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P O K Y N Y  
 

pre vypĺňanie dotazníka o športových zväzoch 
 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY 
 

Metodické pokyny slúžia ako pomôcka pri vypĺňaní dotazníka o športových zväzoch. Žiadame 
Vás o pravdivé a aktuálne vyplnenie údajov, ktoré sú platné ku dňu vypĺňania dotazníka. 

 

 
DOTAZNÍK O ŠPORTOVÝCH ZVÄZOCH  
 
IDENTIFIKA ČNÁ ČASŤ 
 
Identifika čné číslo združenia - Identifikačné 
číslo organizácie sa vypĺňa ako 9-miestny kód. 
Zariadenia, ktoré majú menej číselné IČO, 
dopĺňajú ho v rastri na 9-miestne tak, že vždy 
predraďujú „0“. 
Identifika čné číslo nadradenej organizácie - 
Identifikačné číslo nadradenej organizácie sa 
vypĺňa ako 9-miestny kód. Zariadenia, ktoré 
majú menej číselné IČO, dopĺňajú ho v rastri 
na 9-miestne tak, že vždy predraďujú „0“. 
Dátum vzniku združenia - Ako dátum vzniku 
združenia sa chápe dátum registrácie združenia 
na Ministerstve vnútra SR. Dátum sa zapisuje 
vo formáte: dd.mm.rrrr (napr. ak bolo 

združenie registrované 21. januára 1993, 
dátum sa zadá v tvare 21011993) 
Zriaďovateľ - Zriaďovateľ  organizácie 
špecifikovaný podľa číselníka, ktorý sa 
nachádza na konci metodických pokynov.           
Okres - Sídlo organizácie podľa územného 
členenia štátu. Vyplní sa 3-miestny číselný kód 
podľa číselníka uvedeného na konci 
metodických pokynov. 
Registračné číslo na MV SR - Kód zložený 
z písmen, čísiel a oddeľovačov (lomka, 
pomlčka), ktorý bol združeniu pridelený 
Ministerstvom vnútra.

 
 

I. ORGANIZÁCIA  
 
Úplný názov organizácie – je potrebné uviesť 
názov športového zväzu bez skratiek. 
Skratka názvu organizácie – uviesť 
štandardnú skratku zväzu. 
Mesto – adresa obce je abecedno-číselná 
charakteristika názvu obce, alebo mestského 
obvodu, názvu časti obce (ak je obec delená na 
časti), prípadne sídla dodacej pošty.  
Poštové smerovacie číslo – Poštové 
smerovacie číslo (PSČ) je číselné vyjadrenie 
prepravného pásma a uzla a dodávacej pošty 
(príp. adresáta). PSČ je nedeliteľnou súčasťou 
názvu dodacej pošty v adrese poštových 
zásielok a slúži pre ich strojové triedenie alebo 
k urýchleniu prípadného ručného triedenia. 
Spôsob zápisu: číselné označenie (5 znakov) 
Ulica – názov ulice na ktorej združenie sídli  
Č. – číslo ulice 
Telefón – telefónne číslo na ktorom je možné 
zväz kontaktovať 

Fax – číslo faxu združenia 
Email – adresa elektronickej pošty združenia 
Web – adresa webovej stránky združenia 
Funkcia štatutára – názov funkcie 
štatutárneho zástupcu 
Meno – krstné meno štatutárneho zástupcu 
združenia 
Priezvisko – priezvisko štatutárneho zástupcu 
združenia 
Titul  – titul/y štatutárneho zástupcu 
Meno, priezvisko a titul generálneho 
sekretára – krstné meno, priezvisko a titul 
generálneho sekretára združenia 
Meno, priezvisko, titul – krstné meno, 
priezvisko a titul kontaktného pracovníka 
združenia 
Tel. – telefóny kontakt pevnej linky na 
kontaktného pracovníka združenia 
Mobil č. – mobilný telefónny kontakt na 
kontaktného pracovníka združenia
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II. PROFIL ŠPORTOVÉHO ZVÄZU  
 
Ak je športový zväz členom medzinárodnej organizácie alebo federácie, vyplňte nasledujúce údaje: 
 
Oficiálny názov federácie – je potrebné 
uviesť názov organizácie resp. federácie bez 
skratiek. 
Skratka federácie – štandardná skratka 
federácie resp. organizácie. 
Typ – vyjadruje pôsobnosť organizácie. 
Vyplňte podľa nasledujúceho číselníka: 
1 – Medzinárodná federácia resp. organizácia 
2 – Európska federácia resp. organizácia 
 

Sídlo federácie: Štát  – štát v ktorom sídli 
federácia resp. organizácia 
Sídlo federácie: Mesto – mesto v ktorom sídli 
federácia resp. organizácia 
Počet krajín – počet krajín v ktorých 
federácia resp. organizácia pôsobí 
Rok prijatia  – rok prijatia zväzu do federácie 
resp. organizácie

Pozn. Ak pri vypĺňaní vyčerpáte všetky riadky tabuľky ďalšie údaje uveďte v prílohe. 
 
III. ČLENSKÁ ZÁKLAD ŇA ZVÄZU  
 
Do kolónky Počet registrovaných členov 
/spolu uveďte súčet z nasledujúcich kolóniek. 
Počet registrovaných členov/do 18 r. – počet 
registrovaných členov združenia mladších ako 
18 rokov. 
Počet registrovaných členov/nad 18 r. – 
počet registrovaných členov združenia starších 
ako 18 rokov. 
 

Nasledujúce kolónky do súčtu nespočítavajte! 
Počet registrovaných členov/žien do 18 r. – 
počet žien (členiek) mladších ako 18 rokov. 
Počet registrovaných členov/žien nad 18 r. – 
počet žien (členiek) starších ako 18 rokov. 
 

Do kolónky Počet športovcov/spolu uveďte 
súčet z nasledujúcich kolóniek. 
Počet športovcov/do 18 r. – počet športovcov 
v zväze mladších ako 18 rokov. 
Počet športovcov/nad 18 r. – počet 
športovcov v zväze starších ako 18 rokov. 
 

Nasledujúce kolónky do súčtu nespočítavajte! 
Počet športovcov/žien do 18 r. – počet žien 
(športovkýň)  mladších ako 18 rokov. 
Počet športovcov/žien nad 18 r. – počet žien 
(športovkýň) starších ako 18 rokov. 
 
Predmet činnosti zväzu v zmysle stanov – 
uveďte predmet činnosti deklarovaný v rámci 
stanov športového zväzu. 
 
Názov voleného orgánu ŠZ – názov voleného 
orgánu športového zväzu. 
Počet členov – počet členov voleného orgánu 
športového zväzu. 
 

Odborné komisie športového zväzu – názov 
odbornej komisie športového zväzu. 
Počet členov – počet členov odbornej komisie 
športového zväzu. 
 
Súťaže na medzinárodnej úrovni 
Názov súťaže organizovanej športovým 
zväzom – názov medzinárodnej súťaže 
organizovanej športovým zväzom. 
Počet zúčastnených krajín – počet krajín, 
ktoré sa zúčastnili medzinárodnej súťaže. 
Počet účastníkov súťaže – počet športovcov, 
ktorý sa zúčastnili medzinárodnej súťaže. 
 
Republikové súťaže 
Názov súťaže organizovanej športovým 
zväzom – názov republikovej súťaže 
organizovanej športovým zväzom. 
Počet zúčastnených krajín – počet krajín, 
ktoré sa zúčastnili republikovej súťaže. 
Počet účastníkov súťaže – počet športovcov, 
ktorý sa zúčastnili republikovej súťaže. 
 
Súťaže na regionálnej úrovni 
Názov súťaže organizovanej športovým 
zväzom – názov regionálnej súťaže 
organizovanej športovým zväzom. 
Počet zúčastnených krajín – počet krajín, 
ktoré sa zúčastnili regionálnej súťaže. 
Počet účastníkov súťaže – počet športovcov, 
ktorý sa zúčastnili regionálnej súťaže. 
 
Súťaže na miestnej úrovni 
Názov súťaže organizovanej športovým 
zväzom – názov miestnej súťaže 
organizovanej športovým zväzom. 
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Počet zúčastnených krajín – počet krajín, 
ktoré sa zúčastnili miestnej súťaže. 

Počet účastníkov súťaže – počet športovcov, 
ktorý sa zúčastnili miestnej súťaže.

Pozn. Ak pri vypĺňaní vyčerpáte všetky riadky niektorej tabuľky ďalšie údaje uveďte v I. PRÍLOHA - 
DOPLNKOVÉ TABUĽKY. 
 
IV. ZDRUŽENIA REGISTROVANÉ V ŠZ  
 
Regionálne zväzy/počet – počet regionálnych 
zväzov v rámci športového zväzu. 
Regionálne zväzy/členov – počet členov 
združenia v rámci regionálnych zväzov. 
Regionálne zväzy/športovcov – počet 
športovcov združenia v rámci regionálnych 
zväzov. 
 
Oblastné zväzy/počet – počet oblastných 
zväzov v rámci športového zväzu. 
Oblastné zväzy/členov – počet členov 
združenia v rámci oblastných zväzov. 
Oblastné zväzy/športovcov – počet 
športovcov združenia v rámci oblastných 
zväzov. 
 
Športové kluby/počet – počet športových 
klubov v rámci športového zväzu. 
Športové kluby/členov – počet členov 
združenia v rámci športových klubov. 
Športové kluby/športovcov – počet 
športovcov združenia v rámci športových 
klubov. 

 
Oddiely registrované v ŠZ/počet – počet 
oddielov registrovaných v rámci športového 
zväzu. 
Oddiely registrované v ŠZ/členov – počet 
členov združenia v rámci oddielov. 
Oddiely registrované v ŠZ/športovcov –  
počet športovcov združenia v rámci oddielov 
 
Individuálny členovia, športovci v ŠZ/členov 
– počet členov združenia, ktorí nie sú zaradení 
do vyššie spomenutých jednotiek ŠZ. 
Individuálny členovia, športovci v 
ŠZ/športovcov – počet športovcov združenia, 
ktorí nie sú zaradení do vyššie spomenutých 
jednotiek ŠZ. 
 
Počet ZCPM – počet zväzových centier 
prípravy mládeže (ZCPM) zriadených 
športovým zväzom. 
Počet CTM – počet centier talentovanej 
mládeže (CTM) zriadených pri 
telovýchovných subjektoch športového zväzu.

 
 
V prílohe uveďte nasledujúce údaje za všetky organizácie, ktoré sú registrované v 
športovom zväze, v štruktúre: druh organizácie (napr. regionálny zväz, športový 
klub...), názov organizácie, adresa, emailový a telefonický kontakt. 
 
 
I. PRÍLOHA - DOPLNKOVÉ TABU ĽKY  
 
Doplnkové tabuľky zo sekcií II. Profil športového zväzu a III. Členská základňa zväzu, vyplnte podľa 
pokynov uvedených v sekcii pre DOTAZNÍK O ŠPORTOVÝCH ZVÄZOCH. 
 
Pozn.: Ak pri vypĺňaní vyčerpáte aj riadky doplnkových tabuliek, ostatné položky uveďte v extra 
prílohe. 
 
 
II. PRÍLOHA - ZÁKLADNÉ ÚDAJE O CTM A ZCPM  
 
V prípade, že pri telovýchovných subjektoch  združujete viac ako jedno centrum talentovanej mládeže 
(CTM), resp. máte zriadené zväzové centrum prípravy mládeže (ZCPM) a jedno alebo viac CTM 
vyplňte prílohu – Základné údaje o CTM a ZCPM pre každý subjekt. 
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I. Subjekt 
 
IČO – identifikačné číslo organizácie (CTM 
alebo ZCPM), ktorá je združená pri športovom 
zväze resp. pri telovýchovných subjektoch  
Úplný názov subjektu – uveďte celý názov 
telovýchovného subjektu (ďalej len subjekt) 
bez skratiek 
Skratka názvu subjektu – uveďte štandardnú 
skratku subjektu 
Právna forma subjektu – trojmiestny kód 
vyplňte podľa priloženého číselníka 

IČO nadradenej organizácie – identifikačné 
číslo organizácie pri ktorej je CTM alebo 
ZCPM združené 
Zriaďovateľ – číselný kód podľa číselníka 
priloženého na konci metodických pokynov 
Športový zväz – uveďte športový zväz pri 
ktorom je subjekt zriadený 
Druh športového subjekt – trojmiestny 
číselný kód podľa priloženého číselníka 

 
II. Adresa 
 
Identifikácia kraja a okresu – sídlo subjektu 
podľa územného členenia štátu. Vyplní sa 3-
miestny číselný kód podľa priloženého 
číselníka. 
Názov obce – adresa obce je abecedno-číselná 
charakteristika názvu obce, alebo mestského 
obvodu, názvu časti obce (ak je obec delená na 
časti), prípadne sídla dodacej pošty 
Názov ulice,  číslo –  názov a číslo ulice na 
ktorej subjekt sídli 

PSČ – Poštové smerovacie číslo (PSČ) je 
číselné vyjadrenie prepravného pásma a uzla a 
dodávacej pošty (príp. adresáta). PSČ je 
nedeliteľnou súčasťou názvu dodacej pošty v 
adrese poštových zásielok a slúži pre ich 
strojové triedenie alebo k urýchleniu 
prípadného ručného triedenia. Spôsob zápisu: 
číselné označenie (5 znakov) 

 
III. Kontakt  
 
Číslo predvoľby telefónu – číselná predvoľba 
telefónneho čísla podľa mestského obvodu. 
Číslo telefónu subjektu – telefónne číslo na 
ktorom je možné subjekt kontaktovať 
Číslo telefaxu subjektu – faxové číslo 
subjektu 
Meno, priezvisko a titul štatutára – krstné 
meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu 

Meno, priezvisko a titul kontaktného 
pracovníka – krstné meno, priezvisko a titul 
kontaktného pracovníka 
Číslo telefónu kontaktného pracovníka – 
telefónne číslo na kontaktného pracovníka 
E-mail kontaktného pracovníka – e-mailová 
adresa kontaktného pracovníka

 
 
IV. Ostatné 
 
Adresa web stránky – adresa webových 
stránok subjektu 
Dátum vzniku – uvádza sa dátum kedy 
telovýchovný subjekt nadobudol štatút centra 

Dátum zániku – uvádza sa dátum kedy 
telovýchovný subjekt stratil štatút centra 
Dátum vyplnenia – dátum vyplnenia prílohy 

 
 
Adresa:       Kontakt v prípade otázok: 
Ústav informácií a prognóz školstva 
Oddelenie mládeže a športu    Milan Lučanský 
Staré grunty 52,     email: milan.lucansky@uips.sk 
842 44 Bratislava 42     Mgr. František Blanár  
       email: frantisek.blanar@uips.sk 

tel.: 02 / 69 295 426 
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Číselník 
 

Okresy: 
 

100  Bratislavský kraj 200 Trnavský kraj                 300 Trenčiansky kraj         400 Nitriansky kraj 
101 Bratislava I 201 Dunajská Streda               301 Bánovce nad Bebravou       401 Komárno 
102 Bratislava II              202 Galanta                  302 Ilava       402 Levice 
103 Bratislava III 203 Hlohovec                   303 Myjava    403 Nitra 
104 Bratislava IV 204 Piešťany                  304 Nové Mesto nad Váhom    404 Nové Zámky 
105 Bratislava V  205 Senica                  305 Partizánske                      405 Šaľa 
106 Malacky  206 Skalica                  306 Považská Bystrica      406 Topoľčany 
107 Pezinok  207 Trnava                  307 Prievidza       407 Zlaté Moravce 
108 Senec                     308 Púchov    
                      309 Trenčín 
 
 
500 Žilinský kraj      600 Banskobystrický kraj     700 Prešovský kraj     800 – Košický kraj 
501 Bytča   601 Banská Bystrica   701 Bardejov      801 Gelnica 
502 Čadca   602 Banská Štiavnica   702 Humenné      802 Košice I 
503 Dolný Kubín     603 Brezno    703 Kežmarok      803 Košice II 
504 Kysucké Nové Mesto  604 Detva    704 Levoča      804 Košice III 
505 Liptovský Mikuláš  605 Krupina    705 Medzilaborce       805 Košice IV 
506 Martin   606 Lučenec    706 Poprad      806 Košice – okolie 
507 Námestovo  607 Poltár    707 Prešov      807 Michalovce 
508 Ružomberok     608 Revúca    708 Sabinov      808 Rožňava 
509 Turčianske Teplice  609 Rimavská Sobota   709 Snina      809 Sobrance 
510 Tvrdošín   610 Veľký Krtíš                   710 Stará Ľubovňa     810 Spišská Nová V 
511 Žilina   611 Zvolen    711 Stropkov      811 Trebišov 
    612 Žarnovica                 712 Svidník    
    613 Žiar nad Hronom   713 Vranov nad Topľou 
 
  199 Bratislava – mesto   899 Košice – mesto 

 
 

Druh športu: 
 
110 Atletika 
120 Cyklistika 
121 Cyklistika cestná 
122 Cyklistika sálová 
124 Cyklistika horská 
125 Cyklokros 
126 Bikros 
130 Futbal 
131 Malý futbal 
140 Džudo 
150 Kanoistika 
151 Rýchlostná kanoistika 
152 Vodný slalom 
153 Zjazd na divokej vode 
160 Ľadový hokej 
161 In-line hokej 
170 Lyžovanie 
171 Lyžovanie klasické 
172 Lyžovanie akrobatické 
173 Lyžovanie zjazdové 
174 Lyžovanie rýchlostné 
175 Lyžovanie trávové 
180 Plavecké športy 
181 Plávanie 
182 Diaľkové plávanie 
183 Synchronizované                                                            
plávanie 
184 Skoky do vody 
190 Gymnastika 

191 Moderná gymnastika 
192 Športová gymnastika 
193 Skoky na trampolíne 
194 Športový aerobik 
200 Športová streľba 
210 Vzpieranie 
220 Zápasenie 
221 Gréckorímsky štýl 
222 Voľný štýl 
230 Hádzaná 
240 Basketbal 
250 Volejbal 
251 Plážový volejbal 
260 Tenis 
270 Biatlon 
271 Letný biatlon 
280 Veslovanie 
290 Vodný motorizmus 
300 Vodné polo  
310 Moderný päťboj 
320 Pozemný hokej  
330 Karate 
340 Stolný tenis 
350 Bedminton 
360 Korčuľovanie 
361 Krasokorčuľovanie 
362 Rýchlokorčuľovanie 
363 Krátka dráha 
370 Orientačné športy 

380 Triatlon 
390 Aikido 
400 Letecké športy 
401 Letecká akrobacia 
402 Športové lietanie 
403 Parašutizmus 
410 Športové potápanie 
420 Športové rybárstvo 
430 Tanečný šport 
440 Kulturistika 
441 Fitnes 
442 Silový trojboj 
450 Box 
460 Kickbox 
470 Šerm 
480 Jazdectvo 
490 Dostihy 
500 Turistika 
501 Pešia turistika 
502 Vodná turistika 
510 Horolezectvo 
511 Športové lezenie 
512 Skialpinizmus 
520 Cyklotrial 
530 Bejzbal 
540 Nohejbal 
550 Hokejbal 
560 Sálový futbal 
570 Softbal 

580 Korfbal 
590 Squash 
600 Biliard 
610 Kolky 
620 Šípky 
630 Šach 
640 Pretláčanie rukou 
650 Taekwondo 
660 Go 
670 Lukostreľba 
680 Preteky psích záprahov 
690 Športové modelárstvo 
700 Akrobatický rokenrol 
710 Dráhový golf 
720 Golf 
730 Jachting 
740 Rafting 
750 Vodné lyžovanie 
760 Skateboarding 
770 Boby 
780 Sánkovanie 
790 Snoubording 
800 Motocyklový šport 
810 Automobilový šport 
820 Šport zdravotne 
postihnutých 
830 Univerzitný šport 
990 Iné športy 
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Právna forma organizácie (subjektu): 
 
100 fyzická osoba – príležitostne   
        činná – zapísaná v registri  
        daňového informačného  
        systému 
101 podnikateľ – fyzická osoba –  
       nezapísaný v obchodnom  
       registri 
102 podnikateľ – fyzická osoba –   
       zapísaný v obchodnom registri 
111 verejná obchodná spoločnosť 
112 spoločnosť s ručením  
       obmedzeným 
113 komanditná spoločnosť 
117 nadácia 

118 neinvestičný fond 
119 nezisková organizácia 
121 akciová spoločnosť 
205 družstvo 
301 štátny podnik 
321 rozpočtová organizácia 
331 príspevková organizácia 
381 fondy 
382 verejnoprávna inštitúcia 
701 združenie (zväz, spolok,  
       spoločnosť, klub a i.) 
721 cirkevná organizácia 
741 stavovská organizácia –  
       profesná komora 

745 komora (s výnimkou  
       profesných komôr) 
751 záujmové združenie  
       právnických osôb 
752 záujmové združenie  
       fyzických osôb bez právnej  
       spôsobilosti 
801 obec (obecný úrad) 
802 krajský a okresný úrad 
951 miestna jednotka bez  
       právnej spôsobilosti 
995 nešpecifikovaná právna  
       Forma 

 
 

Zriaďovateľ: 
 
1 krajský úrad (MŠ SR)                     
2 samospráva (obec, mesto a VÚC)    
3 podnik (vrátane súkromných podnikov)       
4 družstvo       
5 súkromník (hlavná činnosť)     
6 cirkev, cirkevné spoločenstvo  
7 občianske združenie   
8 iný rezort  
9 iný zriaďovateľ 
 


