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Pre vyplňovanie štatistického výkazu je potrebné vytvoriť užívateľský účet na adrese 

http://web.uips.sk/ctm. Ak nahrávate údaje za viac centier, vytvorte účet pre každé CTM 

samostatne. Pri registrácii je nutné zadať správnu e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný 

potvrdzovací e-mail, prostredníctvom ktorého aktivujete svoj používateľský účet.  

 Po prihlásení ako prvé vyplňte údaje za organizáciu. Všetky polia (okrem webovej stránky) sú 

povinné – pre ďalšie zadávanie údajov musia byť vyplnené. V prípade, ak nemáte IČO, uveďte IČO 

nadradenej organizácie, resp. kód v podobe 000000000. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na 

tlačidlo „Uložiť“.  

  

 Po úspešnom uložení údajov o organizácii sa vám zobrazí menu, z ktorého vyberiete šport za ktorý 

budete nahrávať údaje. Následne sa vám vygeneruje formulár, ktorý môžete začať vyplňovať.  

   

http://web.uips.sk/ctm
http://web.uips.sk/ctm
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Štruktúra webového výkazu zodpovedá tlačenej verzii, pre jeho vyplňovanie preto platia 

všetky zásady popísané v metodických pokynoch. Výkaz vyplňujte po riadkoch, pričom pre úspešné 

uloženie údajov v riadku musia byť splnené podmienky súčtov za jednotlivé stĺpce, ktoré sú 

podrobne popísané v metodických pokynoch. Zvýraznené sumárne riadky sa nevyplňujú – doplnia sa 

automaticky.   

 Medzi jednotlivými políčkami sa môžete presúvať buď prostredníctvom myši, prípadne pomocou 

klávesy „Tab“ dopredu a „Shift+Tab“ dozadu. Na ukladanie údajov zadaných v riadku slúži kláves 

„Enter“, na zrušenie nesprávnych údajov bez uloženia „Esc“.  

  

 Pre vyplňovanie oddielov II a III (údaje o športovcoch a ekonomické ukazovatele) platia rovnaké 

zásady ako pre oddiel I. Sumárne riadky sa doplnia automaticky.  

  

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Sport/vyka2010/ctm/smersport_10.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Sport/vyka2010/ctm/smersport_10.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Sport/vyka2010/ctm/smersport_10.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Sport/vyka2010/ctm/smersport_10.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Sport/vyka2010/ctm/smersport_10.pdf
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/OddMladezASport/Sport/vyka2010/ctm/smersport_10.pdf
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 Po úspešnom vyplnení všetkých údajov je potrebné stlačiť tlačidlo „Odoslať“, pričom údaje je možné 

až do ukončenia zberu meniť a upravovať.  

  

V prípade nejasností pri vypĺňaní výkazu sa môžete obrátiť na pracovníkov CVTI SR:  

Pri metodických problémoch s vypĺňaním výkazu prosím kontaktujte: 

vit.skotnica@cvtisr.sk 

02/69295420 

Pri technických problémoch s webovou stránkou a vypĺňaním výkazu prosím kontaktujte: 
 
Ivana Frankovičová 
ivana.frankovicova@cvtisr.sk 
02/69295440 


