po vytvorení prístupu pre Vás do systému prihlasovania do súťaží prišiel do Vašej e-mailovej 
schránky e-mail z adresy sutaze.nocka@gmail.com v nasledovnom znení: 
 

 
3. Kliknete na nastaviť heslo a nastavíte si heslo. 
4. Následne sa cez webový prehliadač už môžete prihlásiť do prihlasovacieho systému do súťaží 

na adrese: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin. Prihlásite sa cez svoj e-mail a heslo, ktoré 
ste si definovali. 
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5. V ľavom menu v časti Súťažné kolá si vyberiete celoštátnu postupovú súťaž, v rámci ktorej 
budete realizovať Vaše kolo. Pozor, pre Vami vybranú súťaž musí byť vytvorený aktuálny 
ročník!  

 
 

 
 

 
6. Vo vybranej súťaži si vytvoríte kolo súťaže, ktoré budete realizovať. Slúži na to tlačidlo 

v pravom hornom rohu „+ Pridať kolo súťaže“. 
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7. Po vytvorení kola si môžete požiadať o financie cez tlačidlo „Možnosti“ a následne „Žiadosť 
o financie“.

 
 

8. Vyplňte formulár, najmä všetky jeho povinné polia.  
 

9. V prípade, že zlučujete viac súťaží do jedného spoločného podujatia, môžete si požiadať cez 
jednu žiadosť. Všetky ďalšie kolá je potrebné uviesť vo formulári. Na výber ich máte len v tom 
prípade, že ste si dané kolá súťaží v systéme už predtým vytvorili. 

 
 

10. Po vyplnení všetkých polí, kliknete na tlačidlo „Odoslať“. Následne sa Vám v systéme zobrazí 
celková suma, žiadaná suma, dátum a čas, kedy ste žiadosť odoslali. Taktiež Vám príde e-mail 
o úspešnom odoslaní žiadosti. V prípade, že ste zaradili do jednej žiadosti viacero kôl, 
informácia v systéme bude „Podaná spoločná žiadosť“ (v e-maile máte uvedené len kolo, cez 
ktoré ste si o finančné prostriedky žiadali). 

 
 

11. Vaša žiadosť bola odoslaná, všetko prebehlo v poriadku. 


