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Názov

Miesto

Ulica

I. Telovýchovné zariadenia

Odoslané Pečiatka Podpis vedúceho Výkaz zostavil

spravodajskej jednotky

Telefón

E-mail

Zber údajov podľa stavu:

k 31. 12. 2022
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Za ochranu dôverných údajov 

zodpovedá MŠVVaŠ SR. 

 

Riaditeľstvo školy odošle výkaz 

do 20.01.2023 

   1 x RÚŠS v sídle kraja 

Rektorát VŠ odošle výkaz  

do 20.01.2023 

   1 x CVTI SR, Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4 

Výkaz 
o telovýchovných 

zariadeniach 
využívaných školou */ 



Vysvetlivky

*/ Výkaz vyplnia všetky školy (základné, stredné, vysoké) za zariadenia, ktoré žiaci, študenti

majú možnosť využívať v učebnom procese alebo vo voľnom čase.

Definovanie pojmov

Telocvičňa - miestnosť využívaná na loptové hry a ďalšie športové aktivity s minimálnymi rozmermi

19 x 10 x 5 m.

Posilňovňa - miestnosť s posilňovacími zariadeniami.

Futbalové, hádzanárske, basketbalové a tenisové ihrisko - nekrytý priestor, rozmermi a vybavením

spĺňajúci kritériá dané pravidlami jednotlivých športových hier (pozn.: ak ihrisko spĺňa kritériá

viacerých športových hier, počet uveďte ako viacúčelové otvorené ihrisko využívané na viacero

druhov športov v riadku 0113).

Atletická dráha - dráha, ktorej ovál má minimálnu dĺžku 240 m.

Krytý a nekrytý bazén - bazény, ktorých dĺžka je 25 alebo 50 m, (pozn.: bazén iných rozmerov uveďte 

do voľného riadku ako výukový bazén).

Športová hala - viacúčelový športový objekt.

Zimný štadión - krytý priestor, rozmermi a vybavením spĺňajúci kritériá dané hokejovými pravidlami 

(pozn.: nekrytý priestor rozmermi a vybavením spĺňajúci kritériá dané hokejovými pravidlami uveďte 

do riadku 0116).


