ŠPORTOVÝ    O B J E K T
Názov (napr: telocvičňa, atletická dráha, atď):

........................................................................................
Adresa športového objektu:

........................................................................................
Kategória (zakrúžkovať):
A - ihriská otvorené				
B - otvorené dráhy, štadióny, areály
C - telocvične, športové haly
D - plavecké bazény, kúpaliská otvorené
E - plavecké bazény, kúpaliská kryté
F - otvorené zimné štadióny, klziská
G - kryté zimné štadióny, klziská
H - lodenice, štadióny a areály pre vodné športy
I - trate, štadióny, dráhy, areály pre zimné športy
J - dráhy, areály, štadióny pre motoristické súťaže
K - osobné horské dopravné zariadenia (OHDZ)
L - turistické zariadenia - objekty   
M - zariadenia horskej služby

Podskupina (zakrúžkovať podľa kategórie): 
A01 - futbal		
A02 - hádzaná
A03 - basketbal
A04 - volejbal
A05 - tenis
A06 - pozemný hokej	
A07 - golf
A08 - dráhový golf
A09 - ragby
A10 - baseball	
A11 - hokejbal		
A12 - nohejbal
A13 - softbal
A14 - plážová hádzaná
A15 - plážový volejbal
A16 - petanque
A17 - korfbal
A18 - skateboard
A19 - nešpecifikované ihriská    

B01 - futbalové štadióny
B02 - tenisový štadión			
B03 - špeciálna atletická dráha, štadión	
B04 - cyklistický štadión pre súťaž dráhovej cyklistiky
B05 - dráha – štadión pre bikrosové súťaže	
B06 - dostihová dráha, štadión
B07 - jazdecké kolbište – štadión pre parkúrové a voltížové
B08 - areál, štadión pre lukostreľbu
B09 - areál, štadión, strelnice pre súťaž v športovej streľbe

C01 - telocvične regulárne (minimálne rozmery 12x24m)
C02 - telocvičňa neregulárne (ostatné)	
C03 - špeciálne telocvične, haly pre stolný tenis	
C04 - špeciálne telocvične, haly pre športovú gymnastiku
C05 - špeciálne telocvične, haly pre zápasenie, džudo, karate
C06 - špeciálne telocvične, haly pre box a iné bojové umenie
C07 - špeciálne telocvične, haly pre šerm 		
C08 - špeciálne telocvične, haly pre vzpieranie
C09 - kryté atletické dráhy 	
C10 - kolkáreň - hala
C11 - hala pre bowling
C12 - tenisové haly
C13 -  kryté cyklistické dráhy, haly
C14 - kryté jazdiarne pre parkúrové a voltížové jazdecké súťaže
C15 - viacúčelové športové haly
C16 - špeciálne telocvične – haly pre squash
C17 - špeciálne haly pre bilboardové, gulečníkové súťaže

D01 - otvorený bazén 50 m  (regulárny pre športové súťaže)
D02 - otvorený bazén 25 m  (regulárny pre športové súťaže)
D03 -  (skokanské otvorené bazény (regulárne pre šp. súťaže)
D04 - detské otvorené bazény	
D05 - ostatné druhy otvorených bazénov 	
D06 - prírodné kúpaliská

E01 -  krytý bazén 50 m  (regulárny pre športové súťaže)             
E02 -  krytý bazén 25 m  (regulárny pre športové súťaže)
E03 - skokanské bazény kryté (regulárne pre šp. súťaže) 
E04 - detské bazény kryté            
E05 - ostatné bazény, kúpaliská kryté  

F01 - otvorené zimné štadióny s umelým ľadom (pre šp. súťaže)
F02 - otvorené zimné štadióny s umelým ľadom pre rýchlokorčulovanie
F03 - otvorené štadióny s prírodným ľadom (pre špor. súťaže)
F04 - ostatné otvorené klziská a ľadové plochy s prírod. ľadom

G01 - kryté zimné štadióny s umelým ľadom (regul. pre  súťaže)
G02 - kryté haly s umelým ľadom, iba pre korčuľovanie-klzisko
G03 - kryté haly/štadióny s umelým ľadom pre rýchlokorčuľovanie
G04 - kryté haly - štadióny s umelým ľadom pre curling 

H01 - hala - bazén s trenažérmi pre veslovanie
H02 - hala - bazén s trenažérmi pre kanoistiku
H03 - lodenica pre veslovanie
H04 - lodenica pre kanoistiku
H05 - lodenica pre jachting
H06 - lodenica pre vodný motorizmus
H07 - prírodný kanál - štadión pre veslovanie
H08 - umelý kanál - štadión pre veslovanie
H09 - prírodný kanál - štadión pre kanoistiku, rafting
H10 - umelý kanál - štadión pre kanoistiku, rafting
H11 - areál, štadión pre vodné lyžovanie
H12 - areál, štadión pre súťaže vodného motorizmu

I01 - lyžovanie zjazdové
I02 - lyžovanie bežecké
I03 - lyžiarske mostíky
I04 - sane - boby prírodné
I05 - sane - boby s umelým chladením
I06 - snowboard
I07 - akrobatické lyžovanie
I08 - biatlon
J01 - dráha, štadión, areál pre motokrosové súťaže	
J02 - dráha, štadión, areál pre autokrosové súťaže	
J03 - dráha, štadión, areál pre rýchlostné automobilové súťaže
J04 - dráha, štadión, areál pre rýchlostné motocyklové súťaže
J05 - dráha, štadión, areál pre plochodrážne motocyklové súťaže
J06 - areál, letisko pre súťaž v športovom lietaní
K01 - sedačkové lyžiarske lanovky                       
K02 - kabínkové lanovky                                          
K03 - lyžiarske vleky
L01 - chata 				
L02 - vysokohorská chata	
L03 - chatová základňa	
L04 - turistická ubytovňa
L05 - camping
M01 - útulne horskej služby (záchytné zruby)
M02 - stanice horskej služby
M03 - domy horskej služby 

Vlastník:     IČO: ................................................
Názov: .....................................................................
Obec, mesto: ...........................................................
Ulica, číslo: ..................................................
PSČ: ........... Okres: ..............................................
Kontaktná osoba: ...........................................................
Telefón: ...................................... Fax: .............................  Mobil: .................................E-mail: ................................ 
Rok nadobudnutia objektu: .....................................
Počet rokov prevádzkovania: ..................................
Nadobúdacia hodnota: ................................................... €
Súčasná hodnota: ............................................................ €
Hodnota ročných odpisov-posledný rok: .................... €
Prevádzkovateľ:     IČO: .....................................
Názov: .......................................................................
Obec, mesto: .............................................................
Ulica, číslo: ..................................................
PSČ: ........... Okres: ..............................................
Kontaktná osoba: ...........................................................
Telefón: ...................................... Fax: .............................  Mobil: .................................E-mail: ................................ 
Rok výstavby a uvedenie do prevádzky: ..................
Existuje list vlastníctva k objektu? 	áno - nie
Číslo listu vlastníctva: .....................................................
Číslo parcely, parciel:  .....................................................
............................................................................................
Rozmer pozemku: ....................................................... m2

Objekt podľa využívania (zakrúžkovať):
1) školská telesná výchova	2) akademický šport
3) šport pre všetkých	4) Slovenské združenie TK 
5) športové zväzy		6) nezávislé športové kluby
7) mestá, obce		8) šport v rezorte MŠ SR
9) šport v ostatných rezortoch (MO SR, MV SR)

Objekt  podľa účelu: (zakrúžkovať):
1)  rekreačný		2) oddychový
3) pre všetkých		4) tréning
5) akademický		6) vrcholový
7) športová reprezentácia	8) iné

Technický stav objektu (zakrúžkovať): 
1) dobrý   2) vyhovujúci   3) čiastočne vyhovujúci 
4) nevyhovujúci
Existuje pôvodný dokument stavby/objektu (zakrúžkovať):	1) áno 	2) nie
Rok poslednej prestavby, úpravy:.......................
Druh opravy (zakrúžkovať):        
1) bez oprav   	2) bežná oprava  
3) prístavba	4) čiastočná rekonštrukcia   
5) úplná rekonštrukcia

Objekt svojimi rozmermi a vybavenosťou vyhovuje (zakrúžkovať):
1)	medzinár.poduj. (OH, MS, ME, PEM, PVP):	áno-nie
2)	republikovým súťažiam (1. a II. liga, apod.):	áno-nie
3)	regionálnym, oblastným súťažiam:		áno-nie
4)	pre bežné užívanie (tréning, relaxácia):		áno-nie
5)	pre verejnosť (rekreácia, oddych, apod.):	áno-nie

Dispozícia objektu, športoviska, areálu:
1)	Objekt je pamiatkovo chránený:		áno-nie
2)	Objekt sa nachádza v oblasti národný park:	áno-nie
3)	Objekt sa nachádza v chránenej oblasti:	áno-nie
4)	Objekt sa nachádza v centre mesta, obce:	áno-nie
5)	Objekt sa nachádza v sídliskovej zástavbe:	áno-nie
6)	Objekt sa nachádza mimo mesta, obce:	áno-nie
7)	Objekt sa nachádza v horskom prostredí:	áno-nie
8)	Objekt je súčasťou školy:			áno-nie
		
Nadmorská výška objektu (zakrúžkovať):
1)	do 250 m n.m.	2)  do 500 m n.m. 	3)  do 750 m n.m.
4)  do 1000 m n.m.	5)  do 1500 m n.m.	6)  nad 1500 m n.m.

Druh povrchu (zakrúžkovať):
1)	ľad umelý       	 	10)    mlat
2)	ľad prírodný		11)    asfalt
3)	voda 		12)    betón
4)	tráva			13)    dlažba
5)	umelá tráva            	14)     palubovka
6)	antuka      		15)   japex
7)	škvára		16)   tartan
8)	piesok		17)    parkety
9)	hlina			18)    pvc
19) iné (uviesť aký): 	.....................................................................

Vonkajšie - otvorené športoviská:
Celková plocha 	m2
Zastavaná plocha	m2
Úžitková plocha	m2
Cvičebná plocha	.m2
Plocha pre divákov	.m2
Počet miest pre divákov na státie:	osôb
Počet miest pre divákov na sedenie:	osôb
Dĺžka ihriska (areálu):...............................................v metroch
Šírka ihriska (areálu): 	......v metroch
Výška športoviska: ............................................ v metroch
Športové odvetvia, ktoré je možné na športovisku vykonávať:
...................................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Kryté športoviská:
Celková plocha 	m2
Zastavaná plocha	m2
Úžitková plocha	m2
Cvičebná plocha	.m2
Plocha pre divákov	.m2
Počet miest pre divákov na státie:	osôb
Počet miest pre divákov na sedenie:	osôb
Dĺžka ihriska (areálu):...............................................v metroch
Šírka ihriska (areálu): 	......v metroch
Výška športoviska: ............................................ v metroch
Športové odvetvia, ktoré je možné na športovisku vykonávať:
...................................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Ozvučenie (zakrúžkovať):	 	áno – nie
Výsledková svetelná tabuľa	áno – nie 	
ak áno, počet: ......
Vonkajšie osvetlenie		áno – nie
	ak áno, intenzita ...... Lux
Počet miestností spolu: ............
Počet poschodí: ........................
Posilňovňa			áno - nie
Fittnescentrum			áno - nie
Sauna				áno - nie
ak áno vyznačiť s, so:	
1) odpočivárňou		2) soláriom
3) teplým bazénom		4) studeným bazénom
Práčovňa, sušiareň		áno - nie
Kancelárie			áno - nie
Zasadačka, klubovňa 		áno - nie
Regeneračno-rehabilitačné zariadenie	áno - nie
ak áno vyznačiť s, so:
1) vodoliečebná linka    2) vybavenie pre elektroliečbu
Miestnosť trénerov    áno – nie      ak áno, počet: ......
Ošetrovňa, lekárska miestnosť	áno - nie
Masérska miestnosť		áno - nie
Náraďovňa, sklad náčinia		áno - nie
Prednášková miestnosť 		áno – nie
	ak áno, počet sedadiel: ......
Šatne pre športovcov 		áno – nie
	ak áno, počet: ......
Šatňa pre návštevníkov		áno – nie
	ak áno, kapacita: ......
Počet miest pre divákov: ..................................	
Parkovisko pre návštevníkov		áno – nie
	ak áno, kapacita: ......

