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Úvod 
 

Predkladaná analýza sa zameriava na vyhodnotenie vybraných štatistických údajov za rok 2020 

sledovaných za oblasť športu Centrom vedecko-technických informácií SR, oddelením mládeže a 

športu. Ide konkrétne o základné a stredné školy so športovými triedami a stredné športové školy1. 

Údaje o športe pri škole a školskom zariadení, zameriava sa aj na činnosť športovo orientovaných 

záujmových útvarov v centrách voľného času2. Analýza obsahuje aj prehľad telovýchovných zariadení 

využívaných základnými, strednými a vysokými školami3. V analýze sú aj vybrané prehľady za centrá 

talentovanej mládeže4 a v závere sú predložené porovnania a prehľady za vzdelávacie zariadenia 

v oblasti telesnej kultúry5 . 

Zo sledovaných ukazovateľov sme sa primárne zamerali na počty zariadení, trénerov z hľadiska ich 

zamestnaneckého pomeru, športovej oblasti a dosiahnutého kvalifikačného stupňa. Žiaci (resp. 

členovia útvarov/centier) sú sledovaní z hľadiska pohlavia a športu ktorému sa venujú. 

Analýza nesleduje dlhšie vývojové trendy jednotlivých ukazovateľov, ale plne sa sústreďuje na 

aktuálny stav, ktorý je v prípadoch, ak to dostupnosť a štruktúra údajov dovoľuje, porovnaný so 

situáciou v predchádzajúcom  roku. 

 

Oddelenie mládeže a športu 

      

 
1 Výkaz Škol (MŠVVaŠ SR) 26-01 
2 Výkaz Škol (MŠVVaŠ SR) 15-01 
3Výkaz Škol (MŠVVaŠ SR) 31-92 
4 Výkaz Šport (MŠVVaŠ SR) 1-01 
5Výkaz Škol (MŠVVaŠ SR) 32-01 
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Školy so športovými triedami a stredné športové školy 
 

Za rok 2020 evidovalo Centrum vedecko-technických informácií SR celkovo 116 škôl so športovými 

triedami. Základné školy (išlo výhradne o štátne školy, teda v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí)  

vykázali spolu 95 športových tried, čo predstavovalo 81,89%-ný podiel na celkovom počte škôl so 

športovými triedami. Najviac ZŠ so športovými triedami bolo evidovaných na území Prešovského 

kraja (26) a najmenej v Bratislavskom a Trnavskom kraji (5).  

Na celom území Slovenskej republiky bolo zaznamenaných päť stredných škôl, ktoré umožňovali 

svojim žiakom systematickú športovú prípravu v rámci športových tried. Najviac takýchto možností 

mali žiaci na území Prešovského a Banskobystrického  kraja (2 školy),    Trnavskom kraji bola 

evidovaná jedna SŠ so športovými triedami.  V ostatných piatich krajoch v roku 2020 nebola 

evidovaná ani jediná stredná škola, ktorá  by svojim žiakom poskytovala možnosť športovej prípravy 

v rámci športovej triedy. 

Okrem športovej prípravy v športových triedach, môžu športovo talentovaní študenti stredných škôl 

absolvovať športovú prípravu aj v stredných športových školách (bývalé športové gymnáziá), ktorých 

na území Slovenska pôsobí celkovo šestnásť. V Bratislavskom kraji štyri stredné športové školy, po 

dve takéto SŠŠ sú evidované v krajoch Trnavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Prešovskom 

a Košickom a po jednej strednej športovej škole v krajoch Nitrianskom a Žilinskom. 

 

Tabuľka 1 – Školy so športovými triedami a stredné športové školy v roku 2020 

Kraj 

školy so športovými triedami Stredné športové 
školy Spolu ZŠ SŠ 

Bratislavský 9 5 0 4 

Trnavský 8 5 1 2 

Trenčiansky 20 18 0 2 

Nitriansky 8 7 0 1 

Žilinský 14 13 0 1 

Banskobystrický  14 10 2 2 

Prešovský 30 26 2 2 

Košický 13 11 0 2 

SR spolu 116 95 5 16 

 

 

V porovnaní so situáciou v roku 2019 sa počet škôl so športovými triedami medziročne mierne 

zmenil, klesol o štyridsať škôl. Rozdiel je v počte jednotlivých škôl.  Stredné školy medziročne klesli 

o šesť, základné školy klesli o tridsaťpäť škôl a počet stredných športových škôl stúpol o jednu školu.  
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Základné školy so športovými triedami 

 

Deväťdesiat päť základných škôl vykázalo za rok 2020 spolu 417 športových tried. Rozloženie 

športových tried v krajoch Slovenska kopírovalo počty základných škôl s takto zameranými triedami 

v jednotlivých krajoch. Po prepočítaní počtu športových tried na ZŠ, ktoré svojím žiakom poskytovali 

takúto možnosť športovej prípravy, pripadlo v priemere na jednu školu 4,4 športovej triedy. 

 Graf 1 – Športové triedy na ZŠ 

 

V porovnaní so situáciou v roku 2019, počet športových tried pri ZŠ v roku 2020 medziročne mierne 

klesol. Na krajskej úrovni bol počet športových tried medziročne rozdielny vo všetkých krajoch. 

V Trnavskom, v Trenčianskom, v Nitrianskom, v Žilinskom, v Banskobystrickom v Prešovskom a v 

Košickom kraji bol zaznamenaný pokles športových tried. Najvýraznejší pokles bol evidovaný 

v Košickom kraji, presne o dvadsaťdva tried. Len v Bratislavskom kraji bol v roku 2020 zaznamenaný 

nárast, presne o tri športové triedy.  
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Stredné školy so športovými triedami 

 

Za rok 2020 bolo evidovaných spolu 5 stredných škôl, ktoré svojím študentom umožňovali 

systematickú športovú prípravu v ôsmich športových triedach. Najviac športových tried bolo 

zaznamenaných rovnako v Banskobystrickom a v Prešovskom kraji (3).  

Stredné školy Trnavského kraja vykázali 2 športové triedy. V Bratislavskom, 

Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom a Košickom kraji na stredných školách nebola v roku 2020 

zaznamenaná ani jedna športová trieda.  

Graf 2 – Športové triedy na SŠ 

 

 

 

 

Stredné športové školy 

 

Šestnásť stredných športových škôl vykázalo celkovo 159 športových tried. Najvyšší počet športových 

tried ŠG bolo evidovaných v Bratislavskom kraji (27), nasledoval kraj Košický (26), Trenčiansky (23) 

a kraj Prešovský (19). O jednu triedu menej evidovali v Banskobystrickom kraji (18), nasledoval kraj 

Trnavský (17) a v Nitrianskom kraji zaznamenali šestnásť športových tried. Najmenej športových tried 

na stredných športových školách v roku 2020 bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji,  evidovali  tam 

trinásť tried. 
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Graf 3 – Športové triedy na ŠG 

 

Tréneri stredných športových škôl a škôl so športovými triedami 
 

V roku 2020 pôsobilo v rámci športových tried na základných a stredných školách a stredných 

športových školách spolu 482 trénerov. Takmer polovica (209/43,36%) bola evidovaná na základných 

školách, 258 (53,52%) trénerov vykázali stredné športové školy, čo bolo viac ako polovica a zvyšných 

15 (3,11%) trénerov bolo zaznamenaných na stredných školách so športovými triedami. Vzhľadom na 

vyššie počty športových tried pri ZŠ, po prepočítaní na ich počet pripadlo na jednu triedu v priemere 

0,50 trénera. Odlišná situácia bola v prípade stredných škôl, kde na jednu športovú triedu v priemere 

pripadlo 1,5 trénera. Na stredných športových školách vykázali v priemere na jednu športovú triedu 

až 1,62 trénera, keďže športová príprava na tomto type škôl má v porovnaní s predchádzajúcimi 

dvoma druhmi oveľa systematickejší a rozsiahlejší charakter.  

Graf 4 – Priemerný počet trénerov na športovú triedy 
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Tréneri ZŠ so športovými triedami 

 

Z celkového počtu 209 trénerov, ktorých vykázali základné školy v rámci svojich športových tried 

malo až 64 (30,62%) trénerov kvalifikáciu na úrovni druhého kvalifikačného stupňa. O dvadsať 

trénerov menej (47/22,49%)  malo podľa vykázaných údajov prvý kvalifikačný stupeň a tretí stupeň 

mala viac ako pätina trénerov (44/21,05%). Najvyššou kvalifikáciou (piaty stupeň) sa v roku 2020 

mohlo preukázať  dvadsaťdeväť (13,88%) trénerov pôsobiacich v športových triedach základných 

škôl. Okrem toho základné školy vykázali ešte osemnásť trénerov (8,61%), ktorí mali dosiahnutý 

štvrtý kvalifikačný stupeň. V roku 2020 boli podľa vykázaných údajov len siedmi tréneri (3,35%)  

pôsobiaci v športových triedach základných škôl bez odbornej kvalifikácie na vykonávanie trénerskej 

činnosti. 

 

Graf 5 – Tréneri ZŠ podľa kvalifikačného stupňa 

 

 

Z pohľadu športov, na ktoré boli tréneri zameraní, bola v roku 2020 najpočetnejšia skupina  trénerov 

zameraná na ľadový hokej. Títo  v uvedenom roku predstavovali takmer tretinu (67/32,06%) 

z celkového počtu trénerov športových tried základných škôl. Výrazné zastúpenie mali samozrejme aj 

tréneri futbalu, ktorí tvorili takisto výraznú časť ako tréneri ľadového hokeja, bolo ich 57 (27,27%). Za 

trénermi futbalu s výrazným odstupom nasledovali tréneri hádzanej  (19/9,09%) a trénerov atletiky 

bolo 12 (5,74%). 

Na volejbal  bolo zameraných spolu  jedenásť trénerov (5,26%) a na všestrannú športovú prípravu  

deväť (4,31%) trénerov. Plávaniu sa venoval sedem trénerov (3,35%) a  basketbal trénovali na 

základných školách šiesti tréneri (2,87%). Ostatným športom sa v roku 2020 venovali  menej ako 

štyria tréneri. Podrobnejší prehľad uvádza tabuľka 2. 

 

I. stupeň; 47; 
22,49%

II. stupeň; 64; 
30,62%

III. stupeň; 44; 
21,05%

IV. stupeň; 18; 
8,61%

V. stupeň; 29; 
13,88%

bez kval.; 7; 
3,35%
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Tabuľka 2 – Tréneri športových tried na ZŠ podľa športu 

Druh športu 
Počet 

trénerov 
celkom 

v tom tréneri s kvalifikačným stupňom 
  

I. stupeň 
II. 

stupeň 
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
V. 

stupeň 
bez 
kval. 

Atletika 12 0 2 0 2 5 3 

Basketbal 6 2 2 1 0 1 0 

Bedminton 1 1 0 0 0 0 0 

Džudo 2 0 0 0 0 2 0 

Florbal 2 1 0 0 0 1 0 

Futbal 57 11 23 11 2 8 2 

Futsal 1 0 0 1 0 0 0 

Gymnastika 4 1 1 0 0 2 0 

Hádzaná 19 8 7 4 0 0 0 

Krasokorčuľovanie 1 0 0 0 0 1 0 

Ľadový hokej 67 12 22 16 11 6 0 

Lyžovanie 2 1 1 0 0 0 0 

Plávanie 7 4 2 1 0 0 0 

Stolný tenis 1 0 1 0 0 0 0 

Tanečný šport 1 0 0 0 0 0 1 

Tenis 4 0 1 1 2 0 0 

Volejbal 11 2 2 6 0 0 1 

Všestranná športová 
príprava 

9 4 0 3 1 1 0 

Zápasenie 2 0 0 0 0 2 0 

Spolu 209 47 64 44 18 29 7 

 

 

Tréneri ľadového hokeja na základných školách mali kvalifikačné stupne rozložené priemerne. 

Najnižší stupeň (I.) malo 12 (17,91% z celkového počtu hokejových trénerov na ZŠ) trénerov ľadového 

hokeja a najpočetnejšou skupinou boli tréneri s druhým kvalifikačným stupňom (22/32,83%). Zo 

skupiny trénerov s tretím kvalifikačným stupňom vykázali ZŠ šestnásť (23,88%) trénerov a IV. stupeň 

mali dosiahnutý jedenásti (16,42%) tréneri. Najvyšší (V.) kvalifikačný stupeň  mali v roku 2020 

dosiahnutý  šiesti tréneri (8,96%). V tomto roku ani jediný tréner ľadového hokeja nebol evidovaný 

bez kvalifikácie. Najviac trénerov s najvyšším kvalifikačným stupňom mali tréneri futbalu (8/14,03%), 

vyššie počty trénerov piateho stupňa boli evidované  ešte už u spomínaných hokejistov (6), atletiky 

(5) a zhodne dvaja tréneri zápasenia, džuda a gymnastiky.  
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Graf 6 – Tréneri ZŠ podľa zamestnaneckého pomeru 

 

Tréneri športových tried na základných školách v roku 2020 vykonávali svoju činnosť prevažne z 

povolania (132/63,16%). Na základe dohody sa trénovaniu žiakov športových tried venovalo 60 

(28,71%) trénerov. Okrem toho túto činnosť na základných školách vykonávalo aj 17 (8,13%) trénerov 

dobrovoľne, bez nároku na akýkoľvek honorár. 

 

Tréneri SŠ so športovými triedami 

 

Stredné školy vykázali za rok 2020 v rámci svojich športových tried spolu 15 trénerov. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom ich počet klesol o 9 trénerov, pričom počet stredných škôl ponúkajúcich 

svojim žiakom športovú prípravu v športovej triede sa medziročne znížil o šesť škôl a samotný počet 

tried medziročne klesol dokonca  o osem tried. 

V roku 2020 takmer polovica (7/46,67%) trénerov na stredných školách mala zhodne prvý a druhý  

kvalifikačný stupeň. Trénerov s tretím kvalifikačným stupňom bol evidovaný len jeden 

(6,67%).   V roku 2020 nebol podľa vykázaných údajov ani jeden tréner pôsobiaci v športových 

triedach stredných škôl s štvrtým, piatym stupňom a bez odbornej kvalifikácie na vykonávanie 

trénerskej činnosti. Podrobné rozdelenie je v grafe 7. 

z povolania; 132; 
63,16%

na základe dohody; 
60; 28,71%

dobrovoľní; 17; 
8,13%
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Graf 7 – Tréneri SŠ podľa dosiahnutého kvalifikačného stupňa 

 

Na stredných školách rovnako ako predchádzajúce roky výrazne dominovali tréneri zameraní na 

futbal. V roku 2020 ich bolo evidovaných spolu päť (33,33% z celkového počtu trénerov športových 

tried SŠ), čo predstavovalo presne tretinu všetkých trénerov pôsobiacich na stredných športových 

školách. Na atletiku a hádzanú boli zameraný zhodne traja tréneri (20,0%). Volejbalu sa venovali 

dvaja tréneri (13,33%). Okrem toho sa vždy jeden tréner venoval basketbalu a ľadovému hokeju 

Podrobne rozpísané v tabuľke 3. 

Tabuľka 3 – Tréneri SŠ podľa športov 

Druh športu 
Počet 

trénerov 
celkom 

v tom tréneri s kvalifikačným stupňom 

I. stupeň 
II. 

stupeň 
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
V. 

stupeň 
bez kval. 

Atletika 3 2 1 0 0 0 0 

Basketbal 1 1 0 0 0 0 0 

Futbal 5 2 3 0 0 0 0 

Hádzaná 3 0 3 0 0 0 0 

Ľadový hokej 1 1 0 0 0 0 0 

Volejbal 2 1 0 1 0 0 0 

Spolu 15 7 7 1 0 0 0 

 

V najpočetnejšej skupine trénerov (futbal) mali najvýraznejšie zastúpenie tréneri druhého 

kvalifikačného stupňa (3/60% z celkového počtu futbalových trénerov na SŠ). Tréneri prvého 

kvalifikačného stupňa boli dvaja (40,0%). Tretí, štvrtý a piaty (najvyšší) kvalifikačný stupeň nemal 

podľa údajov poskytnutých strednými školami ani jediný tréner. V roku 2020 neevidovali ani jedného 

futbalového trénera bez kvalifikácie. Najvyšší (piaty) kvalifikačný stupeň ani štvrtý stupeň nebol 

v roku 2020 evidovaný ani v jeden kategórii. Tretí kvalifikačný stupeň bol evidovaný len u 

volejbalistov. Druhý stupeň trénerov bol trikrát evidovaný v spomínanom futbale a hádzanej a jeden 

tréner atletiky.  

I. stupeň; 7; 46,67%

II. stupeň; 7; 
46,67%

III. stupeň; 1; 6,67%
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Graf 8 – Tréneri SŠ podľa zamestnaneckého pomeru 

 

 

Na stredných školách vykonávalo svoju trénerskú činnosť z povolania 86,67% (13) trénerov, čo sú viac 

ako dve tretiny. Zhodne jeden tréner (6,67%) sa venoval mladým športovcom na základe dohody 

a rovnako tréner, ktorý svoju odbornú činnosť v športových triedach stredných škôl vykonával 

dobrovoľne, bez nároku na odmenu. 

Tréneri stredných športových škôl  

 

Stredné športové školy  za rok 2020 vykázali spolu 258 trénerov. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom sa ich počet zvýšil len minimálne, presne  o dvoch trénerov, pričom počet stredných 

športových škôl stúpol o jednu SŠŠ. Z hľadiska dosiahnutého kvalifikačného stupňa dominovali 

v stredných športových školách (na rozdiel od športových tried ZŠ a SŠ) tréneri s vyšším kvalifikačným 

stupňom.  

Najpočetnejšou skupinou boli tréneri piateho (najvyššieho) kvalifikačného stupňa (78/30,23%), za 

ktorými s miernym odstupom nasledovali tréneri tretieho stupňa (54/20,93%). Trénerov so štvrtým 

kvalifikačným stupňom bolo päťdesiatjeden (19,77%), trénerov s druhým kvalifikačným  stupňom 

bolo evidovaných tridsaťdva (12,40%) a prvý stupeň malo štyridsaťjeden trénerov (15,89%). V roku 

2020 vykázali stredné športové školy dvoch(0,78%) trénerov bez kvalifikácie. V porovnaní s rokom 

2019 sa počet trénerov výrazne nemenil a nárast trénerov s piatym a štvrtým kvalifikačným stupňom, 

ktorý bol zaznamenaný v roku 2017 až 2019 sa opäť potvrdil.  

z povolania; 13; 
86,67%

na základe dohody; 1; 
6,67%

dobrovoľní; 1; 
6,67%
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Graf 9 – Tréneri stredných športových škôl  

 

Viac ako pätina  (55/21,31%) zo všetkých trénerov športových gymnázií sa venovalo futbalu. Na 

atletiku bolo zameraných tridsať (11,62%) trénerov a ľadovému hokeju sa venovalo 26 (10,07%) 

trénerov. Volejbalu sa venovalo šestnásť (6,20%) trénerov, tenisu a hádzanej zhodne dvanásť (4,65%) 

basketbalu a zápaseniu sa venovalo zhodne desať (3,86%) trénerov stredných športových škôl. 

Trénerov zameraných na gymnastiku vykázali SŠŠ deväť (3,49%) trénerov, v  prípade plávania to boli 

ôsmi (3,10%) tréneri, „inému športu“ a stolnému tenisu sa venovali zhodne siedmi (2,71%) tréneri. 

Šiesti (2,32%) tréneri  sa  venovali boxu. 

Okrem toho bolo evidovaných  spolu 50 trénerov v dvadsaťjeden športoch, pričom vo všetkých týchto 

jednotlivých prípadoch bol ich počet nižší ako piati. Podrobnejší prehľad v tabuľke 4. 

Tabuľka 4 – Tréneri SŠŠ podľa športu 
 

Druh športu 
Počet 

trénerov 
celkom 

v tom tréneri s kvalifikačným stupňom 

I. stupeň 
II. 

stupeň 
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
V. 

stupeň 
bez 
kval. 

Atletika 30 1 1 9 6 13 0 

Baseball 1 0 1 0 0 0 0 

Basketbal 10 1 1 0 4 4 0 

Bedminton 1 0 0 1 0 0 0 

Biatlon 1 0 0 0 0 1 0 

Box 6 0 0 4 1 1 0 

Cyklistika a cyklotrial 5 0 2 2 1 0 0 

Džudo 5 0 1 1 1 2 0 

Fitnes 3 0 0 2 1 0 0 

Florbal 4 1 0 0 2 1 0 

Futbal 55 12 13 7 9 12 2 

Futsal 1 0 0 0 1 0 0 

Gymnastika 9 1 0 4 0 4 0 

Hádzaná 12 3 3 4 1 1 0 

Iné 7 2 0 4 0 1 0 

I. stupeň; 41; 
15,89%

II. stupeň; 
32; 12,40%

III. stupeň; 54; 
20,93%

IV. stupeň; 51; 
19,77%

V. stupeň; 78; 
30,23%

bez kval.; 2; 
0,78%
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Druh športu 
Počet 

trénerov 
celkom 

v tom tréneri s kvalifikačným stupňom 

I. stupeň 
II. 

stupeň 
III. 

stupeň 
IV. 

stupeň 
V. 

stupeň 
bez 
kval. 

Jazdectvo 3 1 1 0 1 0 0 

Kanoistika rýchlostná 2 0 0 0 0 2 0 

Karate 5 0 0 2 2 1 0 

Krasokorčuľovanie 1 0 0 0 0 1 0 

Ľadový hokej 26 8 4 3 3 8 0 

Lyžovanie 3 0 0 1 0 2 0 

Plávanie 8 0 0 1 3 4 0 

Rýchlokorčuľovanie 1 0 1 0 0 0 0 

Snowboard 1 1 0 0 0 0 0 

Stolný tenis 7 0 1 1 3 2 0 

Strelectvo 3 0 0 0 2 1 0 

Tanečný šport 3 2 0 0 1 0 0 

Tenis 12 3 1 3 2 3 0 

Triatlon 1 0 0 1 0 0 0 

Vodné pólo 2 0 0 1 0 1 0 

Volejbal 16 3 1 2 4 6 0 

Všestranná športová 
príprava 

3 0 0 0 0 3 0 

Vzpieranie 1 0 0 0 0 1 0 

Zápasenie 10 2 1 1 3 3 0 

Spolu 258 41 32 54 51 78 2 

 

Z celkového počtu 55 futbalových trénerov mali dvanásti tréneri (21,82%) najnižší, teda prvý 

stupeň, druhý kvalifikačný stupeň mali trinásti tréneri (23,64%). Trénerov tretieho stupňa vykázali 

stredné športové školy sedem (12,73%). Futbalových trénerov so IV. kvalifikačným stupňom bolo  

evidovaných deväť (16,36%) a trénerov s najvyšším piatym kvalifikačným stupňom bolo dvanásť 

(21,82%) – rovnako ako trénerov s najnižším stupňom. Trénerov bez kvalifikácie, ktorý sa venovali 

futbalu v roku 2020 na stredných športových školách evidovali dvoch (3,63%). V prípade atletiky mali 

tréneri s piatym stupňom najvyššie zastúpenie 13 (43,33%), nasledovali tréneri s tretím kvalifikačným 

stupňom, ktorých bolo deväť (30,0%). Tréneri so štvrtým stupňom boli šiesti (20,0%). Okrem toho bol 

zaznamenaný ešte jeden tréner atletiky s prvým a druhým kvalifikačným stupňom. Trénerov bez 

kvalifikácie v roku 2020, rovnako ako v roku 2019 až 2015 neevidovali vôbec. Vyšší počet trénerov 

s najvyšším (piatym) kvalifikačným stupňom evidovali aj u ľadového hokeja, v roku 2020 na SŠŠ ich 

bolo osem (30,77%). Podrobnejšie tabuľka 4. 
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Graf 10 – Tréneri SŠŠ podľa zamestnaneckého pomeru 

 

Z hľadiska zamestnaneckého pomeru väčšina (191/74,03%) všetkých trénerov stredných športových 

škôl vykonávalo svoju činnosť z povolania, teda v priamom zamestnaneckom pomere so školou. Na 

základe dohody bolo zabezpečených celkovo 28 trénerov (10,85%) a tridsaťdeväť trénerov (15,12%) 

vykonávalo svoju trénerskú činnosť v stredných športových školách dobrovoľne, bez nároku na 

finančnú odmenu. 

 

Žiaci stredných športových škôl a športových tried na základných 

a stredných školách 
 

V roku 2020 bolo v rámci stredných športových škôl a športových tried na základných a stredných 

školách evidovaných spolu 13 887 žiakov. Viac ako sedemdesiat percent z nich (10 706/77,09%) 

vykázali základné školy, 2 960 (21,31%) športovcov navštevovalo stredné športové školy a zvyšných 

221 (1,59%) využívalo športovú prípravu v rámci športových tried na stredných školách. Z hľadiska 

pohlavia takmer sedemdesiat percent (9 458/68,10%) predstavovali chlapci, pričom podiel dievčat 

v športových triedach ZŠ dosiahol 32,13%, na stredných školách to bolo len 18,55% a  podiel mali 

dievčatá v stredných športových školách bol  32,06%. 

 

z povolania; 191; 
74,03%

na základe dohody; 
28; 10,85%

dobrovoľní; 39; 
15,12%
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Graf 11 – Žiaci športových tried a stredných športových škôl 

 

 

Žiaci, ktorí využívali športovú prípravu v športovej triede (ZŠ, SŠ), respektíve na strednej športovej 

škole boli relatívne rovnomerne rozložení na celom území Slovenska. Najviac (2 822/20,31%) ich bolo 

zaznamenaných v Prešovskom kraji a naopak, najmenej v kraji Trnavskom (9 4 2 /6,78%). 

Najvýraznejší podiel dievčat bol evidovaný v Trenčianskom kraji (34,45%), za ktorým tesne nasledoval 

Nitriansky kraj (33,92%), Trnavský kraj mal podiel dievčat (32,48%),  Banskobystrický (32,41%) 

a Bratislavskom (32,36%). Najnižší podiel dievčat bol zaznamenaný v Žilinskom kraji (26,98%). Bližšie 

rozloženie žiakov podľa krajov a pohlavia je uvedené v tabuľke 5. 

Tabuľka 5 – Žiaci športových tried a stredných športových škôl 

Kraj žiaci spolu 
z toho 

podiel dievčat 
chlapci dievčatá 

Bratislavský 1134 767 367 32,36% 

Trnavský 942 636 306 32,48% 

Trenčiansky 2566 1682 884 34,45% 

Nitriansky 1309 865 444 33,92% 

Žilinský 1872 1367 505 26,98% 

Banskobystrický  1262 853 409 32,41% 

Prešovský 2822 1910 912 32,32% 

Košický 1980 1378 602 30,40% 

SR spolu 13887 9458 4429 31,89% 

 

V nasledujúcej časti podrobnejšie rozoberieme samostatne vybrané ukazovatele za žiakov stredných 

športových škôl a športových tried na základných a stredných školách. 
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Žiaci stredných športových škôl 

 

Stredné športové školy vykázali za rok 2020 spolu 2 960 žiakov. V porovnaní so situáciou 

v predchádzajúcom roku sa počet žiakov zvýšil  o štyridsaťdva (medziročný rozdiel + 1,41% 

v porovnaní s rokom 2019). V roku 2019 bol  zaznamenaný takisto medziročný nárast počtu žiakov ŠG 

o dvestodva.  

Najviac žiakov stredných športových škôl bolo evidovaných v Bratislavskom kraji (521), naopak 

najnižší počet žiakov vykázali na stredných športových školách zo Žilinského kraja (238). 

Graf 12 – Žiaci stredných športových škôl podľa krajov SR 

 

Podiel dievčat v stredných športových školách na celoslovenskej úrovni predstavoval takmer tretinu 

(949/32,06%) z celkového počtu žiakov navštevujúcich tento typ škôl. Na krajskej úrovni mali 

dievčatá najvyšší podiel v Nitrianskom kraji (41,92%). V Trnavskom kraji podiel dievčat dosiahol 

hodnotu 36,80% a v Banskobystrickom kraji to bolo 33,65%. Za nimi nasledoval kraj Prešovský 

(32,81%) a z odstupom nasledoval Košický kraj (29,65%). Najnižší podiel dosiahli dievčatá 

v Bratislavskom kraji (26,87%), za ktorými nasledovali dievčatá stredných športových škôl zo 

Žilinského (28,81%) a Trenčianskeho kraja (28,96%).   

Tabuľka 6 – Žiaci stredných športových škôl 
 

ročník žiaci spolu 
z toho 

podiel dievčat 
dievčatá chlapci 

1.ročník 714 208 506 29,13% 

2.ročník 596 176 420 29,53% 

3.ročník 558 175 383 31,36% 

4.ročník 634 211 423 33,28% 

5.ročník 130 51 79 39,23% 

6.ročník 126 54 72 42,86% 

7.ročník 111 40 71 36,04% 

8.ročník 91 34 57 37,36% 

9.ročník 0 0 0 0,00% 

Spolu 2960 949 2011 32,06% 
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Z 2 960 žiakov stredných športových škôl navštevovalo 24,12% (714 žiakov) prvý ročník. Vyšší počet 

žiakov bol evidovaný aj v druhom (596/20,13%), treťom (558/18,85%) a štvrtom ročníku (634/21,41). 

Najnižší počet žiakov bol evidovaný v ôsmom ročníku stredných športových škôl (91/3,07%).  

Z hľadiska pohlavia dominovali vo všetkých ročníkoch chlapci. Dievčatá mali relatívne vyšší podiel 

v šiestom (42,86%) a v piatom (39,23%) ročníku. V prvom až štvrtom ročníku mali dievčatá podiel 

okolo tretiny. Najnižší podiel dosiahli dievčatá  v prvom ročníku (29,13%). Podrobný prehľad žiakov 

v jednotlivých ročníkoch SŠŠ podľa pohlavia obsahuje tabuľka 6. 

Stredné športové školy ponúkali svojim žiakom možnosť prípravy v rámci 48-ich oblastiach, pričom 

v dvadsaťsedem oblastiach nedosiahol počet žiakov tridsať. Najpopulárnejším športom na SŠŠ bol 

futbal, ktorému sa venovalo spolu 8888  (30%) žiakov. V rámci ľadového hokeja bolo vykázaných 395  

(13,34%) žiakov a na atletiku bolo zameraných 263 žiakov (8,88%). Tenisu sa venovalo 182 žiakov, 

basketbalu 146, volejbalu 135 a plávaniu 116 žiakov.  Hádzanej sa venovalo 101 žiakov, karate a 

fitnes 61, florbalu 60, zápaseniu 51, cyklistike a cyklotrialu 46, gymnastike 45, „inému športu“ 43 a 

džudu 42 žiakov. Ostatným tridsať jeden športom sa venovalo spolu 325 žiakov stredných športových 

škôl. 

Podiel dievčat na počte žiakov stredných športových škôl dosiahol v roku 2020 takmer tretinu 

(949/32,06%). Najvyšší podiel dosiahli dievčatá v rámci aerobiku, akrobatického rock and rollu, 

moderného päťboja a sánkovania, kde mali 100%-tný podiel. Vyššie podiely dosiahli aj v jazdectve a v 

rýchlokorčuľovaní (88,89%), v krasokorčuľovaní (85,71%) a volejbale (74,07%). Prevahu nad 

chlapcami mali aj v atletike, basketbale, fitnes, gymnastike, hádzanej, plávaní, strelectve, tanečnom 

športe a triatlone. Baseballu, futsalu, kulturistike, lukostreľbe, motoristickým športom, 

snowboardingu, šachu, taekwond-do a vodnému slalomu sa dievčatá v roku 2020 vôbec nevenovali. 

Podrobný prehľad žiakov  stredných športových škôl podľa pohlavia a športu obsahuje tabuľka 7. 

Tabuľka 7 – Žiaci stredných športových škôl podľa vybraných športoch 

Druh športu žiaci spolu dievčatá chlapci podiel dievčat 

Aerobik 3 3 0 100,00% 
Akrobatický rock and roll 1 1 0 100,00% 

Atletika 263 165 98 62,74% 

Baseball 1 0 1 0,00% 

Basketbal 146 87 59 59,59% 

Bedminton 9 4 5 44,44% 

Biatlon 13 6 7 46,15% 

Box 14 2 12 14,29% 

Cyklistika a cyklotrial 46 12 34 26,09% 

Džudo 42 10 32 23,81% 

Fitnes 61 36 25 59,02% 

Florbal 60 10 50 16,67% 

Futbal 888 94 794 10,59% 

Futsal 8 0 8 0,00% 

Golf 4 2 2 50,00% 

Gymnastika 45 32 13 71,11% 
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Druh športu žiaci spolu dievčatá chlapci podiel dievčat 

Hádzaná 101 57 44 56,44% 

Hokejbal 4 1 3 25,00% 

Iné 43 15 28 34,88% 

Jazdectvo 18 16 2 88,89% 

Kanoistika rýchlostná 20 5 15 25,00% 

Karate 61 22 39 36,07% 

Kickbox 2 1 1 50,00% 

Krasokorčuľovanie 14 12 2 85,71% 

Kulturistika 4 0 4 0,00% 

Ľadový hokej 395 17 378 4,30% 

Lukostreľba 1 0 1 0,00% 

Lyžovanie 34 17 17 50,00% 

Moderný päťboj 1 1 0 100,00% 

Motoristické športy 1 0 1 0,00% 

Plávanie 116 63 53 54,31% 

Rýchlokorčuľovanie 9 8 1 88,89% 

Sánkovanie 2 2 0 100,00% 

Snowboard 1 0 1 0,00% 

Stolný tenis 30 6 24 20,00% 

Strelectvo 16 9 7 56,25% 

Šach 2 0 2 0,00% 

Taekwond-do WTF a ITF 1 0 1 0,00% 

Tanečný šport 20 13 7 65,00% 

Tenis 182 90 92 49,45% 

Triatlon 9 5 4 55,56% 

Vodné pólo 38 7 31 18,42% 

Vodný slalom 3 0 3 0,00% 

Volejbal 135 100 35 74,07% 

Všestranná športová 
príprava 

33 10 23 30,30% 

Vzpieranie 9 2 7 22,22% 

Zápasenie 51 6 45 11,76% 

Spolu 2960 949 2011 32,06% 

Žiaci športových tried ZŠ 

 

Základné školy v rámci svojich športových tried v roku 2020 evidovali spolu 10 706 žiakov. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje medziročný mierny pokles o 102 (0,95%) 

žiakov, pričom samotný počet ZŠ, ktoré poskytovali svojim žiakom možnosť navštevovať športovú 

triedu sa medziročne znížil o tridsaťpäť škôl a počet športových tried na ZŠ sa znížil o 67. 

Počty žiakov v športových triedach v piatom až deviatom ročníku boli relatívne rovnomerne 

rozložené, pričom najvyššie počty boli v šiestom (2 002),  piatom (1 928), siedmom (1 871), ôsmom (1 

768) a deviatom (1 725) ročníku. V prvom až štvrtom ročníku boli počty žiakov športových tried 

výrazne nižšie. V roku 2020 ich bolo najviac v  treťom ročníku (403) a najmenej v ročníku druhom 

(291). Podrobný prehľad obsahuje tabuľka 8. 
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Tabuľka 8 – Žiaci športových tried ZŠ 
 

ročník žiaci spolu 
z toho 

podiel dievčat 
dievčatá chlapci 

1.ročník 347 140 207 40,35% 

2.ročník 291 105 186 36,08% 

3.ročník 403 141 262 34,99% 

4.ročník 371 136 235 36,66% 

5.ročník 1928 634 1294 32,88% 

6.ročník 2002 613 1389 30,62% 

7.ročník 1871 653 1218 34,90% 

8.ročník 1768 510 1258 28,85% 

9.ročník 1725 507 1218 29,39% 

Spolu 10706 3439 7267 32,12% 

 

 

Z hľadiska pohlavia predstavovali dievčatá vo všetkých ročníkoch športových tried ZŠ minoritnú 

skupinu. V percentuálnom vyjadrení ich celkový podiel v športových triedach ZŠ predstavoval 32,12%, 

pričom najvýraznejší percentuálny podiel dosiahli v prvom ročníku (40,35%).Vyšší podiel mali 

dievčatá aj v štvrtom (36,66%), v druhom (36,02%),  treťom (34,99%) a siedmom (34,90%) ročníku. 

Nasledoval ročník piaty (32,88%), šiesty (30,62%) a deviaty (29,39%).  Najnižší podiel dievčat bol v 

ôsmom ročníku (28,85%).  

Graf 13 – Žiaci športových tried ZŠ v jednotlivých krajoch Slovenska 

 

 

Z hľadiska územného členenia bolo najviac žiakov ZŠ evidovaných v športových triedach 

v Prešovskom kraji (2 478/23,14%). Vyšší podiel mali aj v Trenčianskom kraji (2 200/20,55%) 

a s výrazným odstupom nasledoval Žilinský kraj, kde športové triedy základných škôl navštevovalo 

1 637 (15,29%) žiakov. V Košickom kraji využívalo túto formu športovej prípravy 1 454 (13,58%) 
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žiakov, v Nitrianskom to bolo 956 žiakov a v Banskobystrickom kraji 786 žiakov základných škôl. 

Výrazne nižšie počty boli zaznamenané v Bratislavskom (613/5,72%) a v Trnavskom kraji (586/5,47%). 

V športových triedach základných škôl prevládali vo všetkých krajoch Slovenska chlapci. 

Najvýraznejšiu dominanciu mali v Žilinskom kraji, kde až 1 196 zo 1 637 žiakov, teda 73,06% bolo 

mužského pohlavia. Dievčatá relatívne výraznejší podiel dosiahli v Trenčianskom (45,64%), 

v Bratislavskom (36,04%) a v Banskobystrickom kraji (33,34%). 

 

 

Tabuľka 9 – Žiaci športových tried ZŠ podľa vybraných športov 
 

Druh športu žiaci dievčatá chlapci 
podiel 

dievčat 

Aerobik 44 43 1 97,73% 

Atletika 1105 573 532 51,86% 

Baseball 1 0 1 0,00% 

Basketbal 641 308 333 48,05% 

Bedminton 174 101 73 58,05% 

Biatlon 24 13 11 54,17% 

Box 1 0 1 0,00% 

Curling 14 0 14 0,00% 

Cyklistika a cyklotrial 10 1 9 10,00% 

Džudo 11 3 8 27,27% 

Florbal 322 65 257 20,19% 

Futbal 2971 306 2665 10,30% 

Futsal 15 0 15 0,00% 

Gymnastika 354 297 57 83,90% 

Hádzaná 322 149 173 46,27% 

Horolezectvo 2 1 1 50,00% 

Jazdectvo 2 2 0 100,00% 

Kanoistika rýchlostná 3 1 2 33,33% 

Karate 5 3 2 60,00% 

Krasokorčuľovanie 137 70 67 51,09% 

Ľadový hokej 1954 64 1890 3,28% 

Lyžovanie 267 109 158 40,82% 

Plávanie 497 251 246 50,50% 

Stolný tenis 30 7 23 23,33% 

Strelectvo 26 7 19 26,92% 

Tanečný šport 23 21 2 91,30% 

Tenis 81 56 25 69,14% 
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Druh športu žiaci dievčatá chlapci 
podiel 

dievčat 

Vodný slalom 1 0 1 0,00% 

Volejbal 977 682 295 69,81% 

Všestranná športová príprava 686 306 380 44,61% 

Vzpieranie 2 0 2 0,00% 

Zápasenie 4 0 4 0,00% 

Spolu 10706 3439 7267 32,12% 

 

 

Základné školy ponúkali svojim žiakom tridsaťdva oblastí v rámci športovej prípravy, pričom v len v 

trinástich oblastiach nedosiahol počet žiakov viac ako dvadsať. Takmer tretina (2 971/27,75%) 

všetkých žiakov športových tried základných škôl sa venovala futbalu. Druhým najpopulárnejším 

športom bol ľadový hokej (1 954/18,25%), za ktorým s výrazným odstupom nasledovala  atletika 

(1 105/1032%) a  volejbal (977/9,12%). Všestrannej športovej príprave sa v športových triedach ZŠ 

venovalo 686 žiakov, basketbalu 641 žiakov, plávaniu 497 žiakov a gymnastike 354 žiakov. O niečo 

nižšie počty žiakov boli zistené v rámci hádzanej a florbalu zhodne 322 žiakov, lyžovania (267) 

a bedmintonu (174). S miernym odstupom nasledovalo krasokorčuľovanie (137), tenis (81), aerobik 

(44),  stolný tenis  (30), strelectvo (26), biatlon (24) a tanečný šport (23). Okrem toho bolo 

zaznamenaných aj 71 žiakov v trinástich športoch, v ktorých bol počet žiakov vždy výrazne nižší 

(menej ako dvadsať žiakov). 
 
 

Podiel dievčat v rámci dvoch najpopulárnejších športov bol aj v roku 2020 zanedbateľný (vo futbale 

to bolo 10,30% a v ľadovom hokeji len 3,28%). Naopak, výraznú prevahu mali dievčatá v prípade 

jazdectva (100,00%), aerobiku (97,73%), tanečného športu (91,30%) a gymnastiky (83,90%). Počet 

dievčat výrazne prevažoval nad počtom chlapcov aj vo volejbale (69,81%), v tenise (69,14%), 

v rýchlostnej kanoistike (60,00%) a v bedmitone (58,05%). Dievčatá mali ešte prevahu v biatlone 

(54,17%), atletike (51,86), v krasokorčuľovaní (51,09%) a v plávaní (50,50%). Dievčatá sa v roku 2020 

vôbec nevenovali baseballu, boxu, curlingu, futsalu, vodnému slalomu, vzpieraniu a zápaseniu. 

Podrobný prehľad žiakov športových tried základných škôl podľa športu a pohlavia obsahuje tabuľka 

9. 

Žiaci športových tried SŠ 

 

Za rok 2020 vykázali stredné školy v rámci svojich športových tried 221 žiakov. V porovnaní s rokom 

2019 sa ich počet znížil o 148 (40,10%), pričom počet SŠ so športovými triedami sa medziročne znížil 

o šesť a počet športových tried klesol medziročne o osem. Najviac žiakov mali športové triedy na 

stredných školách v treťom (114/51,58%) a štvrtom (85/38,46%) ročníku. Nasledovali žiaci v  druhom 

ročníku, ktorých evidovali 10 (4,52%). Prvákov bolo 9 čo prestavovalo 4,07%-tný podiel z celkového 

množstva žiakov SŠ. V ročníkoch 5.-9. boli spolu evidovaní len traja žiaci (1,35% z celkového počtu 

žiakov na SŠ), z týchto troch žiakov  boli všetky dievčatá a všetky v piatom ročníku. Vo všetkých 

ročníkoch dominovali chlapci (okrem spomenutého 5. ročníka) a podiel dievčat bol výraznejšie nižší 

ako na základných školách a stredných športových školách. Najnižší podiel dosiahli dievčatá v prvom 

a druhom ročníku, kde boli len chlapci. Vyšší podiel mali v štvrtom ročníku (17,65%) a v treťom 
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ročníku dosiahli 20,18%-tný podiel. Najvyšší podiel bol v piatom ročníku 100,00%, kde ročník 

navštevovali len dievčatá a ich počet bol minimálny (3 dievčatá). Podrobný prehľad obsahuje tabuľka 

10. 

Tabuľka 10 – Žiaci športových tried SŠ 

ročník žiaci spolu 
z toho 

podiel dievčat 
dievčatá chlapci 

1.ročník 9 0 9 0,00% 

2.ročník 10 0 10 0,00% 

3.ročník 114 23 91 20,18% 

4.ročník 85 15 70 17,65% 

5.ročník 3 3 0 100,00% 

6.ročník 0 0 0 0,00% 

7.ročník 0 0 0 0,00% 

8.ročník 0 0 0 0,00% 

9.ročník 0 0 0 0,00% 

Spolu 221 41 180 18,55% 

 
 

 

Z hľadiska krajov Slovenska bolo v roku 2020 najviac žiakov športových tried stredných škôl 

evidovaných v Prešovskom kraji , viac ako tretina (91/41,17% z celkového počtu), relatívne vyšší 

počet bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji (63/28,51%). S  odstupom nasledoval kraj Košický 

(37/16,74%) , v Trnavskom kraji navštevovalo športové triedy na stredných školách 30 žiakov 

(13,57%). V Bratislavskom, v Trenčianskom, v Nitrianskom  a Žilinskom kraji nenavštevoval športovú 

triedu na  strednej škole v roku 2020 žiaden žiak. 
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Graf 14 – Žiaci športových tried SŠ v krajoch Slovenska 

 

 

Dievčatá mali najvýraznejší podiel v Prešovskom kraji (29,67%). Relatívne vyšší podiel dosiahli aj v 

Trnavskom kraji (20,0%)  s miernym odstupom nasledoval Banskobystrický kraj (22,86%). V Košickom 

kraji neboli evidované dokonca žiadne dievčatá. V Bratislavskom, Trenčianskom, v Nitrianskom 

a Žilinskom kraji neboli v roku 2020  neboli evidovaní žiadni žiaci.  

 

Tabuľka 11 – Žiaci športových tried SŠ podľa vybraných športov 

Druh športu žiaci dievčatá chlapci 
podiel 
dievčat 

Atletika 18 8 10 44,44% 

Basketbal 12 6 6 50,00% 

Box 1 0 1 0,00% 

Džudo 1 1 0 100,00% 

Florbal 1 0 1 0,00% 

Futbal 141 6 135 4,26% 

Hádzaná 4 4 0 100,00% 

Iné 1 1 0 100,00% 

Karate 3 2 1 66,67% 

Ľadový hokej 10 0 10 0,00% 

Lyžovanie 2 0 2 0,00% 

Plávanie 2 1 1 50,00% 

Rýchlokorčuľovanie 1 0 1 0,00% 
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Druh športu žiaci dievčatá chlapci 
podiel 
dievčat 

Sánkovanie 1 0 1 0,00% 

Tenis 4 1 3 25,00% 

Volejbal 19 11 8 57,89% 

Spolu 221 41 180 18,55% 

 

Stredné školy v roku 2020 ponúkali žiakom svojich športových tried realizáciu v rámci šestnástich 

oblastiach. Aj napriek takejto relatívne pestrej ponuke sa väčšia polovica (141/63,80%) všetkých 

žiakov športových tried SŠ venovalo futbalu. Stredoškolských žiakov venujúcich sa  ľadovému hokeju 

bolo zaznamenaných len 10 (4,52%). Volejbalu sa venovalo 19 žiakov (8,59%) a atletike sa venovalo 

18 žiakov (8,14%). Na basketbale bolo evidovaných 12 žiakov (5,43%), hádzanej a tenisu sa venovali 

zhodne štyria žiaci (1,81%), karate sa venovali traja žiaci (1,36%) a plávaniu sa venovali dvaja žiaci 

(0,90%). Zvyšné športy boli tvorené z šiestich druhov športov, ktorým sa ani v jednom prípade 

nevenovalo viac ako jeden žiak. 

Podiel dievčat v športových triedach SŠ predstavoval takmer pätinu (41/18,55%), pričom 

v najpopulárnejšom športe (futbal) ich podiel dosiahol len 4,26 percenta (6 dievčat / 135 chlapcov), 

v ľadovom hokeji predstavoval ich podiel 0,00% (0 dievčat / 10 chlapcov ). Dievčatá mali 100%-tný 

podiel v džude, hádzanej a „inom športe“. Prevahu mali dievčatá aj v karate (66,67%) a  vo volejbale 

(57,89%). V basketbale a plávaní mali chlapci aj dievčatá rovnaký podiel. V roku 2020 sa dievčatá 

nevenovali vôbec  boxu, florbalu, ľadovému hokeju, lyžovaniu, rýchlokorčuľovaniu a sánkovaniu. 

Podrobný prehľad žiakov športových tried stredných škôl podľa športu a pohlavia obsahuje tabuľka 

11. 

Športové strediská pri škole a školskom zariadení 
 

Údaje o športových strediskách sú získané prostredníctvom výkazu Škol (MŠ SR) 15-01 – Výkaz 

o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže, podľa stavu k 20. septembru 

2012. 

V roku 2020 bolo evidovaných spolu 938 športových stredísk. Všetky športové strediská tvorili centrá 

voľného času, pretože podľa predpisov účinných od 1.1.2013 sa školské strediská záujmovej činnosti 

zmenili na centrá voľného času.  

Počet športových stredísk uvádza graf 15. 
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Graf 15 – Športové strediská 

 

 

Analytický rozbor sa zaoberá trénermi športových stredísk z hľadiska ich zamestnaneckého 

pomeru a pôsobnosti v konkrétnom športe ako aj počtom žiakov, samostatne dievčat, venujúcich sa 

daným športom. Rozbor je doplnený o prehľady za jednotlivé kraje Slovenska. 

 

Tréneri športových stredísk 
 

V školskom roku 2012/2021 pôsobilo v športových strediskách spolu 398 trénerov, z ktorých 

najpočetnejšou skupinou boli tréneri s I. kvalifikačným stupňom (111/24,62% z celkového počtu 

trénerov športových stredísk). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tréneri s III. kvalifikačným 

stupňom (97/24,37%). Za nimi s minimálnym odstupom nasledovali tréneri s II. kvalifikačným 

stupňom (93/23,36%). Nasledovali tréneri s V. kvalifikačným stupňom, ktorých bolo evidovaných  

spolu 41 (10,30%) a len o jedného menej, teda 40 (10,05%) bolo trénerov s IV. kvalifikačným  

stupňom. Najnižší počet trénerov bol zaznamenaný v kategórii „bez kvalifikácie“ (29/7,29%).  

Prehľad rozloženia trénerov podľa dosiahnutého kvalifikačného stupňa zaznamenáva graf 16. 
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Graf 16 – Tréneri podľa kvalifikácie 

 

Po prepočítaní trénerov na plnú zamestnanosť v športových strediskách pôsobilo 398 trénerov. 

Väčšina z nich 290, takmer tri štvrtiny (72,86%) vykonávala svoju trénerskú činnosť na základe 

dohody. Bez nároku na čerpanie miezd a odmien pôsobilo v športových strediskách spolu  89 

(22,36%) trénerov dobrovoľníkov a len 4,77%-tný (19) podiel predstavovali tréneri z povolania. 

Graf 17 – Tréneri športových stredísk podľa zamestnaneckého pomeru 

 

Podrobný prehľad rozloženia trénerov podľa kvalifikácie a zamestnaneckého pomeru v športových 

strediskách v roku 2020 obsahuje tabuľka 12.  
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Tabuľka 12 – Prehľad počtu trénerov podľa kvalifikácie a pracovného pomeru 
 

Kvalifikácia  Tréneri spolu z povolania 
na základe 

dohody 
dobrovoľní 

I stupeň 98 7 55 36 

II stupeň 93 3 79 11 

III stupeň 97 4 81 12 

IV stupeň 40 1 24 15 

V stupeň 41 3 26 12 

bez kval. 29 1 25 3 

Spolu 398 19 290 89 

Najvyšší počet z trénerov v športových strediskách pôsobilo vo futbale (157/ 39,44% z celkového 

počtu trénerov ŠS). Druhý najvyšší počet trénerov bol evidovaný vo volejbale (27/6,78%) a za nimi 

boli evidovaní tréneri ľadového hokeja (26/6,53%). Nasledovali tréneri plávania (20/5,02%), tréneri 

hádzanej, ktorých bolo 19 (4,77%), za nimi tesne nasledovali tréneri basketbalu (17/4,27%) a 

tréneri atletiky (16/4,02%). 

Najvyšší počet trénerov I. kvalifikačného stupňa pôsobilo vo futbale (30). Nasledoval basketbal 

s deviatimi  trénermi,  trénerov plávania bolo sedem, trénerov atletiky šesť, trénerov karate a 

volejbalu bolo zhodne päť. Štyria tréneri pôsobili v hádzanej, rýchlostnej kanoistike, ľadovom hokeji, 

lukostreľbe a tanečnom športe. V prípade 18-tich druhov športov nebol v roku 2020 zaznamenaný ani 

jeden tréner I. kvalifikačného stupňa. 

Najviac evidovaných trénerov s II. kvalifikačným stupňom pôsobiacich v športových strediskách bolo 

vo futbale (40), za ktorými nasledovali s výrazným odstupom tréneri hádzanej a plávania, ktorých 

bolo zhodne po osem. Nasledovali tréneri volejbalu (6), tréneri ľadového hokeja (4), tréneri 

basketbalu a tenisu boli zhodne traja. V prípade 17-tich druhov športov nebol zaznamenaný ani jeden 

tréner II. kvalifikačného stupňa. 

Trénerov s III. kvalifikačným stupňom bol najvyšší počet evidovaný vo futbale (43). Rovnako boli 

najpočetnejší aj v rámci IV. kvalifikačného stupňa (25). Druhou najpočetnejšou skupinou v rámci III. 

kvalifikačného stupňa boli tréneri ľadového hokeja a volejbalu (9), za nimi nasledovali tréneri atletiky 

(6). V roku 2020 nebol zaznamenaný ani jeden tréner III. kvalifikačného stupňa v prípade 22 druhov 

športov. V štvrtom kvalifikačnom stupni nasledovali po tréneroch futbalu, štyria tréneri ľadového 

hokeja a nasledovali zhodne traja  tréneri hádzanej a volejbalu. Najviac trénerov s V. kvalifikačným 

stupňom bolo taktiež vo futbale (12),  za nimi nasledovali štyria tréneri basketbalu, gymnastiky 

a ľadového hokeja. V prípade 33  športoch nebol v roku 2020 evidovaný ani jeden tréner  IV. stupňa 

a v prípade V. kvalifikačného stupňa to bolo 26 druhov športov.  

Medzi trénermi bez kvalifikácie v športových strediskách, bolo najviac trénerov futbalu (7), za ktorými 

nasledovali traja tréneri branného viacboju a  zhodne dvaja tréneri bedmintonu, gymnastiky a 

pohybových hier. Z prehľadu tiež vidieť najvyššie zastúpenie trénerov podľa športu, ako aj uvádza 

graf, v basketbale mali prevahu tréneri I. kvalifikačného stupňa, v prípade atletiky  mali najvyššie 

zastúpenie tréneri I. a III. kvalifikačného stupňa, tréneri futbalu a volejbalu mali najvyššie zastúpenie 

rovnako v  III. kvalifikačnom stupni. Tréneri hádzanej a plávania mali najvyššie zastúpenie zhodne v II. 

kvalifikačnom stupni. Tréneri bez kvalifikácie mali najvyššie zastúpenie vo futbale.   
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Bližšie grafy 18 a 19. Podrobný prehľad zloženia trénerov športových stredísk v roku 2020 podľa 

kvalifikačného stupňa a druhu športu je spracovaný v tabuľke 13. 

Tabuľka 13 – Prehľad počtu trénerov podľa kvalifikácie a pracovného pomeru 
 

Druh športu  spolu 
v tom tréneri s kvalifikačným stupňom 

I. stupeň  II. stupeň III. stupeň IV. stupeň V. stupeň  bez kval. 

Aikido 1 0 1 0 0 0 0 

Atletika 16 6 1 6 2 0 1 

Basketbal 17 9 3 1 0 4 0 

Bedminton 4 2 0 0 0 0 2 

Biatlon 2 1 1 0 0 0 0 

Bowling 0 0 0 0 0 0 0 

Box 3 0 1 0 1 1 0 

Branný viacboj 3 0 0 0 0 0 3 
Cyklistika a cyklotrial 3 0 1 1 0 0 1 

Džudo 4 0 2 1 0 1 0 

Fitnes 1 0 1 0 0 0 0 

Florbal 8 1 1 5 0 0 1 

Futbal 157 30 40 43 25 12 7 

Gymnastika 11 0 2 3 0 4 2 

Hádzaná 19 4 8 3 3 0 1 

Hokejbal 3 0 1 1 0 0 1 

Horolezectvo 0 0 0 0 0 0 0 
Kanoistika rýchlostná 7 4 0 0 0 3 0 

Karate 11 5 1 3 0 2 0 

Kickbox 2 1 0 0 0 0 1 
Koliesko.korčuľovanie 1 0 1 0 0 0 0 

Kolky 1 1 0 0 0 0 0 

Ľadový hokej 26 4 4 9 4 4 1 

Lukostreľba 6 4 2 0 0 0 0 

Lyžovanie 2 0 1 0 0 1 0 

Malý futbal 1 0 0 1 0 0 0 

Mažoretkový šport 2 0 1 1 0 0 0 

Modelárstvo 0 0 0 0 0 0 0 

Pilates 1 1 0 0 0 0 0 

Plávanie 20 7 8 2 1 2 0 

Pohybové hry 4 2 0 0 0 0 2 
Sil.troj. a tlak na lavi. 1 0 0 1 0 0 0 

Stolný tenis 10 2 2 3 0 1 2 

Strelectvo 2 1 0 0 0 0 1 

Šach 4 1 0 2 0 1 0 
Taekwon-do WTF -ITF 2 0 1 0 0 1 0 

Tanečný šport 6 4 0 0 0 1 1 

Tenis 6 1 3 0 1 0 1 

Volejbal 27 5 6 9 3 3 1 
Všestr. šport.príprava 0 0 0 0 0 0 0 

Zápasenie 4 2 0 2 0 0 0 

Spolu 398 98 93 97 40 41 29 
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Graf 18 – Tréneri podľa stupňa a vybraných druhov športu 

 

 

 

Graf 19 – Vybrané športy zastúpené trénermi podľa stupňa 
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Z celkového počtu (398) trénerov pôsobilo 25,38% (101) v športových strediskách Prešovského kraja. 

S minimálnym odstupom nasledovali tréneri v Žilinskom kraji (92/23,12%) a tréneri v Košickom kraji 

62 (15,58%). V Trnavskom kraji pôsobilo 47 (11,81%) trénerov, za nimi  nasledovali 

tréneri z Banskobystrického kraja 36 (9,05%). V roku 2020 bolo ešte zaznamenaných 33 (8,29% 

z celkového počtu trénerov športových stredísk) trénerov v  Nitrianskom kraji a 17 trénerov (4,27%) v 

Trenčianskom kraji. Najnižší počet trénerov v športových strediskách bol v roku 2020 zaznamenaný 

v Bratislavskom kraji (10/2,51%). 

Tabuľka 14 – Prehľad počtu trénerov podľa krajov 

Kraj Tréneri spolu 

z toho 

Podiel trénerov 
z povolania 

na základe 

dohody 
dobrovoľní 

Bratislavský 10 2 0 8 2,51% 

Trnavský 47 0 47 0 11,81% 

Trenčiansky 17 1 15 1 4,27% 

Nitriansky 33 1 27 5 8,29% 

Žilinský 92 7 19 66 23,12% 

Banskobystrický 36 3 26 7 9,05% 

Prešovský 101 3 98 0 25,38% 

Košický 62 2 58 2 15,58% 

SR 398 19 290 89 100,00% 

 

 

Trénerov z povolania bolo najviac evidovaných v Žilinskom kraji (7 trénerov).V Bratislavskom kraji 

tvorili 20,0%-tný podiel z celkového počtu trénerov zariadení, zároveň to bol najvyšší podiel v rámci 

celého Slovenska. Naopak najnižší podiel v prípade trénerov z povolania bol zaznamenaný v kraji 

Trnavskom, kde tvorili 0,00%-tný podiel na celkovom počte trénerov športových stredísk daného 

kraja, pretože v roku 2020 nemali ani jedného takto pôsobiaceho trénera. Celkový podiel trénerov 

z povolania bol len 4,77% a ich ďalší podiel sa pohyboval od 2,70% (Nitriansky kraj) do 8,33% 

(Banskobystrický kraj).  

Najvyšší počet trénerov športových stredísk pracujúcich na základe dohody bol evidovaný v 

Prešovskom kraji (98/97,03%), nasledovali tréneri v Košickom kraji (58/93,55%) a trénerov 

v Trnavskom kraji bolo 47 (100,0%). Najnižší počet trénerov pracujúcich na základe dohody bol 

v Bratislavskom kraji, kde bol aj najnižší podiel z celkového počtu trénerov zariadení (0/0,00%). 

Najvyšší podiel v rámci celého Slovenska bol evidovaný už v spomínanom  Trnavskom kraji (100,0%). 

Celkový podiel trénerov pracujúcich na základe dohody bol 73,11% a ich podiel okrem spomenutých 

sa v jednotlivých krajoch pohyboval od 20,65% (Žilinský kraj) do 88,23% (Trenčiansky kraj). 

Trénerov vykonávajúcich svoje trénerské aktivity dobrovoľne, bez nároku na finančnú odmenu bolo 

evidovaných najviac v Žilinskom kraji (66) čo predstavovalo 71,74%-tný podiel na celkovom počte 

trénerov športových stredísk daného kraja. Najnižší počet dobrovoľných trénerov bol zistený 
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v Trnavskom a Prešovskom kraji kde v roku 2020 nepôsobil ani jeden tréner. Podiel trénerov z radov 

dobrovoľníkov tvoril 22,36% z celkového počtu. Ich najvyšší podiel bol zistený v Bratislavskom kraji 

(80,0%), , za ním nasledoval Žilinský kraj (71,74%), nasledoval  Banskobystrický kraj s 19,44%-tným 

podielom, Nitriansky kraj s 15,15%-tným podielom a Trenčiansky kraj s 5,88%-tným podielom. 

Najnižší podiel dobrovoľných trénerov  v roku 2020 bol zaznamenaný v kraji Košickom (3,22%) kde 

boli evidovaní len dvaja dobrovoľní tréneri.  

Graf 20 – Tréneri športových stredísk podľa krajov 

 

Po prepočítaní na plnú zamestnanosť predstavoval medziročný počet trénerov nárast o 13 trénerov, 

je to prvý minimálny nárast za posledné roky, minulé roky sme evidovali výrazný pokles trénerov. Pod 

tento  pokles  sa podpísala zmena ŠSZČ na CVČ v roku 2013. Nárast trénerov bol evidovaný v štyroch 

krajoch, konkrétne v Bratislavskom o päť trénerov, v Nitrianskom o päť trénerov, v Žilinskom kraji 

o sedemdesiat trénerov a v Prešovskom kraji o desať trénerov. Pokles trénerov bol evidovaný v 

štyroch krajoch, najvyšší pokles trénerov v športových strediskách v roku 2020 bol evidovaný 

v Trnavskom kraji (-38), nasledoval Trenčiansky kraj (-34), Banskobystrický kraj  (-7) a v Košickom kraji 

(-2). 

Bližší prehľad a porovnanie od roku 2015 je spracovaný v  tabuľke 15. 
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Tabuľka 15 – Prehľad počtu trénerov v rokoch 2015 – 2020 

 

Kraj 

Počet 
trénerov 

v roku 
2015 

Počet 
trénerov 

v roku 
2016 

Počet 
trénerov 

v roku 
2017 

Počet 
trénerov 

v roku 
2018 

Počet 
trénerov 

v roku 
2019 

Počet 
trénerov 

v roku 
2020 

Medziročný 
rozdiel 

Bratislavský 38 20 15 12 5 10 5 

Trnavský 101 101 102 98 85 47 -38 

Trenčiansky 61 39 40 47 51 17 -34 

Nitriansky 53 32 43 26 28 33 5 

Žilinský 50 34 23 20 22 92 70 

Banskobystrický 145 40 36 31 43 36 -7 

Prešovský 159 143 125 113 91 101 10 

Košický 123 67 59 60 60 62 2 

Spolu 730 476 443 407 385 398 13 

 

 

Žiaci športových stredísk 
 

Školské športové strediská v roku 2020 navštevovalo spolu 10 741 žiakov, z ktorých bolo 3 670 

dievčat, čo predstavovalo 34,17%-tný podiel z celkového počtu žiakov športových stredísk. Chlapcov 

bolo v športových strediskách spolu evidovaných 7 071 (65,83%) 

Graf 21 – Žiaci športových stredísk podľa pohlavia 
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Zo štandardne zisťovaných športov v roku 2020 bol najvyšší počet žiakov v športových strediskách  

zaznamenaný vo futbale. Išlo o 3 610 žiakov, čo predstavovalo 33,61% zo všetkých žiakov športových 

stredísk .  

S výrazným odstupom nasledovali žiaci venujúci sa ľadovému hokeju, ktorých bolo spolu 906 (8,43%), 

nasledovali žiaci venujúci sa atletike 633/5,89%), s miernym odstupom za nimi nasledovali žiaci 

navštevujúci volejbal, ktorých bolo 607 (5,65%). Nad päťsto žiakov sa venovalo plávaniu, presne 513 

žiakov (4,77%) a hádzanej 512 (4,76%), za nimi nasledovali žiaci venujúci sa gymnastike (473/4,40%), 

basketbalu 442 (4,11%) a florbalu sa v roku 2020 venovalo 377 (3,51%) žiakov športových stredísk. 

Z prehľadu vidieť, že najvyššie zastúpenie mali kolektívne športy. Ak by sme zrátali dokopy prvých 

šesť najpočetnejších kolektívnych športov (basketbal, florbal, futbal, hádzaná, ľadový hokej, volejbal) 

predstavovali by žiaci navštevujúci  tieto kategórie 60,08%-tný podiel z celkového počtu, čo je viac 

ako polovica (6 454). 

 

 

Tabuľka 16 – Žiaci športových stredísk podľa druhu športov v roku 2020 
 

Druh športu spolu z toho dievčat 
Podiel športu na 
celkovom počte 

žiakov 

Podiel dievčat na 
počte žiakov 

športu 

Aikido 50 14 0,47% 28,00% 

Atletika 633 309 5,89% 48,82% 

Basketbal 442 269 4,12% 60,86% 

Bedminton 69 40 0,64% 57,97% 

Biatlon 16 5 0,15% 31,25% 

Bowling 9 5 0,08% 55,56% 

Box 66 10 0,61% 15,15% 

Branný viacboj 24 6 0,22% 25,00% 

Cyklistika a cyklotrial 28 8 0,26% 28,57% 

Džudo 283 78 2,63% 27,56% 

Fitnes 34 18 0,32% 52,94% 

Florbal 377 63 3,51% 16,71% 

Futbal 3 610 581 33,61% 16,09% 

Gymnastika 473 408 4,40% 86,26% 

Hádzaná 512 317 4,77% 61,91% 

Hokejbal 26 0 0,24% 0,00% 

Horolezectvo 71 36 0,66% 50,70% 

Jazdectvo 1 1 0,01% 100,00% 

Kanoistika rýchlost. 84 32 0,78% 38,10% 

Karate 280 85 2,61% 30,36% 

Kickbox 34 7 0,32% 20,59% 

Koliesk.korčuľovanie 30 23 0,28% 76,67% 
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Druh športu spolu z toho dievčat 
Podiel športu na 
celkovom počte 

žiakov 

Podiel dievčat na 
počte žiakov 

športu 

Kolky 15 5 0,14% 33,33% 

Ľadový hokej 906 34 8,43% 3,75% 

Lukostreľba 65 31 0,61% 47,69% 

Lyžovanie 37 16 0,34% 43,24% 

Malý futbal 35 3 0,33% 8,57% 

Mažoretkový šport 30 30 0,28% 100,00% 

Modelárstvo 13 0 0,12% 0,00% 

Pilates 167 12 1,55% 7,19% 

Plávanie 513 256 4,78% 49,90% 

Pohybové hry 169 70 1,57% 41,42% 

Sánkovanie 13 2 0,12% 15,38% 

Sil.troj.a tlak na lavič. 21 0 0,20% 0,00% 

Stolný tenis 287 64 2,67% 22,30% 

Strelectvo 33 8 0,31% 24,24% 

Šach 130 43 1,21% 33,08% 

Taekwon-do WTF-ITF 
ITF 

26 15 0,24% 57,69% 

Tanečný šport 205 200 1,91% 97,56% 

Tenis 91 49 0,85% 53,85% 

Volejbal 607 444 5,65% 73,15% 

Vš. Šport.príprava 151 69 1,41% 45,70% 

Zápasenie 75 4 0,70% 5,33% 

Spolu 10 741 3 670 100,00% 34,17% 

 
 

U individuálnych športov bol najvyšší počet žiakov v športových strediskách zaznamenaný už 

v spomínanej atletike. Atletiku navštevovalo 633 žiakov, čo predstavovalo 5,89%-tný podiel zo 

všetkých žiakov športových stredísk. Za nimi s odstupom nasledovali žiaci venujúci sa plávaniu 

(513/4,77%) a žiaci venujúci sa gymnastike (473/4,40%). Nasledovali žiaci zameraní na stolný tenis, 

ktorých bolo 287 (2,67%) a piatym najpočetnejším individuálnym športom v roku 2020 bolo džudo, 

ktoré navštevovalo 283 žiakov, čo predstavovalo 2,63%-tný podiel zo všetkých žiakov športových 

stredísk.  Aj z toho vidieť vyššiu dominanciu kolektívnych športov nad individuálnymi.  

Medzi dievčatami mal od roku 2010 - 2016 najväčšiu popularitu volejbal, odvtedy sa každý rok druh 

športu mení (rok 2017 – tanečný šport, rok 2018 – gymnstika, rok 2019 - plávanie). V roku 2020 

nastala opäť zmena a najnavštevovanejším športom bol u dievčat futbal, ktorému sa venovalo 581 

dievčat a ich pomer k celkovému počtu žiakov venujúcim sa plávaniu predstavoval 16,09%. Vyšší 

počet dievčat bol zaznamenaný aj v prípade volejbalu (444/73,15%) a tretia bola 

gymnastika  (408/86,26%).  

Ďalšie vyššie zastúpenia boli zistené napríklad v  hádzanej, atletike, basketbale, plávaní a karate. 

Najvyšší podiel dievčat bol zaznamenaný v jazdectve a mažoretkovom športe, ktorému sa v roku 
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2020 venovali výlučne len dievčatá (100,00%), tanečnému športu sa venovalo 97,56% a gymnastike 

86,26% dievčat. Vysoký podiel mali dievčatá aj v  kolieskových korčuliach (76,67%). Vo volejbale mali 

dievčatá tiež vysoký podiel, z celkového počtu 607 žiakov venujúcich sa tomuto športu bolo až 444, 

teda 73,15% dievčat, vysoký podiel evidovali aj v hádzanej (61,91%), v basketbale (60,86%), v 

bedmintone (57,97%), v taekwon-do (57,69%), v bowlingu (55,56%) a v tenise (53,85%).  

V roku 2020 sa dievčatá vôbec nevenovali len trom druhom športu a to malému hokejbalu, 

modelárstvu a silovému trojboju a tlaku na lavičke, týmto športom sa venovali len chlapci. Nízke 

zastúpenie mali dievčatá tiež v ľadovom hokeji  (3,75%), v zápasení (5,33%),  v malom futbale 

(8,57%), v boxe (15,15%) a v sánkovaní (15,38%). Podrobný prehľad je v tabuľke 16. 

Graf 22 – Žiaci v športových strediskách podľa krajov SR 

 

Najvyšší počet žiakov bol zaznamenaný v športových strediskách Žilinského kraja  (2 865). 

Predstavovali až 26,67%-tný podiel zo všetkých žiakoch (čo je viac ako štvrtina), ktorí boli v roku 2020 

evidovaní v športových strediskách.  

S malým odstupom nasledoval kraj Prešovský (2 361/21,98%), Banskobystrický (1 800/16,76%) a s 

odstupom nasledoval Košický kraj (1 663/16,07%). V Trnavskom kraji bolo v športových strediskách 

v roku 2020 zaznamenaných spolu 783 (7,29% z celkového počtu) žiakov,  v Bratislavskom  kraji 474 

(4,41%) a v Trenčianskom kraji bolo evidovaných 471 (4,38%) žiakov. V Nitrianskom kraji bolo v roku 

2020  žiakov najmenej. Konkrétne sa jednalo o 415 (4,01%) žiakov navštevujúcich športové strediská.  

 

 

Bratislavský; 474; 
4,41%

Trnavský; 783; 
7,29%

Trenčiansky; 
471; 4,38%

Nitriansky; 
415; 4,01%

Žilinský; 2865; 
26,67%

Banskobystrický; 
1800; 16,76%

Prešovský; 2361; 
21,98%

Košický; 1663;
16,07%



37 
 

Tabuľka 17 – Žiaci v športových strediskách podľa krajov SR 
 

Kraj 
Žiaci 

spolu z toho dievčat 

Bratislavský 474 370 

Trnavský 783 208 

Trenčiansky 285 146 

Nitriansky 649 305 

Žilinský 2865 942 

Banskobystrický 1800 587 

Prešovský 2361 707 

Košický 1524 405 

SR 10 741 3 670 

 

Najvyšší počet dievčat bol zaznamenaný v športových strediskách Žilinského kraja (942). 

V Prešovskom kraji športové strediská v roku 2020 evidovali 707 dievčat, v Banskobystrickom 587 a  

v Košickom 405 dievčat. V Bratislavskom kraji evidovali 370 dievčat, športové strediská Nitrianskeho 

kraja navštevovalo 305 dievčat a strediská Trnavského kraja evidovali 208 dievčat. Najnižší počet 

dievčat (146) bol v roku 2020 zaznamenaný v športových strediskách Trenčianskeho kraja. 

Podrobnejšie tabuľka 17.  

Dievčatá z celkového počtu tvorili 34,16%. Najvyšší podiel predstavovali dievčatá v Bratislavskom 

kraji (78,06%), kde mali dokonca prevahu nad chlapcami. Vyšší podiel bol u dievčat evidovaný aj 

Trenčianskom kraji (51,23% mali, tiež prevahu nad chlapcami) a Nitrianskom kraji (47,00%). Najnižší 

podiel bol v Trnavskom kraji (26,56%) a v ostatných krajoch sa podiel pohyboval od 32,88% (Žilinský 

kraj) do 26,57% (Košický kraj). Bližšie graf 23. 

Graf 23 – Podiel dievčat v športových strediskách podľa krajov SR 
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Telovýchovné zariadenia využívané školami 
 

Údaje o telovýchovných zariadeniach využívaných školami sú zberané prostredníctvom štátneho 

štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 31-92. Do roku 2008 boli zberané každoročne, pričom v uvedenom 

roku boli zbery v rámci racionalizácie štatistických zisťovaní obmedzené na každé dva roky. Za rok 

2019 bol teda zber údajov za túto oblasť vynechaný a zrealizovaný bol až za rok 2020 a to podľa stavu 

k 31.12.2020.  

Nasledujúca časť analýzy obsahuje prehľad základných ukazovateľov o telovýchovných zariadeniach 

využívaných školami, samostatne za základné, stredné a vysoké školy. 

 

Telovýchovné zariadenia využívané základnými školami 
 

Základné školy v roku 2020 využívali spolu 6 530 športových zariadení. Z hľadiska územného členenia 

Slovenska najviac športových zariadení využívali základné školy Prešovského kraja (1 028/15,74%). 

Takmer tisíc telovýchovných zariadení využívali základné školy Košického kraja (997/15,27%), za nimi 

nasledovali s tesným odstupom TV zariadenia Žilinského kraja (894/13,69%). Základné školy 

Banskobystrického kraja využívali 773 (11,84%), kraje Trenčiansky a Nitriansky využívali zhodne 758 

(11,61%).   Nižší počet športových zariadení využívali v Trnavskom kraji (671/10,27%) a základné školy 

Bratislavského kraja vykázali, že v rámci svojej činnosti využívajú spolu 651 (9,96%) telovýchovných 

zariadení, čo bolo v roku 2020 najmenej.  

Graf 24 – Telovýchovné zariadenia využívané ZŠ podľa krajov SR 

 

 

Z hľadiska vlastníctva využívaných telovýchovných objektov prevažovali objekty v priamom 

vlastníctve daných škôl (4 056/62,11%). Základné školy teda aj v roku 2020 dokázali v prevažnej 

väčšine zabezpečiť športové zariadenia pre svojich žiakov prostredníctvom vlastných zariadení. 

Výrazný podiel využívaných zariadení bolo aj vo vlastníctve miest a obcí (1 977/30,28%). 

Telovýchovné jednoty a občianske združenia poskytli v roku 2020 základným školám spolu 174 
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(2,66%) telovýchovných zariadení,  v 216-ich (3,31%) prípadoch využívali ZŠ telovýchovné zariadenia, 

ktorých vlastníkom boli iné školy a v sto siedmych štyroch prípadoch (1,64%) školy pokrývali potrebu 

priestorového zabezpečenia športových aktivít prostredníctvom súkromných zariadení. 

Graf 25 – TV zariadenia využívané ZŠ podľa vlastníctva 

 

Najvyšší počet vlastných telovýchovných zariadení vykázali základné školy Prešovského kraja, presne 

661. Vzhľadom na celkový počet telovýchovných zariadení využívaných v danom kraji základnými 

školami podiel vlastných zariadení predstavoval 62,11%. Najvýraznejšie zabezpečenie športových 

aktivít vlastnými zariadeniami mali základné školy Bratislavského kraja, kde bolo 422 zariadení z 651 

(teda 64,82%) vo vlastníctve danej školy. Opačná situácia bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, kde len 

58,38% z využívaných športových zariadení bolo vo vlastníctve základných škôl. Spolu s Trenčianskym 

(59,63%) a Trnavským krajom (59,91%) išlo o kraje, v ktorom podiel vlastných zariadení škôl dosiahol 

nižšie podiely z celkového počtu využívaných zariadení.  

Tabuľka 18 – Telovýchovné zariadenia využívané ZŠ 

Kraj 
Počet 

zariadení 

v tom vo vlastníctve 

danej školy inej školy mesta TJ, OZ súkromníka 

Bratislavský 651 422 51 112 34 32 

Trnavský 671 402 16 231 13 9 

Trenčiansky 758 452 12 254 30 10 

Nitriansky 758 478 31 239 9 1 

Žilinský 894 522 13 306 30 23 

Banskobystrický 773 494 26 230 12 11 

Prešovský 1028 661 28 305 21 13 

Košický 997 625 39 300 25 8 

Slovenská republika 6530 4056 216 1977 174 107 
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Na zariadenia iných škôl sa v najväčšej miere spoliehali základné školy Bratislavského kraja (51 

zariadení, čo predstavovalo 7,83% z celkového počtu využívaných zariadení). Naopak, výrazne nižší 

podiel dosiahli zariadenia iných škôl v Žilinskom kraji (1,45%). Najviac mestských zariadení využívali 

ZŠ Žilinského kraja (306), najvýraznejší podiel dosiahol Trnavský kraj, kde z celkového počtu 

využívaných zariadení patrilo mestu 34,42%. Podrobný prehľad celkovej štruktúry využívaných 

telovýchovných zariadení podľa vlastníctva v jednotlivých krajoch Slovenska obsahuje tabuľka 18. 

Graf 26 – Zariadenia využívané ZŠ podľa druhu 

 

 

V rámci skupiny telovýchovných zariadení využívaných základnými školami boli najpočetnejšie 

telocvične (1 538/23,55%). Vyššie počty dosiahli aj viacúčelové otvorené ihriská (1 391/21,30%) 

a futbalové ihriská (918/14,06%). Za touto trojicou dominantných zariadení nasledovali s výrazným 

odstupom posilňovne (398/6,09%), atletické dráhy (395/6,05%) a volejbalové ihriská (253/3,87%). 

Základné školy okrem toho využívali 223 pohybových štúdií , 220 gymnastických telocviční, 210 

basketbalových ihrísk, 182 tenisových ihrísk a 178 výukových bazénov. Hádzanárske ihriská boli 

vykázané v sto šesťdesiatich prípadoch, kryté bazény boli dostupné žiakom základných škôl v sto 

dvadsiatich piatich prípadoch a športové haly využívalo 108 základných škôl. Zimných štadiónov bolo 

zaznamenaných deväťdesiat tri a otvorených ľadových plôch bolo využívaných 77. Okrem toho 
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základné školy využívali ešte 48 iných telovýchovných zariadení, ktoré neboli zaradené ani do jednej 

z ponúkaných kategórií a nekrytých bazénov používali ZŠ 13. Podrobný prehľad v grafe 26. 

Telovýchovné zariadenia využívané strednými školami 
 

Stredné školy v roku 2020 využívali spolu 2 544 telovýchovných zariadení.  Takmer tri štvrtiny (1 

834/72,09%) z týchto zariadení bola priamo vo vlastníctve vykazujúcej školy. Okrem toho využívali 

stredné školy v 286 (11,24%) prípadoch mestské a obecné telovýchovné zariadenia. Školy si navzájom 

medzi sebou poskytli 306 (12,03%) telovýchovných zariadení, telovýchovné jednoty a občianske 

združenia poskytli stredným školám 52 (2,04%) zariadení určených na telesnú výchovu a šport 

a súkromných zariadení využívali SŠ spolu 66 (2,59%). 

Graf 27 – TV zariadenia využívané SŠ podľa vlastníctva 

 

 

Na krajskej úrovni vykázali najviac využívaných športových zariadení stredné školy Prešovského kraja 

(403/15,84% z celkového počtu športových zariadení využívaných SŠ). Stredné školy Bratislavského 

kraja využívali 380 (14,94%) telovýchovných zariadení a za nimi tesne nasledoval Košický kraj 346 

(13,60%) a Žilinský kraj vykázal 339 (13,32%) športových zariadení. V Nitrianskom kraji využívali 309 

(12,14%), v Banskobystrickom 303 (11,91%) a v kraji Trnavskom 258 (10,14%) telovýchovných 

zariadení. Celkovo najmenej využívaných telovýchovných zariadení vykázali stredné školy 

Trenčianskeho kraja, kde počet dosiahol dvesto šesť zariadení (8,09%). 
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Tabuľka 19 – Telovýchovné zariadenia využívané SŠ 

kraj 
Počet 

zariadení 

v tom vo vlastníctve 

danej školy inej školy mesta TJ, OZ súkromníka 

Bratislavský 380 264 62 33 8 13 

Trnavský 258 174 36 33 3 12 

Trenčiansky 206 134 27 26 16 3 

Nitriansky 309 246 27 25 2 9 

Žilinský 339 251 30 40 8 10 

Banskobystrický 303 224 38 30 6 5 

Prešovský 403 287 51 53 3 9 

Košický 346 254 35 46 6 5 

Slovenská republika 2544 1834 306 286 52 66 

 

 

Vo všetkých krajoch  medzi využívanými zariadeniami dominovali vlastné zariadenia škôl. 

Najvýraznejší podiel na celkovom počte využívaných zariadení mali vlastné zariadenia v Nitrianskom 

kraji, kde 246 z 309 (teda 79,61%) zariadení bolo v priamom vlastníctve vykazujúcej strednej školy. 

V Žilinskom kraji dosiahol podiel vlastných zariadení 74,04%, v Banskobystrickom kraji to bol 73,92%-

tný podiel a v Košickom kraji to bolo 73,41%. V Prešovskom kraji bolo 71,21% využívaných zariadení 

vo vlastníctve školy, v Bratislavskom kraji to bolo 69,47% a v Trnavskom 67,44%. Najnižší podiel na 

celkovom počte využívaných zariadení na  krajskej úrovni bolo v Trenčianskom kraji kde 134 z 206 

(teda 65,05%) zariadení bolo v priamom vlastníctve školy.  

 

 Najviac športových zariadení inej školy využívali stredné školy Bratislavského kraja (62). Stredné 

školy Prešovského kraja využívali 51 športových zariadení inej školy o trinásť menej teda 38 SŠ 

Banskobystrického kraja a len o dve športové zariadenie inej školy menej mal Trnavský kraj (36). Na 

mestské športové zariadenia sa v najväčšej miere spoliehali stredné školy Prešovského kraja (53 

zariadení, čo predstavovalo 13,15% z celkového počtu využívaných zariadení). Naopak, najnižší počet 

dosiahli mestské zariadenia v Trenčianskeho kraji (26). Telovýchovné jednoty a občianske združenia 

poskytovali najviac športových zariadení stredným školám Trenčianskeho kraja (16) a v najmenšej 

miere využívali zariadenia týchto vlastníkov  stredné školy v Nitrianskom kraji  (2). Najviac 

súkromných zariadení využívali stredné školy  Bratislavského kraja (13) a najmenej SŠ Trenčianskeho 

kraja, kde v roku 2020 využívali takéto športové zariadenie tri školy. Podrobný prehľad 

telovýchovných zariadení využívaných strednými školami obsahuje tabuľka 19. 
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Graf 28 – Telovýchovné zariadenia využívané SŠ podľa druhu 

 

 

Medzi telovýchovnými zariadeniami, ktoré v roku 2020 využívali stredné školy boli najpočetnejšou 

skupinou telocvične (642/25,24%). Druhou najpočetnejšou skupinou boli posilňovne (489/19,22%), za 

ktorými s výrazným odstupom nasledovali viacúčelové otvorené ihriská (301/11,83%). Stredné školy 

využívali 179 futbalových ihrísk a 133 atletických dráh. Pohybových štúdií stredné školy vykázali spolu 

113, tenisových ihrísk 100 a v deväťdesiatich šiestich prípadoch využívali aj volejbalové ihriská. Na 

zabezpečenie telovýchovnej činnosti využívali aj  93 basketbalových ihrísk, 76 krytých bazénov a 75 

gymnastických telocviční. Športových hál využívali spolu 64, výukových bazénov 54, hádzanárskych 

ihrísk vykázali 50 a počet zimných štadiónov dosiahol 28. Otvorených ľadových plôch využívali 20 

a nekrytých bazénov vykázali deväť. Okrem toho sa žiaci stredných škôl mohli venovať športovým 

aktivitám v ďalších dvadsiatich dvoch bližšie nešpecifikovaných telovýchovných zariadeniach. Bližšie 

graf 28. 
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Telovýchovné zariadenia využívané vysokými školami 
 

Vysoké školy podľa vykázaných údajov v roku 2020 využívali spolu 391 telovýchovných zariadení, 

pričom takmer tri štvrtiny (287/73,40%) z týchto zariadení bolo v priamom vlastníctve vykazujúcich 

jednotiek. Vysoké školy v menšej miere zabezpečovali svoje športové činnosti aj prostredníctvom 

mestských zariadení (30/7,67%) a súkromných zariadení (26/6,65%), rovnako ako aj zariadení iných 

škôl (36/9,21%) a telovýchovných jednôt (resp. občianskych združení; 12/3,07%). 

Graf 29 – TV zariadenia využívané VŠ podľa vlastníctva 

 

 

Z celkového počtu 391 športových zariadení využívaných vysokými školami až 47,31% (185) využívali 

VŠ Bratislavského kraja. Relatívne vyšší počet telovýchovných zariadení využívali aj vysoké školy 

Žilinského (60/15,34%) a Banskobystrického kraja (45/11,51%). Vysoké školy Košického kraja vykázali   

štyridsať jeden (1048%) telovýchovných zariadení, v ktorých realizovali svoju športovú činnosť 

a Nitriansky kraj 29 (7,41%). V Prešovskom kraji bolo evidovaných 15 (3,83%), v Trenčianskom 

jedenásť (2,81%) a v Trnavskom kraji len päť (1,28%) športových zariadení využívaných vysokými 

školami. 

Vlastné športové zariadenia predstavovali hlavný zdroj priestorového zabezpečenia športových 

aktivít vo všetkých krajoch. Najvýraznejší podiel vlastných zariadení bol zaznamenaný v Košickom 

kraji, kde až 36 zo 41 zariadení (teda 87,80%) bolo v priamom vlastníctve VŠ. Vyšší podiel vlastných 

zariadení bol evidovaný aj v Prešovskom (86,67%) a v Banskobystrickom kraji (80,0%). V Nitrianskom 

kraji bol podiel 79,31%-tný a v Bratislavskom kraji 71,35%-tný. V Žilinskom kraji bolo tiež viac ako dve 

tretiny telovýchovných zariadení využívaných vysokými školami v ich priamom vlastníctve 

(66,67%).   V kraji Trenčianskom bol podiel, menej ako polovica(45,45%) a v kraji Trnavskom bol 

podiel v roku 2020 najnižší (40,0%). Podrobný prehľad športových zariadení využívaných vysokými 

školami podľa vlastníctva v jednotlivých krajoch Slovenska obsahuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 20 – Telovýchovné zariadenia využívané VŠ 

kraj 
 

Počet 
zariadení 

v tom vo vlastníctve 

danej školy inej školy mesta TJ, OZ súkromníka 

Bratislavský 185 132 29 6 8 10 

Trnavský 5 2 2 1 0 0 

Trenčiansky 11 5 1 3 0 2 

Nitriansky 29 23 0 4 0 2 

Žilinský 60 40 3 8 1 8 

Banskobystrický 45 36 1 4 1 3 

Prešovský 15 13 0 2 0 0 

Košický 41 36 0 2 2 1 

Slovenská republika 391 287 36 30 12 26 

 

 

V porovnaní so strednými a základnými školami  boli u vysokých škôl oveľa menšie rozdiely v počte 

telovýchovných zariadení z hľadiska ich druhu. Najpočetnejšiu skupinu predstavovali telocvične 72 

(18,41%), za ktorými tesne nasledovali posilňovne 60 (15,35%). Nasledovali tenisové ihriská 

(56/14,32%) a s väčším odstupom kryté bazény (27/6,91%). Viacúčelových otvorených ihrísk 

a pohybových štúdií bolo zhodne evidovaných  26 (6,65%), športových hál bolo o šesť menej teda 

dvadsať (5,12%) a o päť menej bolo futbalových ihrísk (15/3,84%). Atletických dráh bolo 14 (3,58%), 

nasledovali výukové bazény (13/3,32%). Volejbalových ihrísk bolo 11 (2,81%), gymnastických 

telocviční a basketbalových ihrísk bolo rovnako evidovaných desať (2,56%). Zimných štadiónov bolo 

zaznamenaných šesť (1,53%), otvorené ľadové plochy využívali VŠ dve (0,51%) a hádzanárske ihrisko 

jedno (0,26%) . V roku 2020 nevyužívali vysoké školy ani jeden nekrytý bazén. Okrem toho svoje 

športové aktivity mohli realizovať aj v dvadsiatich dvoch bližšie nešpecifikovaných športových 

zariadeniach. Podrobný prehľad v grafe 30. 
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Graf 30 – Telovýchovné zariadenia využívané VŠ podľa druhu 

 

 

 

Informácie o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí 

a mládeže 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR, oddelenie mládeže a športu evidovalo za rok 2020 údaje 

o 930 zariadení voľného času. Najviac týchto zariadení (254/26,45%) bolo zaznamenaných na území 

žilinského kraja a najmenej v kraji Nitrianskom (39/4,19%). V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa 

celkový počet zariadení voľného času nezmenil. Rok 2014 bol charakteristický tým, že podľa 

predpisov účinných od 1.1.2013 sa školské strediská záujmovej činnosti zmenili na centrá voľného 

času. Kvôli tomu sa školským strediskám záujmovej činnosti už nevenujeme a zameriavame sa len na 

samotné centrá voľného času. 
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Graf 31 – Zariadenia voľného času v SR 

 

 

Pravidelná záujmová činnosť v CVČ 
 

Centrá voľného času v roku 2020 zrealizovali pre svojich členov spolu 11 174 útvarov pravidelnej 

záujmovej činnosti, z ktorých takmer polovica 5 548 (49,65%) bolo vedených internými 

zamestnancami. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celkový počet útvarov mierne znížil  

presne o 731 útvarov (6,14%).   

Uvedené zariadenia už tradične v rámci svojej ponuky voľno časových aktivít pre deti a mládež 

organizujú aj záujmové útvary za oblasti telovýchovy a športu, ako aj turistických a branných športov. 

Počet útvarov z oblasti telovýchovy a športu v roku 2020 dosiahol 4 675, pričom 1 633 (34,93%) 

týchto útvarov bolo vedených internými zamestnancami zariadení voľného času. Útvary z oblasti 

telovýchovy a športu v roku 2020 predstavovali celkovo najpočetnejšiu skupinu útvarov (41,84% 

z celkového počtu útvarov zariadení voľného času). Druhou najpočetnejšou skupinou boli útvary 

z oblasti kultúry a umenia, ktorých bolo zaznamenaných spolu 2 343 (20,97% z celkového počtu 

útvarov). Za nimi z výrazným odstupom nasledovali útvary spoločenských vied (1 206/10,79%) a 

jazykov (907/8,12%). Tradične výrazne nižší bol počet útvarov z oblasti turistických a branných 

športov (417). V roku 2020 sa turistické a branné útvary podieľali na celkovom počte útvarov 

pravidelnej záujmovej činnosti 3,73%-tným podielom. Podrobný prehľad celkovej štruktúry útvarov 

pravidelnej záujmovej činnosti podľa záujmových oblasti obsahuje nasledujúci graf. 
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Graf 32- Útvary pravidelnej záujmovej činnosti CVČ 

 

Z celkového počtu 11 174 útvarov pravidelnej záujmovej činnosti, bolo 5 548 (49,65%) vedených 

internými zamestnancami centier. Najvýraznejší podiel interných zamestnancov mali útvary  

zamerané na informatiku (71,55%), nasledovali útvary zamerané na spoločnú prácu rodičov a detí  

(71,33%), tesne za nimi nasledovali útvary zamerané na jazyky (69,13%) a útvary venujúce sa 

prírodným vedám (564,74%). S miernym odstupom nasledovali útvary venujúce sa spoločenským 

vedám (58,87%), nasledovali s minimálnym rozdielom útvary venujúce sa ekologickej výchove 

(58,77%), útvary zamerané na kultúru a umenie (57,15%) a útvary zamerané na vedu a techniku 

(54,92%). Najnižší podiel v útvaroch vedených internými zamestnancami mali útvary telovýchovy 

a športu (34,93%) a útvary venujúce sa turistickým a branným športom (46,76%). 

 
 
 
Tabuľka 21– Športové útvary CVČ 
 

Kraj 

telovýchovy a športu turistických a branných športov 

Spolu 
Vedené 

internými 
zamestnancami 

Spolu 
Vedené 

internými 
zamestnancami 

Bratislavský kraj 169 82 13 6 

Trnavský kraj 322 71 23 18 

Trenčiansky kraj 288 122 21 12 

Nitriansky kraj 270 77 11 11 

Žilinský kraj 1 327 367 145 50 

Banskobystrický kraj 564 191 47 18 

Prešovský kraj 856 374 82 46 

Košický kraj 879 349 75 34 

Slovenská republika 4 675 1 633 417 195 
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Najviac útvarov z oblasti telovýchovy a športu bolo zaznamenaných na území Žilinského kraja (1 

327/28,38% z celkového počtu útvarov z tejto oblasti). Výraznejšie počty týchto útvarov boli 

evidované aj na území Košického kraja (879/18,80%) a Prešovského kraja (856/18,31%). 

 Z celkového počtu 4 675 telovýchovných a športových útvarov bolo v roku 2020 vedených internými 

zamestnancami  1 633 (34,93%) útvarov. Na krajskej úrovni bol najnižší podiel zaznamenaný 

v Trnavskom kraji, kde len 22,05% útvarov bolo vedených internými zamestnancami centier voľného 

času. Najvyšší podiel mali interne zabezpečené telovýchovno-športové útvary v Bratislavskom kraji 

(48,52%), tesne za ním nasledoval Prešovský kraj (43,69%) a Trenčiansky kraj (42,36%).V ostatných 

krajoch sa podiel pohyboval od 39,70% (Košický kraj) do 27,65% (Žilinský kraj). 

V oblasti turistických a branných športov bola takmer polovica útvarov (195/46,76%) zabezpečená 

prostredníctvom interných zamestnancov. Najvyšší podiel útvarov turistických a branných športov 

bol zaznamenaný v Nitrianskom kraji (100,0%), kde boli len interní zamestnanci. Vyšší podiel interne 

zabezpečených útvarov bol zaznamenaný aj v Trnavskom kraji (78,26%) a v Trenčianskom kraji 

(57,14%) pričom v Nitrianskom kraji bol evidovaný celkovo najnižší počet útvarov zameraných na 

oblasť turistických a branných športov (11). Druhý najnižší počet útvarov s týmto zameraním bol 

v roku 2020 zaznamenaný na území Bratislavského kraja (13). Vyšší podiel externistov v turisticko-

branných útvaroch bol evidovaný v Žilinskom kraji 95 zo 145 útvarov / 65,62%)  v Banskobystrickom 

kraji ( 29 zo  útvarov/ 61,71%), v Košickom kraji 41 zo 75 útvarov / 54,67%) a Bratislavskom kraji (7 z 

13 útvarov/ 53,85%),   kde bolo tiež vedenie zabezpečené väčšinou prostredníctvom externých 

zamestnancov centier. V ostatných krajoch mali prevahu interní zamestnanci útvarov. V Žilinskom 

kraji bol v roku 2020 evidovaný najvyšší počet útvarov z oblasti turistických a branných športov (145). 

Najviac  vlastných zamestnancov  mali rovnako v Žilinskom kraji (95). 

 

Členovia útvarov pravidelnej záujmovej činnosti CVČ 

 

Centrá voľného času vykázali v rámci celkovej pravidelnej záujmovej činnosti organizovanej 

v útvaroch spolu 162 513 členov. Až 44,82% z tejto členskej základne (t.j. 72 844 členov) bolo 

vykázaných v rámci útvarov zameraných na telovýchovu a šport. Výraznejší podiel dosiahli aj útvary 

z oblasti kultúry a umenia, ktoré v roku 2020 navštevovalo spolu 30 584 členov (18,82%). V rámci 

turistických a branných útvarov bolo evidovaných spolu 6 746 členov, čo predstavovalo 4,15% 

z celkovej členskej základne CVČ. 
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Graf 33 – Členská základňa útvarov pravidelnej záujmovej činnosti CVČ 

 

 

V roku 2020 dievčatá dosiahli na celkovej členskej základni útvarov pravidelnej záujmovej činnosti 

centier voľného času podiel 47,29%. Z celkového počtu 162 513 členov bolo teda 76 865 ženského 

pohlavia, pričom v prípade jednotlivých záujmových oblastí bolo sledované nerovnomerné rozloženie 

členov podľa pohlavia.  

Najvýraznejší podiel dosiahli dievčatá v oblasti kultúry a umenia, kde tvorili až 70,08% z členskej 

základne týchto útvarov. Výraznejší podiel dosiahli aj v oblasti rodičia a deti (57,15%), v oblasti 

spoločenských vied (56,32%),v oblasti jazykov (53,50%) v prírodných vedách (50,64%) a v ekologickej 

výchove (50,47%). Naopak, v krúžkoch zameraných na telovýchovu a šport bol ich podiel celkovo 

výrazne nižšie (iba 35,47%, teda 25 839 členov z celkového počtu 72 844). Najnižší podiel mali 

dievčatá v krúžkoch zamerané na informatiku (30,82%) a nízky podiel mali tiež krúžky z oblasti vedy 

a techniky (34,64%)  

 

V oblasti turistických a branných športov dosiahol podiel dievčat na členskej základni 47,28%, teda    

3 190 členov (zo 6 746) bolo ženského pohlavia. Podrobný prehľad štruktúry členskej základne 

útvarov pravidelnej záujmovej činnosti podľa pohlavia obsahuje graf 33. 
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Tabuľka 22 – Členská základňa športových útvarov CVČ 
 

Kraj 

telovýchovy a športu turistických a branných športov 

Spolu Dievčatá Spolu Dievčatá 

Bratislavský kraj 2 361 1 183 158 66 

Trnavský kraj 4 647 1 645 385 154 

Trenčiansky kraj 3 704 1 642 296 129 

Nitriansky kraj 3 676 1 457 202 104 

Žilinský kraj 22 967 6 734 2 630 1 238 

Banskobystrický kraj 8 153 3 135 727 422 

Prešovský kraj 14 201 5 127 1 280 611 

Košický kraj 13 135 4 916 1 068 466 

Slovenská republika 72 844 25 839 6 746 3 190 

 

Z celkového počtu 72 844 členov útvarov z oblasti telovýchovy a športu bola takmer tretina (22 

967/31,53%) evidovaná v centrách voľného času Žilinského kraja. CVČ Prešovského kraja vykázali 

v telovýchovných útvaroch 14 201 členov (19,49%) a viac ako desaťtisíc členov mali ešte 

telovýchovno-športové útvary centier Košického kraja (13 135/18,03%).  

V Banskobystrickom kraji navštevovalo v roku 2020 útvary telovýchovy a športu v centrách voľného 

času spolu 8 153 členov (11,19%), v Trnavskom kraji to bolo 4 647 členov (6,38%). Nasledoval 

Trenčiansky kraj, ktorý mal 3 704 členov (5,08%) a za ním s minimálnym odstupom nasledoval kraj 

Nitriansky s 3 676 členmi (5,05%).  Najmenej členov (aj vzhľadom na najnižší počet krúžkov) bolo 

zaznamenaných v Bratislavskom kraji (2 361/3,24%). 



52 
 

Graf 34 – Členská základňa útvarov telovýchovy a športu v CVČ 

 

 

Celkový podiel dievčat v útvaroch telovýchovy a športu dosiahol 35,47%, pričom dievčatá dosiahli 

nadpolovičný podiel len v  jednom kraji Slovenska – Bratislavský kraj (50,10%).  Druhý najvyšší podiel 

mali dievčatá v Trenčianskom kraji (44,33%/1 642). Na krajskej úrovni mali dievčatá vyšší podiel ešte 

v Nitrianskom (39,63%) a v Banskobystrickom kraji (38,45%). Nižšie podiely dosiahli v Žilinskom 

(29,32%) a Trnavskom kraji (35,34%), v ostatných krajoch sa podiel dievčat pohyboval od 36,10% 

(Prešovský kraj) do 37,42% (Košický kraj).  

V útvaroch turistických a branných športov bolo v roku 2020 evidovaných spolu 6 746 členov. 

Najširšiu členskú základňu mali takto zamerané útvary v Žilinskom kraji (2 630 členov), kde bolo 

zaznamenaných 38,98% z celkovej členskej základne týchto útvarov, za nimi s odstupom nasledovali 

útvary Prešovského kraja, ktoré mali 1 280 členov (18,97%). Výraznejšie počty detí sa venovali 

turistike a branným športom ešte aj v Košickom kraji (1 068/15,83%). V Banskobystrickom kraji 

evidovali centrá voľného času v tejto oblasti záujmovej činnosti 727 (10,77%) členov, v Trnavskom 

kraji to bolo 385 (5,71%) členov a v Trenčianskom 296 (4,39%) členov. Centrá voľného času 

Nitrianskeho kraja vykázali za rok 2020 spolu  202 (2,99%) členov útvarov turistických a branných 

športov a najmenej členov bolo evidovaných v  Bratislavskom kraji, presne 158 (2,34%). 
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Graf 35 – Členská základňa útvarov turistických a branných športov v CVČ 

 

 

Podiel dievčat v turistických a branných útvaroch predstavoval 47,28% (3 190 dievčat). Na krajskej 

úrovni dosiahli výraznejší podiel dievčatá len v Banskobystrickom kraji (58,05%). Vyšší podiel bol 

zaznamenaný aj v Nitrianskom kraji (51,48%), nasledoval kraj Prešovský (47,73%) a len s minimálnym 

odstupom nasledoval Žilinský kraj (47,07%) a Košický kraj (43,63%). Nižšie podiely mali členovia 

ženského pohlavia v Bratislavskom kraji (41,77%), za ktorým nasledoval Trnavský kraj (40,0%). 

Najnižší podiel bol evidovaný v CVČ Trenčianskeho kraja (32,57%). Podrobný prehľad štruktúry 

členskej základne útvarov turistických a branných športov v centrách voľného času obsahuje graf 35. 

 

Príležitostná záujmová činnosť 
 

V prípade centier voľného času sa okrem pravidelnej záujmovej činnosti zisťujú aj príležitostné 

podujatia, ktoré organizujú nielen pre členov svojich záujmových útvarov, ale aj pre širšiu verejnosť. 

V roku 2020 zorganizovali CVČ spolu 14 620 príležitostných podujatí, pričom 11 543 z nich (78,95%) 

bolo primárne určených pre deti do 15 rokov. Z hľadiska záujmových oblastí  v roku 2020 dominovali 

medzi príležitostnými podujatiami podujatia zamerané na telovýchovu a šport (4 

283/29,30%),  s väčším odstupom za nimi nasledovali podujatia z oblasti kultúry a umenia ( 2 

988/20,44%) a podujatia zamerané na spoločenské vedy (2 420/16,55%). Najnižšie počty podujatí 

boli zaznamenané v oblasti informatiky (125/0,85%) a podujatia zamerané na ekologickú výchovu 

(377/2,58%). Turistickým a branným športom venovali CVČ spolu 513 (3,51%) príležitostných 

podujatí.  
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Graf 36 – Príležitostná záujmová činnosť podľa oblastí 

 

Z celkového počtu 14 620 príležitostných záujmových podujatí bolo adresovaných primárne deťom 

do pätnásť rokov 11 543 (78,95%) podujatí.  Najvýraznejší podiel mali podujatia pre najmladšiu 

vekovú skupinu zamerané na jazyky (90,59%/ 761 podujatí), nasledovali podujatia venujúce sa 

prírodným vedám (88,84%). V prípade telovýchovných a športových podujatí bolo najmladším 

účastníkom adresovaných 3 079 podujatí, čo predstavovalo 71,89%-ný podiel z celkového počtu 

podujatí v danej oblasti. Turistickým a branným športom bolo venovaných 436 podujatí (84,99%). 

Výraznejší podiel mali aj podujatia adresované deťom do pätnásť rokov zamerané na prácu rodičov a 

detí (86,10%), podujatia venujúce sa vede a technike (83,86%) ako aj u podujatí zameraných na „iné“ 

aktivity (80,80%) a podujatia venujúce sa spoločenským vedám (80,12%).  

Podujatí telovýchovy a športu organizovaných centrami voľného času bolo v roku 2020 evidovaných 

spolu 4 283, pričom najviac ( 865/20,19%) ich bolo zaznamenaných v Žilinskom kraji. Nasledoval kraj 

Košický (823/19,21%), Banskobystrický (756/17,65%) a CVČ Trenčianskeho kraja (637/14,87%). 

Centrá voľného času Prešovského kraja vykázali spolu 575 podujatí (13,42% z celkového počtu), 

nasledoval kraj Trnavský, ktorý mal presne 334 (7,79%) podujatí a   kraj Nitriansky vykázal 199 

(4,64%) podujatí. Najmenej podujatí telovýchovy a športu zorganizovali v roku 2020  centrá voľného 

času v Bratislavskom kraji (94/2,19%). 

Podiel podujatí pre deti do 15 rokov dosiahol v oblasti telovýchovy a športu 71,89%. Najvýraznejší 

podiel mali podujatia pre najmladšiu vekovú kategóriu v Bratislavskom kraji (90,42%) a vyššie podiely 

dosiahli aj v Nitrianskom (89,44%),  v Trnavskom (79,04%) a Prešovskom kraji (78,61%). V Košickom 

kraji bolo určených najmladším účastníkom 71,56% telovýchovno-športových podujatí, v 

Banskobystrickom kraji 68,65% a v Žilinskom kraji 66,35% podujatí.  Najnižší podiel mali podujatia 

telovýchovy a športu určené pre deti do 15 rokov v Trenčianskom kraji (65,62%). Podrobný prehľad 

počtu podujatí v jednotlivých krajoch obsahuje nasledujúca tabuľka. 
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Tabuľka 23 – Podujatia príležitostnej záujmovej činnosti 
 

Kraj 
telovýchovy a športu turistických a branných športov 

Spolu Do 15 rokov Spolu Do 15 rokov 

Bratislavský kraj 94 85 10 7 
Trnavský kraj 334 264 51 45 
Trenčiansky kraj 637 418 34 20 
Nitriansky kraj 199 178 34 31 
Žilinský kraj 865 574 167 156 
Banskobystrický kraj 756 519 36 32 
Prešovský kraj 575 452 107 92 
Košický kraj 823 589 74 53 
Slovenská republika 4 283 3 079 513 436 

 
 

V organizovaní príležitostných podujatí z oblasti turistických a branných športov boli najaktívnejšie 

centrá voľného času Žilinského kraja, ktoré v roku 2020 vykázali v rámci svojej príležitostnej činnosti 

spolu 167 takto zameraných podujatí. To predstavovalo 32,55%-ný podiel na celkovom počte 

turisticko-branných podujatí. CVČ Prešovského kraja vykázali 107 (20,85%) takto zameraných 

podujatí a v Košickom kraji ich bolo evidovaných 74 (14,42%). V Trnavskom kraji ich bolo 51 (9,94%) 

a v kraji Banskobystrickom 36 (7,01%) podujatí.  Nižšie hodnoty boli zistené tiež v kraji Trenčianskom 

a Nitrianskom kraji zhodne  34 (3,57%) podujatí no a najmenej turisticko-branných podujatí za rok 

2020 vykázali centrá voľného času Bratislavského kraja (10/1,95%). 

Z 513 podujatí turistických a branných športov bolo 436 určených deťom do pätnásť rokov. To 

predstavovalo podiel 84,99%, pričom na krajskej úrovni dosiahol tento podiel maximum v Žilinskom 

kraji (93,41%). Vyšší podiel mali podujatia pre najmladšiu vekovú kategóriu aj v Nitrianskom kraji 

(91,17%), Banskobystrickom kraji (88,89%) a Trnavskom kraji (88,23%). Celkovo najnižší podiel 

dosiahli tieto podujatia v Trenčianskom kraji, kde bolo 58,82% z príležitostných podujatí turistiky 

a branných športov  určených primárne deťom do pätnásť rokov. V ostatných krajoch sa podiel 

podujatí pohyboval od 85,98% (Prešovský kraj) do 70,0% (Bratislavský kraj).  

 

Účastníci príležitostnej záujmovej činnosti 

 

V roku 2020 evidovali centrá voľného času v rámci podujatí príležitostnej záujmovej činnosti spolu 

574 889 účastníkov. V porovnaní so situáciou v predchádzajúcom roku bol zaznamenaný pokles ich 

počtu o 413 794, čo predstavovalo v percentuálnom vyjadrení medziročný rozdiel 41,85% (tento 

pokles je v značnej miere ovplyvnený pandémiou Covid -19).  Z celkového počtu účastníkov týchto 

podujatí, bolo až 28,09% (161 476) zaznamenaných na podujatiach zameraných na telovýchovu 

a šport. Výrazne vyšší počet účastníkov mali ešte aj podujatia zamerané na kultúru a umenie (147 

018/25,57%).  

Vyššie počty účastníkov boli vykázané aj v rámci podujatí spoločenských vied (84 119/14,63%). 

Účastníkov na podujatiach zameraných na spoluprácu rodičov a deti bolo 53 704 (9,34%) a podujatí 

zameraných na „iné“ aktivity sa zúčastnilo 31 499 (5,48%) účastníkov.  Turistické a branné podujatia  

v roku 2020 evidovali spolu 17 272 (3,0% z celkového počtu) účastníkov. Podrobný prehľad počtu 



56 
 

účastníkov na podujatiach príležitostnej záujmovej činnosti podľa ich zamerania obsahuje nasledujúci 

graf. 

Graf 37– Účastníci príležitostnej záujmovej činnosti 

 

 

Z celkového počtu 161 476 účastníkov telovýchovno-športových podujatí, bola takmer pätina, 30 327 

(18,78%) vykázaných centrami voľného času, ktorých pôsobnosť bola v Banskobystrickom kraji. 

Vyššie počty účastníkov boli zaznamenané aj v Žilinskom (30 075/18,62%), v Trenčianskom (28 

358/17,56%) a   v Košickom kraji (23 488/14,55%). Podujatí zameraných na telovýchovu a šport sa v 

Prešovskom kraji zúčastnilo 22 428 (13,88%) účastníkov a  za nimi nasledovali účastníci CVČ 

Trnavského kraja 15 170 (9,39%). Centrá voľného času Bratislavského kraja vykázali v rámci podujatí 

telovýchovy a športu výrazne nižší počet účastníkov 5 846 (3,62%) a najnižší počet účastníkov bol 

v tejto oblasti zaznamenaný v Nitrianskom kraji (5 784/3,58%).  

Podiel detí do pätnásť rokov na celkovom počte účastníkov telovýchovno-športových podujatí 

predstavoval 67,32%, pričom na krajskej úrovni dosiahol najvyššiu hodnotu v Bratislavskom kraji 

(82,89%), tu je však nevyhnutné brať v úvahu fakt, že v danom kraji bol výrazne nižší celkový počet 

účastníkov týchto podujatí v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Druhý najvyšší podiel 

účastníkov bol evidovaný v Prešovskom kraji (77,27%) a  tretí nasledoval Nitriansky kraj (76,53%). Za 

nimi nasledoval kraj Trnavský (75,91%), Košický (66,33%) a Trenčiansky (65,05%).  Najnižší podiel mali 

deti do pätnásť rokov v Žilinskom kraji (58,57%) a o niečo vyšší podiel dosiahli v kraji 

Banskobystrickom (62,46%). 
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Tabuľka 24 – Účastníci príležitostnej záujmovej činnosti 

kraj 
telovýchovy a športu turistických a branných športov 

celkom z toho do 15 rokov celkom z toho do 15 rokov 

Bratislavský kraj 5 846 4 846 160 136 

Trnavský kraj 15 170 11 516 1 426 1 314 

Trenčiansky kraj 28 358 18 446 2 473 1 049 

Nitriansky kraj 5 784 4 427 363 358 

Žilinský kraj 30 075 17 615 3 082 2 642 

Banskobystrický kraj 30 327 18 943 857 542 

Prešovský kraj 22 428 17 332 6 861 5 511 

Košický kraj 23 488 15 580 2 050 1 440 

Slovenská republika 161 476 108 705 17 272 12 992 

 

 
 

Turistických a branných príležitostných podujatí organizovaných v roku 2020 centrami voľného času 

sa zúčastnilo spolu 17 272 účastníkov, pričom vyššie počty účastníkov boli zaznamenané v rámci 

Prešovského kraja . Výrazná časť z celkového počtu účastníkov turisticko-branných podujatí bola 

evidovaná už v spomínanom  Prešovskom kraji (6 861/39,72%), čo predstavovalo výraznú časť 

z celkového počtu účastníkov (viac ako tretina), centrá voľného času Žilinského kraja vykázali 3 082 

účastníkov (17,84%).  

V Trenčianskom kraji bolo zaznamenaných 2 473 (14,32%) účastníkov, v CVČ Košického kraja vykázali 

2 050 (11,87%) a v Trnavskom kraji 1 426 (8,26%) účastníkov.   V Banskobystrickom kraji bolo na 

týchto podujatiach evidovaných 857 (4,96%) účastníkov. Nižšie počty účastníkov mali turistické 

a branné podujatia v Nitrianskom kraji kde ich bolo tesne nad tisíc (363/2,10%) a v Bratislavskom kraji 

bol počet účastníkov  najnižší (160/0,93%). 

Podiel účastníkov do pätnásť rokov na celkovom počte účastníkov podujatí turistických a branných 

športov dosiahol 75,22%, pričom najvýraznejší podiel mali najmladší účastníci v Nitrianskom kraji 

(98,62%). Za nimi nasledovali účastníci Trnavského kraja (92,15%),  Žilinského kraja (85,72%) 

a  účastníci Bratislavského kraja (85,0%). Za nimi nasledoval kraj Prešovský kde podiel účastníkov do 

15 rokov bol 80,32%-tný a  za nim nasledoval Košický kraj (70,24%). 

Nižší podiel bol v Banskobystrickom kraji (63,24%) a najnižší podiel účastníkov podujatí turistických 

a branných športov do pätnásť rokov bol zaznamenaný v Trenčianskom kraji (42,42%). 
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Centrá talentovanej mládeže 
 

Centrá talentovanej mládeže sú útvary určené pre športovú prípravu talentovanej mládeže 

s predpokladom výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu 

(kadeti a juniori). Je možné ich zriaďovať pri telovýchovných subjektoch, ktoré disponujú vhodnými 

podmienkami pre zabezpečenie športovej prípravy.  

Za rok 2020 boli Centru vedecko-technických informácií SR, oddeleniu mládeže a športu dostupné 

údaje za 109 centier talentovanej mládeže. Najpočetnejšie zastúpenie mali centrá v Bratislavskom 

kraji, kde bolo vykázaných  30 CTM, teda 27,52% z celkového počtu. V Banskobystrickom kraji bolo 

vedených 18 (16,59%) centier, v Trenčianskom 14 (12,84%) centier, v Trnavskom 13 (11,93%) 

a v Prešovskom kraji pôsobilo 10 CTM (9,17%). V Košickom kraji bolo vykázaných deväť centier 

(8,25%). Na území  Nitrianskeho kraja pôsobilo podľa dostupných údajov  v roku 2020  osem centier 

talentovanej mládeže (7,33%) a v Žilinskom kraji bolo evidovaných sedem CTM (6,42%). 

Graf 38 – Rozloženie CTM na území Slovenska 

 

Najvyšší počet centier talentovanej mládeže bol za rok 2020 zaznamenaný vo futbale (35 CTM). 

Nasledovala s  odstupom  cyklistika, ktorej sa venovalo deväť centier, s miernym odstupom 

nasledoval golf (6 CTM), športovej gymnastike, športovému potápaniu, volejbalu a zápaseniu sa 

venovalo zhodne päť centier. Rovnaké dostupné údaje o troch centrách talentovanej mládeže boli 

evidované v biatlone, v gymnastike, v orientačnom športe, v plávaní  a vo vodnom slalome.  Dve 

centrá boli evidované v rýchlokorčuľovaní, v šerme a vo veslovaní. Okrem toho v roku 2020 v prípade 

devätnástich športov pôsobilo vždy jedno centrum talentovanej mládeže. Podrobný prehľad 

v tabuľke 25.  
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Tabuľka 25 – CTM podľa športov 

Šport CTM podiel 

Atletika 1 0,91% 

Bejzbal 1 0,91% 

Biatlon 3 2,73% 

Bikros 1 0,91% 

Boccia 1 0,91% 

Cyklistika 9 8,18% 

Cyklotrial 1 0,91% 

Dráhový golf 1 0,91% 

Fitnes 1 0,91% 

Futbal 35 31,82% 

Golf 6 5,45% 

Gymnastika 3 2,73% 

Hádzaná 1 0,91% 

Jachting 1 0,91% 

Kanoistika 1 0,91% 

Karate 1 0,91% 

Lukostreľba 1 0,91% 

Motocyklový šport 1 0,91% 

Orientačné športy 3 2,73% 

Plávanie 3 2,73% 

Plavecké športy 1 0,91% 

Pozemný hokej 1 0,91% 

Rýchlokorčuľovanie 2 1,82% 

Šerm 2 1,82% 

Softbal 1 0,91% 

Športová gymnastika 5 4,55% 

Športové potápanie 5 4,55% 

Športový aerobik 1 0,91% 

Taekwondo 1 0,91% 

Veslovanie 2 1,82% 

Vodný slalom 3 2,73% 

Volejbal 5 4,55% 

Vzpieranie 1 0,91% 

Zápasenie 5 4,55% 

Spolu 110 100,00% 
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Zamestnanci CTM 
 

Činnosť centier talentovanej mládeže je zabezpečovaná z troch zdrojov zamestnancov (externistov, 

internistov a dobrovoľníkov), spolu ich bolo 1 743. V roku 2020 bola činnosť zabezpečovaná 

v najväčšej miere prostredníctvom externých zamestnancov (757/43,43%). Druhou najpočetnejšou 

skupinou boli vlastní (interní) zamestnanci centier talentovanej mládeže, poberajúci za svoju činnosť 

plat, alebo inú formu odmeny, ktorých bolo vykázaných celkovo 529, teda 30,35% z celkového 

personálneho obsadenia. Poslednou skupinou boli dobrovoľní zamestnanci (457/26,22%), ktorí tvorili 

viac ako štvrtinu a vykonávali svoju odbornú činnosť v centre bez nároku na akúkoľvek odmenu. 

Podrobný prehľad v grafe 39. 

Graf 39 – Zamestnanci CTM podľa zamestnaneckého pomeru 

 

 

Viac ako osemsto (813/46,64%) zo všetkých zamestnancov centier talentovanej mládeže mala 

ukončené vysokoškolské vzdelanie, čo je výrazný nárast oproti minulému roku ( rok 2019 – 599 

zamestnancov).  Strednú školu malo ukončenú 861 (49,39%) zamestnancov a zvyšných šesťdesiat 

deväť (3,95%) zamestnancov malo ukončené iné, teda nižšie vzdelanie. Grafické porovnanie 

zobrazuje nasledujúci graf. 
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Graf 40 – Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CTM 

 

 

Z hľadiska obsahovej náplne činnosti dominovali medzi zamestnancami centier tréneri. Tých bolo 

evidovaných spolu 1 423, čo predstavovalo 81,64% (viac ako štyri pätiny) z celkového počtu 

zamestnancov CTM. Ďalej bolo v centrách talentovanej mládeže evidovaných 74 (4,25%) ostatných 

odborných zamestnancov rovnako aj iných zamestnancov, ktorých práca bola zameraná prevažne na 

podporné činnosti. Centrá vykázali aj 72 (4,13%) lekárov,  nasledovalo 66 (3,79%) masérov. Okrem 

toho v centrách talentovanej mládeže v roku 2020 pôsobilo zhodne ešte aj 17 (0,98%) diagnostikov a 

metodikov. 

Graf 41– Zamestnanci CTM podľa zamerania 
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Tréneri CTM 
 

Z celkového počtu 1 423 trénerov, malo  31,41% (447 trénerov) dosiahnutý III. kvalifikačný stupeň. 

Druhou najpočetnejšou skupinou z hľadiska kvalifikácie boli tréneri I. stupňa (291/20,454%). Treťou 

skupinou boli tréneri s piatym najvyšším kvalifikačným stupňom (266/18,69%). Trénerov s druhým 

kvalifikačným stupňom pôsobilo v centrách talentovanej mládeže 245 (17,22%) a s miernym 

odstupom nasledovali tréneri s IV. stupňom, ktorých bolo v roku 2020 evidovaných 174 (12,23%).   

Graf 42 – Tréneri CTM podľa dosiahnutého kvalifikačného stupňa 

 

 

Najpočetnejšou skupinou trénerov z hľadiska športu boli futbaloví tréneri (846). Nasledovali tréneri 

atletiky (137) a jachtingu (98), ktorých bolo výrazne menej. Nasledovali tréneri vzpierania (54), 

cyklistiky (45), hádzanej (34), volejbalu (29), tréning mladých športovcov v bejzbale a v zápasení 

zabezpečovalo zhodne  19 trénerov, v športovej gymnastike ich bolo 18, golfu, orientačnému športu 

a športovému potápaniu  sa venovalo zhodne 15 trénerov  a motocyklovému športu sa venovalo 10 

trénerov.  

Celkový počet reprezentačných trénerov pôsobiacich v CTM bol 58 trénerov (4,08% z celkového 

počtu trénerov).Atletika mal v roku 2020 celkovo najvyšší počet reprezentačných trénerov, ktorí sa 

starali o športovcov v centrách talentovanej mládeže (10/7,30%). Za trénermi atletiky nasledovali 

reprezentační tréneri futbalu, ktorých bolo deväť  a ich podiel bol 1,06% z celkového počtu trénerov 

futbalu, nasledovali tréneri bejzbalu,  ktorých bolo šesť. V centrách talentovanej mládeže pôsobili 

piati reprezentační tréneri v motocyklovom športe. Štyria reprezentační tréneri pôsobili v hádzanej 

a volejbale, traja reprezentační tréneri boli evidovaní v boccii a zápasení. Najväčší podiel  

reprezentačných trénerov bol evidovaný v dráhovom golfe a v športovom aerobiku zhodne po 
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100,0%, nasledovalo motocyklový šport (50,00%) a boccia (42,86%). Podrobný prehľad trénerov vo 

vybraných športoch CTM obsahuje nasledujúca tabuľka. 

Tabuľka 26 – Tréneri CTM 

šport počet trénerov 
z toho 

reprezentační 
podiel 

reprezentačných 

Atletika 137 10 7,30% 

Bejzbal 19 6 31,58% 

Biatlon 4 0 0,00% 

Bikros 1 0 0,00% 

Boccia 7 3 42,86% 

Cyklistika 45 1 2,22% 

Cyklotrial 1 0 0,00% 

Dráhový golf 2 2 100,00% 

Fitnes 0 0 0,00% 

Futbal 846 9 1,06% 

Golf 15 0 0,00% 

Gymnastika 7 1 14,29% 

Hádzaná 34 4 11,76% 

Jachting 98 0 0,00% 

Kanoistika 1 0 0,00% 

Karate 3 0 0,00% 

Lukostreľba 3 0 0,00% 

Motocyklový šport 10 5 50,00% 

Orientačné športy 15 0 0,00% 

Plávanie 4 0 0,00% 

Plavecké športy 1 0 0,00% 

Pozemný hokej 2 0 0,00% 

Rýchlokorčuľovanie 2 0 0,00% 

Šerm 7 2 28,57% 

Softbal 10 0 0,00% 

Športová gymnastika 18 2 11,11% 

Športové potápanie 15 1 6,67% 

Športový aerobik 1 1 100,00% 

Taekwondo 4 1 25,00% 

Veslovanie 4 1 25,00% 

Vodný slalom 5 0 0,00% 

Volejbal 29 4 13,79% 

Vzpieranie 54 2 3,70% 

Zápasenie 19 3 15,79% 

Spolu 1 423 58 4,08% 
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Športovci CTM 

 

Športovú prípravu v centrách talentovanej mládeže absolvovalo v roku 2020 spolu 13 697 mladých 

športovcov. Dominantné postavenie tu mali chlapci, ktorých podiel na celkovom počte športovcov 

CTM predstavoval 77,73% (10 647 chlapcov). Pod túto výraznú prevahu sa v značnej miere podpísal aj 

fakt, že šport, ktorý vykázal najvyšší počet športovcov patrí medzi tradične označované ako mužský 

(futbal). Dievčat vykázali centrá spolu 3 050 (22,27%).  

Do reprezentácie bolo zaradených celkovo 971 (7,09%) športovcov pôsobiacich v rámci centier 

voľného času, pričom z hľadiska pohlavia opätovne dominovali chlapci (586/60,35%). Dievčatá, 

ktorých bolo do reprezentácie zaradených celkovo 385 však dosiahli relatívne vyšší podiel ako 

chlapci, keďže v percentuálnom vyjadrení bolo 12,62% športovkýň centier talentovanej mládeže 

zaradených do reprezentácie, pričom v prípade chlapcov tento podiel dosiahol hodnotu 5,50%. 

Graf 43 – Športovci CTM 

 

V roku 2020 ukončilo návštevu CTM spolu 1 336 športovcov, z ktorých 1 002 (75,0%) bolo chlapcov 

a 334 (25,0%) dievčat. Tento úbytok bol však kompenzovaný prostredníctvom novoprijatých 

športovcov, ktorý bolo celkovo 4 541. Podiel chlapcov bol v prípade novoprijatých mierne nižšší 

(3 223/70,97%), ako to bolo v prípade chlapcov, ktorí ukončili športovú kariéru v centrách 

talentovanej mládeže. Podiel dievčat dosiahol 29,03%, čo však nijako zásadne neovplyvnilo štruktúru 

športovcov centier z hľadiska pohlavia. Podľa uvedených údajov vyplýva, že počet športovcov 

v centrách, ktoré poskytli svoje údaje sa medziročne výrazne zvýšil presne o 4674 (51,80%), v roku 
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Graf 44 – Fluktuácia športovcov v CTM 

 

Z celkového počtu (13 697) športovcov navštevujúcich v roku 2020 CTM bolo 8 774 (64,06%)  

zameraných na futbal,  za nimi nasledovali s výrazným odstupom športovci zameraní na atletiku (2 

829/20,65%). S odstupom nasledovali športovci zameraní na hádzanú (168/4,42%) a cyklistiku 

(140/1,02%). Bejzbalu sa na úrovni CTM venovalo 129 športovcov (0,94%), športovému potápaniu 

a volejbalu sa venovalo zhodne 123 (0,90%) športovcov.  

Centrá talentovanej mládeže zamerané na pozemný hokej vykázali za rok 2020 spolu 118 

športovcov, CTM zamerané na vzpieranie mali podľa dostupných údajov 110 športovcov, zápasenie 

73, jachting 60, plávanie 58 a športová gymnastika  a golf zhodne 54 športovcov. Oddelenie mládeže 

a športu CVTI SR malo za uvedený rok aj údaje o športovcoch CTM v ďalších dvadsiatich športoch 

(446 športovcov). 

Tabuľka 27 – Športovci CTM vo vybraných športoch 

Športy Športovci spolu 
Zaradení do 

reprezentácie 
Podiel zaradených do 

reprezentácie 

Atletika 2 829 445 15,73% 

Bejzbal 129 0 0,00% 

Biatlon 22 7 31,82% 

Bikros 10 0 0,00% 

Boccia 10 7 70,00% 

Cyklistika 140 28 20,00% 

Cyklotrial 11 7 63,64% 

Dráhový golf 8 4 50,00% 
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Športy Športovci spolu 
Zaradení do 

reprezentácie 
Podiel zaradených do 

reprezentácie 

Fitnes 29 0 0,00% 

Futbal 8 774 157 1,79% 

Golf 54 0 0,00% 

Gymnastika 22 3 13,64% 

Hádzaná 606 100 16,50% 

Jachting 60 28 46,67% 

Kanoistika 5 0 0,00% 

Karate 37 0 0,00% 

Lukostreľba 19 0 0,00% 

Motocyklový šport 20 10 50,00% 

Orientačné športy 50 11 22,00% 

Plávanie 58 11 18,97% 

Plavecké športy 18 1 5,56% 

Pozemný hokej 118 25 21,19% 

Rýchlokorčuľovanie 21 0 0,00% 

Šerm 17 13 76,47% 

Softbal 44 0 0,00% 

Športová gymnastika 54 10 18,52% 

Športové potápanie 123 24 19,51% 

Športový aerobik 9 7 77,78% 

Taekwondo 24 24 100,00% 

Veslovanie 19 4 21,05% 

Vodný slalom 51 0 0,00% 

Volejbal 123 28 22,76% 

Vzpieranie 110 0 0,00% 

Zápasenie 73 17 23,29% 

Spolu 13 697 971 7,09% 

 

Z celkového počtu 13 697 športovcov CTM bolo podľa dostupných údajov 971, teda 7,09% 

zaradených do reprezentácie. Najvyšší počet športovcov zaradených do reprezentácie bol evidovaný 

v atletike (445), nasledoval futbal (157) a hádzaná (100).Najvýraznejší podiel (z vyšších počtov) 

reprezentačných športovcov centier voľného času na celkovom počte športovcov bol dosiahnutý 

v  taekwonde kde boli do reprezentácie zaradení všetci športovci, čím  dosiahli hodnotu 100,0% (z 

celkového počtu CTM). Športový aerobik mal tiež výraznejší podiel (77,78% z celkového počtu danej 

skupiny CTM), vyšší podiel bol zaznamenaný aj šerme kde reprezentanti tvorili 76,47%-tný podiel 
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a boccii (70,0%). Výrazne nízky podiel reprezentačných športovcov dosiahol futbal (1,79%), vzhľadom 

na celkový vysoký počet futbalistov z 8 774 športovcov bolo do reprezentácie zaradených len 157 

športovcov. Prehľad počtu športovcov v rámci vybraných športov obsahuje tabuľka 27. 

 

Vzdelávacie zariadenia v oblasti telesnej kultúry 
 

Cieľom spracovanej kapitoly je predložiť prehľad získaných údajov za vzdelávacie zariadenia v oblasti 

telesnej kultúry v roku 2020. Konkrétne ide o rozbor údajov získaných prostredníctvom výkazu Škol 

(MŠVŠ SR) 32-01 – Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry, za zamestnancov 

vzdelávacích zariadení podľa druhu zastávanej pozície, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, pohlavia 

a zamestnaneckého pomeru.  

Táto časť je doplnená o rozbor štruktúry činnosti vzdelávacích zariadení v roku 2020. 

Najpodstatnejšou časťou kapitoly je však rozbor získaných údajov o počte a štruktúre zaškolených 

frekventantov, počte hodín absolvovaných v rámci všeobecnej a špeciálnej časti vzdelávacieho 

programu.  

V prípadoch, kde to umožňovala dostupnosť historických dát v požadovanej štruktúre, sú 

vypracované časové rady za vybrané ukazovatele. Súčasťou výstupu sú aj porovnania vybraných 

ukazovateľov za predchádzajúce roky. 

Treba upozorniť na, že v roku 2020, bola vo svete ako aj na Slovensku pandémia COVID 19, kvôli 

ktorej bola veľká časť prevádzok zatvorených, tak isto vzdelávacích zariadení a tým pádom nemali 

možnosť vyplniť a odoslať vyplnený výkaz, preto budú údaje oproti minulým rokom podstatne nižšie 

a nebudú zodpovedať reálnemu stavu. 

Zamestnanci vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry 

Do 19. marca 2021 sa na adresu Centra vedecko-technických informácií SR, oddelenie mládeže a 
športu vrátilo 57 vyplnených výkazov o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry.  

Graf 45 – Prehľad počtu vzdelávacích zariadení v oblasti TK 
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V roku 2020 zabezpečovalo činnosť vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry spolu    968 

zamestnancov. Najvyšší podiel na celkovom počte zamestnancov týchto zariadení mali školitelia 

špeciálnej časti (400/ 41,32%), ktorí boli zložení z rozhodcov (86/ 8,88% z celkového počtu 

zamestnancov), trénerov (233/ 24,07%) a iných odborníkov (81/ 8,37%), za nimi s miernym odstupom 

nasledovali školitelia všeobecnej časti (352/36,36%). 

Vzdelávacie zariadenia vykázali spolu 89 riaditeľov (vedúcich zariadení). Títo riadiaci zamestnanci  

predstavovali 9,19%-tný podiel na celkovej zamestnanosti vykazujúcich jednotiek (vzdelávacích 

zariadení v oblasti telesnej kultúry). Činnosť zariadení bola zabezpečovaná aj prostredníctvom 

technicko-hospodárskych zamestnancov (71/ 7,33%) a dobrovoľných zamestnancov (56/ 5,78%).  

Oproti predchádzajúcim rokom (okrem roku 2017) je to výrazný pokles, ktorý je spôsobený tým, že 

zariadenia začali vykazovať reálny stav zamestnancov a nie členov ako tomu bolo v minulosti a 

personálne údaje za odborných zamestnancov v rovnakom počte u všetkých druhov a stupňov 

vzdelávania u jednotlivých odborníkov, čo vždy spôsobilo nárast, ktorý nebol reálny (išlo o absolútne 

počty a nie prepočet zamestnancov na úväzok, ktorý vykonávali). Aktuálny stav poznačený COVID 19, 

tak ako aj v minulom roku. 

Rozloženie odborníkov podľa druhu je spracované v nasledujúcom grafe. 

Graf 46 – Zloženie zamestnancov podľa pracovnej pozície 
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zamestnancov  (20/55,55%).  Najvýraznejší pokles počtom aj podielovo bol u technicko- 

hospodárskych zamestnancov (-34/32,38%). Nasledovali tréneri (-35/ 13,06%) a pokles bol 

zaznamenaný aj u iných odborníkoch (-6/6,89%).  

Tabuľka 28 – Prehľad vývoja zloženia zamestnancov vzdelávacích zariadení 

pozícia 
2017 2018 2019 2020 

počet rozdiel počet rozdiel počet rozdiel počet rozdiel 

Riaditelia 72 -48 145 73 69 -4 89 20 

Školitelia všeobecnej  časti 490 -216 480 -10 225 -255 352 127 

Rozhodcovia 80 -153 131 51 82 -49 86 4 

Tréneri 284 -32 411 127 268 -143 233 -35 

Odborní  zamestnanci 120 -2203 115 -5 87 -28 81 -6 

THZ 102 -16 103 1 105 2 71 -34 

Dobrovoľní zamestnanci 98 -71 74 -24 36 -38 56 20 

Spolu 1246 -2742 1459 213 872 -587 968 96 

 

Ako vidieť z nasledujúceho grafu, viac ako sedemdesiat percent (72,83%/705) všetkých 

zamestnancov vzdelávacích zariadení tvoria muži. Ženy dominovali len na pozícii „technicko-

hospodársky zamestnanec“, kde ich podiel predstavoval 88,73% z celkového počtu zamestnancov 

v danej kategórii. Výrazne nízky podiel (13,95%) žien bol zaznamenaný v prípade rozhodcov a tiež  

trénerov (18,88%). 

Graf 47 – Štruktúra zamestnanosti vzdelávacích zariadení podľa pohlavia 

 

Podľa získaných údajov v roku 2020 bola činnosť vzdelávacích zariadení väčšinou (724/74,79%) 

zabezpečovaná prostredníctvom interných zamestnancov. Externých zamestnancov bolo vo 

vzdelávacích zariadeniach evidovaných 262 (25,21%). Oproti  roku 2019 je zaznamenaný mierny 

muži
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ženy
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nárast interných zamestnancov (o 8,73%). Najnižší pomer externistov voči internistom bol na  pozícii 

technicko-hospodárski zamestnanci (6/8,45%), naopak najvyšší pomer bol u dobrovoľných 

zamestnancov  (35/62,5%). Rozloženie v nasledujúcom grafe. 

Graf 48 – Porovnanie zamestnancov podľa pracovného pomeru 

 

Väčšina (811/83,79%) zamestnancov vzdelávacích zariadení má ukončené vysokoškolské vzdelanie. 

Zamestnanci s dosiahnutým úplným stredným (resp. vyšším) vzdelaním predstavovali 12,09%-tný 

podiel z celkového počtu zamestnancov vzdelávacích zariadení a rozdiel 4,13% pripadlo na 

zamestnancov s iným (nižším) vzdelaním. 

U zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním predstavovali absolventi fakúlt telovýchovy 

a športu (39,87% z celkového počtu zamestnancov), absolventi pedagogických smerov tvorili 20,66%-

tný podiel a  zamestnanci vzdelávacích zariadení, ktorí dosiahli vzdelanie na inom druhu vysokej 

školy, teda iné vysokoškolské vzdelanie mali 23,24%-tný podiel z celkového počtu zamestnancov 

vzdelávacích zariadení v roku 2020.   

Rozloženie zamestnancov vzdelávacích zariadení podľa ukončeného vzdelania uvádza nasledujúci 

graf. 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

15,42%

21,07%
19,32%

22,29%
19,87%

22,13%

17,78%
19,83%

41,41%

47,29%

33,94%

84,58%

78,93%
80,68%

77,71%
80,13%

77,87%

82,22%
80,17%

58,59%

52,71%

66,06%

externí interní



71 
 

Graf 49 – Zloženie zamestnancov vzdelávacích zariadení podľa ukončeného vzdelania 

 

Porovnanie týchto údajov s rokom 2009 až 2020 je  podrobne spracované v grafe 50. Vidieť, že 

rozloženie vzdelania bolo v roku 2020 takmer rovnaké ako v roku 2019 ale úplne odlišné oproti 

predchádzajúcim rokom. Pozitívnou stránkou je mierny nárast zamestnancov s ukončeným FTVŠ (rok 

2019 –36,23% / rok 2020 – 39,87%) aj celkový nárast zamestnancov s ukončeným vysokoškolským 

vzdelaním (rok 2019 –71,10% / rok 2020 – 83,79%).  

Graf 50 – Porovnanie údajov podľa druhu školy 
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Činnosť zariadení 

 

Prostredníctvom výkazu o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry bola zisťovaná (aj) 

vlastná činnosť zariadení, konkrétne počty aktivít a ich účastníkov v nasledujúcich oblastiach: 

a) výcvikové kurzy 
b) školenia 
c) semináre 
d) odborné porady 
e) informačno-osvetové činnosti 
f) iné činnosti 

Informačno-osvetové činnosti sa členili na osvetové aktivity, informačné služby a edičnú činnosť, kde 

sa zisťoval počet vydaných tlačovín. 

V štruktúre činností vzdelávacích zariadení tvorili najvýraznejšiu zložku semináre(778), ktorých počet 

mierne klesol oproti roku 2019 o 179 aktivít. S odstupom nasledovali odborné porady, ktorých bolo 

realizovaných 644, ich počet stúpol o 136 aktivít. S väčším odstupom nasledovali informačno-

osvetové činnosti (152) v prípade ktorých je potrebné podotknúť, že okrem osvetových aktivít (14) 

a informačných služieb (65) v sebe zahŕňajú aj edičnú činnosť, konkrétne 73 titulov vydávaných 

vzdelávacími zariadeniami, ktorých počet klesol o päťdesiat aktivít. S miernym odstupom nasledovali  

školenia (100), ich počet sa  znížil oproti roku 2019 o 121 aktivít. Výcvikových kurzov bolo v roku 2020 

realizovaných 58, ich počet oproti minulému roku mierne klesol (rok 2019 – 86 aktivít). Najmenej 

zaznamenaných aktivít v roku 2020 bolo iných činností (23), ktorých počet sa oproti minulému roku 

zvýšil len minimálne ( rok 2019: 15 aktivít). V porovnaní s predchádzajúcim rokom celkový počet 

zorganizovaných aktivít klesol o 234 (11,76%). Tento pokles, je len minimálny a počty sú približne 

rovnaké ako minulý rok,  a líšia sa od rokov 2015 – 2016, týmto reálnejším údajom vďačíme novej 

webovej aplikácii a vylepšenému zberu údajov od vzdelávacích zariadení. Treba ale do úvahy brať aj 

už viac krát spomínaný dôvod- Pandémia COVID19, veríme že v budúcnosti bude už všetko v poriadku 

a budeme mať úplné údaje. Podrobný prehľad vykázaných počtov aktivít v jednotlivých kategóriách 

od roku 2014 obsahuje tabuľka 29. 

Tabuľka 29 – Vývoj počtu aktivít od roku 2014 - 2020 

aktivity 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

medziročný rozdiel 

počet % 

Výcvikové kurzy 176 212 339 1008 1042 86 58 -28 32,56 

Školenia 160 141 197 284 273 221 100 -121 54,75 

Semináre 573 1264 391 567 720 957 778 -179 18,70 

Odborné porady 471 118 687 140 144 508 644 136 26,77 

Informačno-osvet. činnosti 184 1215 1304 312 235 202 152 -50 24,75 

Iné činnosti 29 11 46 30 21 15 23 8 53,33 

Spolu 1593 2961 2964 2341 2435 1989 1755 -234 11,76 
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V rámci štruktúry informačno-osvetových činností predstavovala najvýraznejší podiel edičná činnosť 

(73/48,03%), ktorej počet sa zvýšil v roku 2020 o 24 titulov. Nasledovali informačné služby 

(65/42,76%), počet sa mierne znížil oproti predchádzajúcemu roku o 9 aktivít a osvetové aktivity sa 

podieľali 9,21%-tným podielom (14), čo je pokles o šesťdesiat päť aktivít oproti roku 2019.  

Graf 51 – Štruktúra informačno-osvetových aktivít 

 

Porovnanie vybraných aktivít vzdelávacích zariadení v oblasti športu podľa druhu v rokoch 2005 až 

2020 uvádzajú nasledujúce grafy  52 až 54. 

 

Graf 52 – Vývoj výcvikových kurzov v rokoch 2005 - 2020 
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Vývoj počtu výcvikových kurzov na úvod mierne stúpal, následne klesol ale v rokoch 2009 a 2010  ich 

počet začína opäť postupne narastať (od 130 do 142) s tým, že rok 2011 znamená výrazný nárast ( o 

54,93%), čím sa dostal vtedy na historické maximum za sledované obdobie, od roku 2012 má mierne 

klesajúcu tendenciu čo sa potvrdilo aj v roku 2013. V roku 2014 začína vývoj opäť narastať, čo 

znamená celkovo piaty najvyšší počet za sledované obdobie. Počet výcvikových kurzov v roku 2015 

dosiahol štvrtý najvyšší počet za sledované obdobie (212), rok 2016 dosiahol výrazné zvýšenie (339) 

a prekonal počet z roku 2011 o 119 aktivít. Rok 2017 prekonal historické maximum a dosiahol počet 

1 008 výcvikových kurzov, rok 2018 pokračoval v stúpajúcej tendencii a opäť prekonal historické 

maximum a dosiahol počet 1 042 výcvikových kurzov. Roky  2019 a 2020 boli špecifické a ovplyvnené 

pandémiou COVID19 a s tým spojené zbery údajov, z dostupných údajov bolo evidovaných len 86 

(rok 2019) a 58 (rok 2020) výcvikových kurzov. 

 

Graf 53 – Vývoj školení v rokoch 2005 – 2020 

 

Po vysokom počte školení v roku 2006 došlo k poklesu. V roku 2009 bol zaznamenaný najnižší počet 

školení za celé sledované obdobie (105), odvtedy majú školenia stúpajúcu tendenciu. Rok 2010 

priniesol nárast o 24 školení (22,86%) , v  roku 2011 nárast o 40 školení (31,01%)  a v roku 2012 len 

mierny pokles o tri školenia (1,78%) na hodnotu 166. Rok 2013 pokračuje v miernom poklese (8,43%) 

ale rok 2014 znamenal opäť mierny nárast (5,26%). Rok 2015 znamenal mierny pokles školení 

(11/11,87%), ale rok 2016 priniesol výraznejší nárast na 197 aktivít (nárast oproti roku 2015 o 56 

aktivít), čím sa takmer vyrovnal roku 2008. V roku 2017 bol zaznamenaný najvyšší počet školení za 

celé sledované obdobie (284 školení - nárast oproti roku 2016 o 87 aktivít/ 44,16%). V roku 2018 bolo 

evidované len mierne zníženie o jedenásť aktivít (273) a potvrdil sa nárast z roku 2017.V roku 2019 

sme zaznamenali miery pokles o 52 školení ale aj napriek tomu bol evidovaný počet nad 200, presne 

221 aktivít, rok 2020 priniesol pokles školení a počet bol presne sto aktivít. 
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Graf  54 – Vývoj informačno-osvetových činností v rokoch 2005 - 2020  

 

 

Počet aktivít charakteru informačno-osvetovej činnosti do roku 2006 stúpal, následne dochádzalo 

k poklesu. Od roku 2009 evidujeme opäť mierny nárast  rovnako v roku 2010 bol zaznamenaný nárast 

o 60 činností. V roku 2011 bol ale zaznamenaný pokles o 76 činností a v roku 2012 bol evidovaný 

pokles o dve aktivity. Rok 2013 priniesol po dvoch rokoch nárast o 25 aktivít (10,64%), no v roku 2014 

bol zaznamenaný výraznejší pokles o 76 činností. V roku 2015 bol evidovaný prudký nárast a v roku 

2016 sme zaznamenali ešte mierny nárast (89 aktivít) a tým potvrdenie nárastu aktivít z predošlého 

roku. Rok 2017 priniesol návrat k tradičným hodnotám (312 činností), ktoré boli bežné okrem rokov 

2015 a 2016. Rok 2018 priniesol mierne zníženie o 77 aktivít ale potvrdil tradičné hodnoty 

informačno-osvetovej činnosti v rámci celého sledovaného obdobia. V roku 2019 bol evidovaný 

minimálny pokles o 33 aktivít, počet bol tesne nad dvesto, presne 202 aktivít. V roku 2020 

pretrvávala pandémia COVID 19 a na tom sa odzrkadlil aj počet informačno – osvetových činností, 

pokles bol päťdesiat aktivít. 

 

Účastníci aktivít 

 

Aktivít organizovaných v roku 2020 vzdelávacími zariadeniami sa zúčastnilo spolu 69 468 účastníkov, 

čo je zníženie oproti roku 2019 o 70 210 účastníkov (50,26%). Najvyššia účasť bola evidovaná 

v prípade seminárov(26 854 účastníkov). S minimálnym odstupom nasledovali informačno-osvetové 

činnosti, ktorých sa v roku 2020 zúčastnilo spolu 26 259 účastníkov. Za nimi nasledovali  odborné 

porady s 212 664 účastníkmi (nárast oproti roku 2020 o 11 467 účastníkov) a  za nimi s výrazným 

odstupom iné činnosti s 1 498 účastníkmi. Na školeniach bola zaznamenaná účasť 1 741 účastníkov 

(pokles o 919 účastníkov) a v rámci výcvikových kurzov bolo evidovaných  452 účastníkov čo je  

pokles oproti roku 2019 ( rok 201 – 1 204 účastníkov). Prehľad a porovnanie prináša nasledujúci graf. 
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Graf 55 – Účastníci aktivít vzdelávacích zariadení 

 

 

V súvislosti s celkovým medziročným poklesom počtu vykázaných aktivít vzdelávacích zariadení, bol 

zaznamenaný rovnako medziročný pokles ich účastníkov. Celkovo sa jednalo o pokles o 70 210 

účastníkov (50,26%). 

Tento pokles bol ovplyvnený medziročným poklesom hlavne v jednej kategórií (informačno-osvetové 

činnosti). V kategórií „informačno-osvetové činnosti“ sa ich počet medziročne znížil o 104 148 

účastníkov (79,86%) , v kategórií „ výcvikové kurzy“ o 752 účastníkov, čo vyjadrené v percentách 
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o 919 účastníkov (34,55%). Nárast bol zaznamenaný v kategórii „iné činnosti“, kde sa počet zvýšil 

o 1 225,66% (1 385 účastníkov). V kategórii „odborné porady“ bol evidovaný výraznejší nárast, 
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(22 721/549,74%). V roku 2020 bol teda zaznamenaný v troch kategóriách pokles a troch kategóriách 

nárast. Podrobný prehľad vývoja počtu účastníkov jednotlivých kategóriách od roku 2014 obsahuje 

tabuľka 30. 

 

Tabuľka 30 – Počet účastníkov aktivít v rokoch 2014 až 2020 

účastníci 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

medziročný rozdiel 

počet % 

Výcvikové kurzy 2326 2393 2672 3606 2743 1204 452 -752 62,46 

Školenia 2668 2223 3727 3011 3215 2660 1741 -919 34,55 

Semináre 4575 3415 4329 4110 4797 4133 26854 22721 549,74 

Odborné porady 898 819 1164 857 891 1197 12664 11467 957,97 

Infor.-osvetové  

činnosti 
20192 42198 43059 104734 140211 130407 26259 -104148 79,86 

Iné činnosti 414 103 499 938 288 113 1498 1385 1225,66 

Spolu 31073 51151 55450 117256 152145 139678 69468 -70210 50,26 

 

Vývoj počtu účastníkov vybraných aktivít v rokoch 2005 až 2020 uvádzajú grafy 56 až 59. 

Graf 56 – Vývoj účastníkov výcvikových kurzov 
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Ako vidieť z grafu, počet účastníkov výcvikových kurzov od roku 2005 neustále klesal, s malým 

výkyvom v roku 2008. Od roku 2010 je evidovaný mierny nárast účastníkov a v roku 2011 dosiahol 

počet účastníkov takmer vyrovnanie sa maxima za sledované obdobie. V roku 2012 bol zaznamenaný 

pokles, v roku 2013 je evidovaný opäť nárast počtu účastníkov. V roku 2014 je evidovaný mierny 

pokles ale rok 2015 priniesol opäť mierny nárast a rok 2016 v tom pokračoval. V roku 2017 je 

evidovaný najvyšší počet účastníkov za sledované obdobie. Rok 2018 priniesol zníženie počtu 

účastníkov na približne rovnakú hodnotu ako bola v predošlých rokoch, v budúcnosti uvidíme či bol 

rok 2017 len výnimkou. Rok 2019 priniesol pokles účastníkov na hodnotu 1204 a rok 2020 pokračoval 

v klesajúcej tendencii a počet 452 účastníkov. 

Graf 57 – Vývoj účastníkov školení  

 

 

Na tomto grafe vidieť výrazný pokles účastníkov školení v roku 2009, o viac než trojnásobok. Pokles 

začal v roku 2006, s mierny nárastom v roku 2008, ale pokles na polovicu počtu účastníkov v roku 

2009, oproti roku 2008. V roku 2010 bol zaznamenaný výrazný nárast účastníkov školení o 

(747/46,63%), v porovnaní s rokom 2009 a v roku 2011 pokračovala stúpajúca tendencia, pričom 

nárast bol o 957 účastníkov (40,74%). V roku 2012 bol evidovaný pokles o 330 účastníkov (9,98%), na 

ktorý nadviazal aj pokles v roku 2013 o 351 účastníkov (11,79%). Rok 2014 priniesol mierny nárast 

v počte účastníkov školení oproti minulému roku, no v roku 2015 je zaznamenaný pokles o 445 

účastníkov (16,68%). V roku 2016 bol zaznamenaný výrazný nárast účastníkov školení, presne o 1504 

účastníkov čo vyjadrené v percentách predstavovalo medziročný nárast o 67,66%, tento rok dosiahol 

tretí najvyšší v počet v sledovanom období. V roku 2017 je evidovaný pokles na hodnotu 3 011 

školení, napriek tomu je to druhý najvyšší počet od roku 2012, viac školení v spomínanom období 

bolo len v minulom roku. V roku 2018 bol evidovaný opäť nárast školení, ale rok 2019 priniesol 

mierny pokles na 2 660 a rok 2020 pokles na 1 741 účastníkov. 
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Graf 58 – Vývoj účastníkov seminárov 

 

 

Graf 32  uvádza vývoj počtu účastníkov seminárov v priebehu rokov 2005 až 2017. V tomto prípade 

ide skôr o opačný trend, kde od roku 2005 mierne stúpal počet účastníkov a v priebehu rokov 2007 

až 2009 sa ustálil nad 3 000. V roku 2010 výrazne stúpol počet účastníkov na seminároch oproti roku 

2009 (3 223 účastníkov) a v roku 2010 ich bolo evidovaných 5 328, pričom ide o nárast 2 105 

účastníkov (65,31%). V roku 2011 sa počet účastníkov ešte zvýšil, čím dosiahol nové maximum za 

sledované obdobie. V roku 2012 klesol počet účastníkov seminárov o 1484 (24,16%) na hodnotu 

4659. Rok 2013 mal taktiež klesajúcu tendenciu, klesol o 314 účastníkov (6,74%). V roku 2014 bol 

evidovaný mierny nárast, presne o 230 (5,29%) účastníkov. V roku 2015 je evidovaný výrazný pokles 

účastníkov seminárov o 25,35% (1160 účastníkov), ale rok 2016 opäť potvrdil narastajúci trend 

z predošlých rokov a bol zaznamenaný nárast o 914 účastníkov (26,74%). Rok 2017 priniesol mierny 

pokles (219/5,06%) a potvrdil striedajúce sa hodnoty. V roku 2018 evidujeme opäť výrazný nárast  

na hodnotu 4797 účastníkov seminárov a tým dosiahnutie druhého najvyššieho počtu za celé 

sledované obdobie (od roku 2005). Rok  2019 nám priniesol mierne pokles na hodnotu 4133 

účastníkov, čo je približne rovnaký počet ako v roku 2017. V roku 2020 evidujem výrazný nárast na 

hodnotu 26 854 účastníkov čo mohla spôsobiť pandémia COVID 19. 

 

Graf 33 obsahuje prehľad účastníkov informačno-osvetovej činnosti v sledovaných rokoch. Aj v tomto 

prípade je opačný trend ako pri výcvikových kurzoch a školeniach, pretože od roku 2005 dochádzalo 

k výrazného nárastu počtu účastníkov a počet v roku 2009 len s miernym znížením mapuje trend 

z roku 2008. V roku 2010 ale nastal výrazný zvrat a pokles na 21 009 účastníkov, čo približne 
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pripomína roky 2006-2007. V porovnaní s rokom 2009 ide o pokles o (44 149/67,76%) účastníkov. 

V roku 2011 došlo opäť k poklesu o 6 338 účastníkov (30,17%), tento pokles je ale v značnej miere 

zapríčinený kvalitnejším vypĺňaním výkazov. V roku 2012 je evidovaný výrazný nárast o 48 636 

účastníkov, čo pripomína roky  2008 a 2009, tento nárast je ovplyvnený väčším počtom vzdelávacích 

zariadení. V rokoch 2013 a 2014 sa počet účastníkov znovu dostáva na približne rovnakú hladinu aká 

bolo evidovaná  v roku 2010. Rok 2015 prináša výrazný nárast účastníkov, presne  o 22 006 

účastníkov (108,98%), rok 2016 pokračuje v narastaní z roku 2015 ale už nie takou výraznou formou – 

nárast o 861 účastníkov (2,04%). V roku 2017 je zaznamenaný výrazný nárast účastníkov ( nárast 

o 61 675 účastníkov/ 143,23%) a dosiahnutie maxima v celom sledovanom období (104 734 

účastníkov), čo môže byť spôsobené kvalitnejším vypĺňaním a novými vzdelávacími zariadeniami. V 

nasledujúcich rokoch uvidíme aká bude ďalšia vývojová tendencia. Náš predpoklad sa naplnil a v roku 

2018 sme hodnotu ešte navýšili o 35 477 účastníkov (33,87%) a dosiahli nové maximum 140 211 

účastníkov informačno-osvetovej činnosti. V roku 2019 bol evidovaný mierny pokles na hodnotu 

130 407 účastníkov, čím sa tento rok zaradil na druhé miesto v celom sledovanom období. Rok 2020 

priniesol výrazný pokles o 104 148 (79,86%) účastníkov. 

 

Graf 59 – Vývoj počtu účastníkov informačno-osvetovej činnosti 
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Odborné vzdelávanie 

 

Vzdelávacie zariadenia v oblasti telesnej kultúry v roku 2020 vyškolili 2 447 frekventantov v desiatich 

kategóriách, čo je teda pokles o 853 frekventantov, t. j. pokles o 25,84%. Najvyšší počet zaškolených 

bol zaznamenaný v kategórií tréneri (912), kde došlo k zníženiu oproti roku 2019 (o 185/ o 16,86%), 

teda pokles takmer o jednu pätinu v tejto kategórii. Nasledovali rozhodcovia, ktorých bolo v roku 

2020 zaškolených 687 a ide o mierny pokles (rok 2019 – 228). S odstupom nasledovali športoví 

administrátori (282), u ktorých došlo k výraznému nárastu o 247 zaškolených administrátorov, za 

nimi s minimálnym odstupom nasledovali cvičitelia (239), u ktorých je evidovaný  pokles ( rok 2019 – 

605).  „Iných odborníkov“ bolo v roku 2020 zaškolených 77. Nasledovali s miernym odstupom 

športoví maséri, ktorých bolo zaškolených 71 a ide o mierny pokles (rok 2019 – 82 zaškolených), 

nasledovali s minimálnym odstupom inštruktori potápania , ktorých bolo 62 a ide o mierny pokles 

(rok 2019 – 87 zaškolených). V roku 2020 bolo organizátorov športového podujatia zaškolených 51, 

nasledovali učitelia lyžovania a snowboardingu (40)  a najnižší počet zaškolených  v roku 2020 bolo 

športových delegátov, tých bolo evidovaných dvadsať šesť. Grafický prehľad počtu zaškolených 

frekventantov v jednotlivých sledovaných kategóriách a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi prináša 

nasledujúci graf.  

Graf 60 – Zloženie zaškolených frekventantov v rokoch 2017 – 2020 
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Zhrnutie 
 

V roku 2020 bolo evidovaných 95 základných škôl, ktoré mali spolu 417 športových tried. Počet 

stredných škôl, ktoré svojim žiakom ponúkali možnosť  športovej prípravy v športovo zameranej 

triede dosiahol 5 (8 športových tried). Stredných športových škôl bolo evidovaných celkovo šestnásť 

a mladí športovci mohli v tomto prípade navštevovať celkovo 159 športových tried. 

Najvyšší počet základných škôl so športovými triedami bol zaznamenaný v Prešovskom kraji (26). 

Stredné školy s ponukou športovej triedy boli najpočetnejšie v Prešovskom a Banskobystrickom kraji, 

kde evidovali zhodne dve školy. Stredných športových škôl bolo najviac zaznamenaných 

v Bratislavskom kraji, kde evidovali štyri športové školy.  

 

V športových triedach základných škôl sa v roku 2020 o športovú prípravu žiakov staralo spolu 209 

trénerov. Medzi týmito trénermi prevažovali tréneri s druhým kvalifikačným stupňom (64/30,62%) 

a najviac trénerov z celkového počtu sa venovalo tento rok ľadovému hokeju (67).  Na stredných 

školách pôsobilo spolu 15 trénerov.  V športových triedach stredných škôl prevažovali tréneri, ktorí 

mali dosiahnutý druhý kvalifikačný stupeň (7/46,67%). Na stredných školách dominovali tréneri 

zameraní na futbal (5/33,33%). Na stredných športových školách pôsobilo celkovo 258 trénerov, 

z ktorých 30,23% (78) malo dosiahnutý piaty najvyšší kvalifikačný stupeň. Druhou najpočetnejšou 

skupinou boli na stredných športových školách tréneri s tretím kvalifikačným stupňom (54/20,93%). 

Z hľadiska športového zamerania aj na tomto type škôl dominovali futbaloví tréneri, ktorých bolo  

viac ako pätina (55/21,31%), za nimi nasledovali tréneri atletiky (30/11,62%) a ľadového hokeja 

(26/10,07%). 

 

Stredné športové školy vykázali za rok 2020 spolu 2 960 žiakov, čo v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom predstavovalo nárast o 42 žiakov (medziročný nárast 1,44% v porovnaní s rokom 2019). 

Najviac žiakov stredných športových škôl bolo evidovaných v Bratislavskom kraji (521), naopak 

najnižší počet žiakov vykázali stredné športové školy zo Žilinského kraja (238). Podiel dievčat 

predstavoval takmer tretinu z celkového počtu žiakov (949/32,06%). Stredné športové školy ponúkali 

svojim žiakom možnosť prípravy v rámci 48-mich športových oblastiach. Najviac žiakov sa orientovalo 

na futbal (888 žiakov, z toho 794 chlapcov). U dievčat bola najobľúbenejšia atletika (165 dievčat, z 

celkovo 263 žiakov). 

 

Športové triedy základných škôl navštevovalo spolu 10 706 žiakov, z ktorých bolo 3 439 (32,12%) 

dievčat. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavovalo medziročný pokles o 102 (0,94%) 

žiakov. Najvýraznejšiu dominanciu mali chlapci v Žilinskom kraji, kde až 1 196 z 1 637 žiakov, teda 

73,06% bolo mužského pohlavia. Z hľadiska územného členenia bolo najviac žiakov ZŠ evidovaných 

v športových triedach v Prešovskom kraji (2 478/23,14%),najnižší počet bol v Trnavskom kraji 

(586/5,47%). Zo športov bol najpopulárnejší futbal, ktorému sa venovala takmer tretina žiakov (2 

971/27,75%), za futbalom nasledoval s výrazným odstupom ľadový hokej (1 454/18,25% žiakov) a za 
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ním nasledovala atletika (1 105/10,32% žiakov). Medzi dievčatami bol najpopulárnejší volejbal (682 

dievčat, z celkovo 977 žiakov) a atletika (573 dievčat). 

Stredné školy evidovali v rámci svojich športových tried 221 žiakov. V porovnaní s rokom 2019 sa ich 

počet znížil o 148 (-40,11%), pričom počet SŠ so športovými triedami sa medziročne znížil o šesť a 

počet športových tried klesol o osem. Len 41 (18,55%) dievčat navštevovalo SŠ  so športovými 

triedami. Z hľadiska krajov Slovenska bolo v roku 2020 najviac žiakov športových tried stredných škôl 

evidovaných v Prešovskom kraji, viac ako tretina (91/41,17% z celkového počtu), naopak v krajoch 

Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Žilinskom nenavštevoval športovú triedu na SŠ žiaden 

žiak. Stredné školy v roku 2020 ponúkali žiakom svojich športových tried realizáciu v rámci 

šestnástich oblastiach. Aj napriek takejto relatívne pestrej ponuke sa väčšia polovica (141/63,80%) 

všetkých žiakov športových tried SŠ venovalo futbalu, ľadovému hokeju sa venovalo 10 (4,52%) 

žiakov. Medzi dievčatami bol v tomto roku najpopulárnejší volejbal, ktorému sa venovalo 11 dievčat. 

 

V roku 2020 pôsobilo na území Slovenska aj 938 športových stredísk. Všetky športové strediská tvorili 

centrá voľného času, pretože podľa predpisov účinných od 1.1.2013 sa školské strediská záujmovej 

činnosti zmenili na centrá voľného času. V školskom roku 2020/2021 pôsobilo v športových 

strediskách spolu 398 trénerov. Najviac trénerov pôsobilo v športových strediskách Prešovského 

kraja (101/25,38%), najnižší počet bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji (10/2,51%). Väčšina 

trénerov 290 (72,86%) vykonávala svoju trénerskú činnosť na základe dohody. Najpočetnejšou 

skupinou boli tréneri s prvým kvalifikačným stupňom (111/24,62% z celkového počtu trénerov 

športových stredísk). Najvyšší počet  trénerov v športových strediskách pôsobilo vo futbale 

(157/39,44%). V športových strediskách bolo evidovaných celkovo 10 741 žiakov (z toho 3 

670/34,17% dievčat). Najpopulárnejším športom medzi žiakmi bol futbal (3 610/33,61% žiakov). 

U individuálnych športov bol najvyšší počet žiakov zaznamenaný v atletike (633/5,89%). Medzi 

dievčatami mal v roku 2020 najväčšiu popularitu futbal, venovalo sa mu 581 dievčat a ich pomer 

k celkovému počtu žiakov venujúcim sa futbalu predstavoval 16,09%.  

Základné školy v roku 2020 využívali celkovo 6 530 telovýchovných zariadení. Z hľadiska územného 

členenia Slovenska najviac športových zariadení využívali základné školy Prešovského kraja 

(1 028/15,74%). Z hľadiska vlastníctva využívaných telovýchovných objektov prevažovali objekty v ich 

osobnom vlastníctve (4 056/62,11%). V rámci skupiny telovýchovných zariadení využívaných 

základnými školami boli najpočetnejšie telocvične (1 538/23,55%). Stredné školy podľa dostupných 

informácií využívali 2 544 zariadení, z ktorých vlastnili 1 834 (72,09%). Na krajskej úrovni vykázali 

najviac využívaných športových zariadení SŠ Prešovského kraja (403/15,84% z celkového počtu 

športových zariadení využívaných SŠ) a najpočetnejšou používanou skupinou bola telocvičňa 

(642/25,29%).  Vysoké školy využívali 391 telovýchovných zariadení, až 47,31% (185) využívali VŠ 

Bratislavského kraja. V osobnom vlastníctve bolo 287 (73,40%) TV objektov . Najpočetnejšiu skupinu 

využívanú vysokými školami predstavovali telocvične 72 (18,41%), za ktorými tesne 

nasledovali posilňovne 60 (15,35%).   

 

V roku 2020 bolo evidovaných 930 zariadení voľného času. Centrá voľného času organizovali spolu 11 

174 útvarov pravidelnej záujmovej činnosti, z ktorých takmer polovica (5 548/49,65%) bola vedená 

internými zamestnancami. Útvary z oblasti telovýchovy a športu v roku 2020 predstavovali celkovo 
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najpočetnejšiu skupinu útvarov (4 675/41,84% z celkového počtu útvarov zariadení voľného času). Zo 

športovo orientovaných útvarov vykázali aj 417 útvarov turistických a branných športov, ktoré sa na 

celkovej pravidelnej záujmovej činnosti podieľali podielom na úrovni 3,73%. Zariadenia voľného času 

vykázali v rámci svojich útvarov celkovú členskú základňu 162 513 členov. Mierne prevládali členovia 

mužského pohlavia, ktorých bolo evidovaných celkovo 85 648, teda 52,71% z celkovej členskej 

základne. Dievčat bolo v útvaroch zaznamenaných spolu 76 865 (47,29%). V roku 2020 zorganizovali 

CVČ spolu 14 620 príležitostných podujatí, pričom 11 543 z nich (78,95%) bolo primárne určených pre 

deti do 15 rokov. V centrách voľného času evidovali v rámci podujatí príležitostnej záujmovej činnosti 

spolu 574 889 účastníkov. Z celkového počtu účastníkov týchto podujatí, bolo až 28,09% (161 476) 

zaznamenaných na podujatiach zameraných na telovýchovu a šport, turistické a branné podujatia  

v roku 2020 evidovali spolu 17 272 (3,00% z celkového počtu) účastníkov. 

 

 

Okrem škôl a školských zariadení, ktoré v roku 2020 zabezpečovali pre deti a mládež športovú 

prípravu malo oddelenie mládeže a športu CVTI SR dostupné údaje aj za 109 centier talentovanej 

mládeže. Najpočetnejšie zastúpenie na krajskej úrovni mal Bratislavský kraj kde bolo vykázaných 30 

centier (27,52% z celkového počtu CTM). Najviac centier bolo zameraných na rozvoj talentov  futbalu 

(35). V cyklistike bolo evidovaných  9 CTM, v golfe 6 centier talentovanej mládeže, v športovej 

gymnastike, športovom potápaní, volejbale a zápasení rovnako  5CTM. O športovú prípravu sa staralo 

1 423 trénerov. Najpočetnejšou skupinou boli tréneri s tretím kvalifikačným stupňom (447/31,41% 

z celkového počtu trénerov CTM). Najvyšší počet  trénerov v centrách talentovanej mládeže pôsobilo 

vo futbale (846/59,45%). Športovú prípravu v centrách talentovanej mládeže absolvovalo spolu 13 

697 mladých športovcov, dominantné postavenie tu mali chlapci, ktorých podiel na celkovom počte 

športovcov CTM predstavoval 77,73%. Dievčat vykázali centrá spolu 3 050 (22,27%). Do reprezentácie 

bolo zaradených  971 (7,09%) mladých športovcov z celkového počtu CTM, z toho 586 chlapcov a 385 

dievčat. Najvyšší počet športovcov zaradených do reprezentácie bol evidovaný v atletike (445), 

nasledoval futbal (157) a hádzaná (100). V roku 2020 ukončilo návštevu CTM spolu 1 336 športovcov, 

z ktorých 1 002 (75,0%) bolo chlapcov a 334 (25,0%) dievčat. Z celkového počtu (13 697) športovcov 

navštevujúcich v roku 2020 CTM bolo (8 774/64,06%)  zameraných na futbal, s výrazným odstupom 

nasledovali  športovci zameraní na atletiku (2 829/20,65%).  

Za rok 2020 boli Centru vedecko-technických informácií SR, oddeleniu mládeže a športu dostupné 

údaje za 57 vzdelávacích zariadení v oblasti telesnej kultúry. Činnosť vzdelávacích zariadení bola 

zabezpečovaná spolu 968 zamestnancami, z ktorých najväčšiu skupinu tvorili školitelia špeciálnej 

časti (400/41,32%) tvorení rozhodcami (86), trénermi (233) a inými odborníkmi (81). Nasledovali 

školitelia všeobecnej časti (352/36,36%). Činnosť zariadení  zabezpečovalo ešte 71 technicko-

hospodárskych pracovníkov a 56 dobrovoľníkov. Okrem toho vo vzdelávacích zariadeniach v oblasti 

telesnej kultúry pôsobilo  tiež 89 riaditeľov (vedúcich pracovníkov). V roku 2020 medzi 

zamestnancami vzdelávacích zariadení dominovali muži, ktorí predstavovali 72,83%-tný (705) podiel 

z celkového počtu zamestnancov zariadení. Najviac zamestnancov vzdelávacích zariadení malo 

ukončené vysokoškolské vzdelanie (811/83,79%), pričom najpočetnejšou skupinou boli absolventi, 

ktorí mali ukončenú fakultu telesnej výchovy a športu (386/39,87%).  Zamestnancov, ktorí mali 

ukončený iný typ vysokej školy bolo evidovaných 225 (23,24%) a s ukončeným pedagogickým 

vzdelaním bolo evidovaných 200 (20,66%) zamestnancov. Zamestnancov s ukončeným úplným 
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stredným vzdelaním bolo 117 (12,09%) a  zamestnancov s iným vzdelaním bolo len 40 (4,13%). 

Vzdelávacie zariadenia v rámci svojej činnosti zorganizovali v roku 2020 spolu 1 755 aktivít, z ktorých 

boli najpočetnejšie semináre (778), nasledované odbornými poradami (644). Okrem toho bolo 

zaznamenaných 152 aktivít v rámci informačno-osvetových činností, 100 školení, 58 výcvikových 

kurzov a 23 iných činností. V rámci aktivít, ktoré vzdelávacie zariadenia v roku 2020 zorganizovali, 

bolo zaznamenaných spolu 69 468 účastníkov, v čom sú započítaní aj nepriami účastníci 

(prostredníctvom publikačnej činnosti zariadení). V rámci odborného vzdelávania zaškolili vzdelávacie 

zariadenia 2 447 frekventantov v desiatich sledovaných kategóriách. Najviac ich bolo zaznamenaných 

v kategórii tréneri (912), nasledovali s miernym odstupom  rozhodcovia (687).  Okrem toho bolo 

v roku 2020 zaškolených ešte 282 športových administrátorov, 239 cvičiteľov, 77 „iných odborníkov“, 

71 športových masérov, 62 inštruktorov potápania, 51 organizátorov športového podujatia, 40 

učiteľov lyžovania a snowbordingu  a športových delegátov bolo 26.  
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