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POKYNY 
 pre vyplňovanie štátneho štatistického výkazu  

o vzdelávacích zariadeniach v oblasti telesnej kultúry 

podľa stavu k 31.12.2018 

 

 

 
Kto výkaz vyplňuje 

 

Výkaz vyplňujú vzdelávacie zariadenia 

(právnická alebo fyzická osoba), ktorým bolo 

vydané potvrdenie o akreditácii MŠ SR (ďalej 

len vzdelávacie zariadenia) podľa zákona č. 

288/1997 a zákona č.455/1991 v znení 

neskorších predpisov v znení zákona č. 

300/2008, v súlade s vyhl. MŠ SR č. 444/2008 

Z.z. o akreditácii pre oblasť telesnej kultúry 

a o Jednotnom vzdelávacom systéme 

odborníkov v športe Slovenskej republiky. 

Zariadenie odošle výkaz v 1 vyhotovení       

na CVTI SR, oddelenie MaŠ do 31.1.2019. 

Prípadne dodatočné hlásenie zmien vo výkaze 

môže zariadenie vykonať po dohode s CVTI 

SR, oddelením mládeže a športu. 

 

Spoločné poznámky k vyplňovaniu výkazu 

 

a) Výkaz sa distribuuje na predpísanom 

formulári schválenom ŠÚ SR. Pokiaľ 

zariadenie distribuuje vyplnený výkaz na 

počítačovom médiu (po sieti, na diskete) 

priloží zároveň jeho výpis opatrený    

razítkom zariadenia a príslušnými 

podpismi. 

b) Hodnoty vo výkaze sa udávajú v celých 

číslach. Výnimku tvoria údaje o prepočte 

zamestnancov v oddieli I, stĺpec 10, ktoré 

sa udáva na dve desatinné miesta. 

c) Opravy vo výkaze sa urobia tak, aby 

chybný údaj zostal po oprave čitateľný. 

K nemu sa napíše správny údaj 

s poznámkou o „oprave“ podpísanou 

zodpovedným pracovníkom za správnosť 

výkazu. 

d) Chyby zistené pri spracovaní výkazu (na 

ÚIPŠ) je možné opraviť na základe 

telefonického rozhovoru, ktoré však musia 

byť potvrdené písomne. Opravu je možné 

vo väčšom rozsahu chýb zabezpečiť len 

zaslaním nového výkazu, označeného 

slovom „Oprava“. 

e) V prípade ďalších nejasností priloží 

zariadenie k výkazu komentár, v ktorom  

 

 

bližšie vysvetlí také údaje, o ktorých 

správnosti by mohli vzniknúť pri ďalšom 

spracovaní pochybnosti. V komentári bude 

uvedený názov zariadenia a musí byť 

opatrený razítkom zariadenia a podpisom 

zodpovedného pracovníka. 

f) Vyplnené výkazy opečiatkované pečiatkou 

vykazujúcej jednotky musia mať                

na vyhradenom mieste uvedené: 

1) čitateľné meno, telefónne číslo poprípade 

e-mail pracovníka, ktorý výkaz zostavil, 

2) podpis vedúceho vykazujúcej jednotky, 

ktorý podpisom potvrdzuje správnosť 

informácií, 

3) dátum odoslania výkazu. 

 

Vysvetlivky k údajom 

 

Jednotné záhlavie sa skladá z dvoch častí 

určených na kódové vyznačenie identifikácie    

a klasifikácie a z textovej časti. Kódy 

v jednotnom záhlaví musia byť rovnaké 

s kódmi použitými v sieti zariadení a platí to aj 

pre názov (používa sa skrátený názov) a adresu. 

 

V prvom kódovom riadku záhlavia sa uvádza 

identifikačné číslo zariadenia (IČO) - vyplní 

organizácia (právny subjekt) IČO, ktoré jej  

bolo pridelené ŠÚ SR. V prípade, že ide            

o vnútorný článok organizácie, ktorá nemá 

vlastné IČO, uvedie v komentári IČO 

nadradenej organizácie, resp. modulárne IČO, 

ktoré bolo pridelené spracovateľom. 

 

Okres – uvedie sa kód okresu, v ktorom sa 

zariadenie skutočne nachádza (viď. str. 5). 

 

Druh športu – uvedie sa kód športu, v ktorom 

pôsobí vzdelávacie zariadenie (viď. str. 4). 

V prípade pôsobenia vzdelávacieho zariadenia 

vo viacerých druhoch športov, vyplní sa 

formulár za každý šport osobitne. Jednotlivé 

formuláre sa očíslujú a príslušné číslo sa uvedie 

v položke list číslo, počet vyplnených 

formulárov sa uvedie v položke počet listov. 
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Zriaďovateľ (prevádzkar) – uvedie sa kód 

zriaďovateľ zariadenia podľa výberu                 

z číselníka: 

 

1 KÚ (MŠ SR) 

2 Samospráva (obec, mesto a VÚC) 

3 Podnik (vrátane súkromných podnikov) 

4 Družstvo 

5 Súkromník (hlavná činnosť) 

6 Cirkev, cirkevné spoločenstvá 

7 Občianske združenie 

8 Iný rezort 

9 Iný zriaďovateľ 

 

V textovej časti sa uvádza názov a adresa 

zariadenia: 

 

Názov zariadenia – uvádza sa v dĺžke 25 

znakov, používajú sa pritom zrozumiteľné 

skratky. Súčasťou názvu nie je sídlo 

zariadenia. 

Miesto – uvádza sa max. na 25 znakov, kde je 

sídlo zariadenia. Pokiaľ nie je súčasťou adresy 

ulica (verejné priestranstvo) uvádza sa číslo 

popisné tiež v tom riadku spoločne s názvom 

obce. 

PSČ – uvádza sa v dĺžke na 5 znakov. 

Ulica a číslo popisné – uvádza sa v dĺžke na 

max. 25 znakov spolu. 

 

Oddiel I 

Zahrňujú sa všetci zamestnanci zariadenia, 

ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní 

vzdelávacej činnosti pre športových 

odborníkov (t.j. pri výchove, vzdelávaní a 

získavaní odbornej spôsobilosti pre 

vykonávanie špecializovaných činností 

v oblasti telesnej kultúry), bez ohľadu na ich 

pracovno - právny vzťah k vykazujúcemu 

zariadeniu (jednotke). 

Pri prepočte na plne zamestnaného sa 

porovnáva úväzok zamestnancov 

v pracovno-právnom vzťahu so základným 

úväzkom v danej kategórii. Údaje o 

zamestnancoch prepočítané na plne 

zamestnaných sa uvádzajú s presnosťou na 

dve desatinné miesta. 

 
Príklad: 3 zamestnancov na plný úväzok, 1 

zamestnanec na 
3
/4 úväzok, 1 zamestnanec na 1/3 

úväzok dáva úhrnom 3 + 0,75 + 0,3333 = 4,0833 

(zapíše sa 4,10 prepočtom zamestnancov). 

 

 V riadku č.0101 riaditeľ (ka), resp. riadiaci 

pracovník sa zahrnie vedúci útvaru podľa 

svojho profesného zamerania. 

 V riadku č. 0102 as uvádzajú školitelia 

všeobecnej časti 

 V riadkoch č. 0103 až 0105 sa uvádzajú 

školitelia špeciálnej časti, pričom v riadku č. 

0105 sa uvedú len ostatní odborní 

zamestnanci, ktorí nie sú vymenovaní 

v predchádzajúcich riadkoch. 

 V riadku č. 0106 sa uvedú technicko- 

hospodárski zamestnanci. 

 V riadku č. 107 sa uvedú všetci dobrovoľní 

zamestnanci, ktorí sa podieľajú na 

vzdelávaní bez nároku na odmenu. 

 V stĺpci 5 až 9 sa uvedú jednotliví 

zamestnanci podľa ukončeného vzdelania 

(stl. 5 až 7 s ukončeným VŠ vzdelaním, stl. 

8 s ukončeným stredoškolským vzdelaním a 

v stl. 9 sa uvedú všetci, ktorí majú iné nižšie 

vzdelanie). 

 V stĺpci 3 sa uvedie počet žien zo stĺpca 2. 

 V stĺpci 4 sa uvedie počet externých 

zamestnancov z celkového počtu (zo stl.2), 

t.j. zamestnancov ktorí nemajú 

k vykazovacej jednotke pracovno-právny 

vzťah. 

 Kontrolný súčet (riadok0116) je formálnym 

súčtom r.0101 až r.0107 vo všetkých 

stĺpcoch (2 až 10). Slúži na kontrolu 

správnosti zapísaných zapísaných údajov pri 

automatizovanom spracovaní výkazov. 

 

Pre oddiel I platí: 

 pre všetky stĺpce: 

R0116=R0101+R0102+R0103+R0104+R0105 

+R0106+R0107 

 pre všetky riadky: 

S2 = S5+S6+S7+S8+S9 

S3  S2 

S4  S2 

S10  S2 

(R znamená riadok a S stĺpec) 

 

Oddiel II 

Zahŕňa údaje o činnosti vzdelávacieho 

zariadenia, ktoré predstavujú širší rámec 

činností. 

Sú to rôzne druhy školiacich aktivít a odbornej 

činnosti, ale aj informačno – osvetová, edičná   

a propagačná činnosť. Výcvikový kurz 

predstavuje cyklus lekcií vzdelávania, školenie 

predstavuje jednorázové vzdelávanie, osvetové 
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aktivity sa zameriavajú na zvyšovanie 

všeobecného povedomia v danej oblasti 

a informačné služby predstavujú poskytovanie 

údajov a správ záujemcom. 

 V riadkoch č.0201 až 0204 sa uvedú údaje 

za jednotlivé aktivity, v stĺpci 2 počet 

aktivít a počet účastníkov v stĺpci 3, podľa 

druhu činnosti. Počet účastníkov sa rovná 

súčtu účastníkov jednotlivých podujatí. 

 V riadku č. 0205 sa uvedie počet aktivít   

(stl.2) a počet oslovených účastníkov 

(subjektov) v stl.3 v rámci informačno – 

osvetovej činnosti, ktorá je konkretizovaná 

v riadkoch č.0206 až 0208. 

 Riadok č.0205 je súčtom riadkov č.0206 až 

č.0208. 

 V riadku č.0206 sa v stĺpci 3 sa uvádza 

náklad tlačovín. 

 V riadku č.0209 sa uvedie počet aktivít 

(stl.2) a počet účastníkov (stl.3), ktoré sa 

nedajú jednoznačne zaradiť do riadkov 

č.0201 až 0208. Iné činnosti popísať 

v komentári na samostatnom liste. 

 Riadok č.0216 je kontrolným súčtom 

všetkých riadkov (č.0201 až č.0209), 

v stĺpci 2 a 3. 

 

Pre oddiel II platí: 

 pre každý stĺpec: 

R0205 = R0206+R0207+R0208 

R0216=R0201+R0202+R0203+R0204+R0205

+R0206+R0207+R0208+R0209 

 pre všetky riadky: 

S2 < S3 

 

Oddiel III 

Zahŕňa počet vyškolených frekventantov 

z radov trénerov, rozhodcov, cvičiteľov, 

učiteľov snowboardingu, športových 

delegátov, športových manažérov 

a inštruktorov potápania spolu a podľa 

jednotlivých kvalifikačných stupňov. Okrem 

toho tento oddiel zahŕňa aj počty športových 

masérov, organizátorov športového podujatia 

a športových administrátorov. 

 V riadku č.0301 sa uvádza počet trénerov 

spolu, ktorí sú v riadkoch č. 0302 až 0306 

uvedení podľa stupňa dosiahnutej 

kvalifikácie. 

 V riadku č.0307 sa uvádza počet   

rozhodcov spolu, ktorí sú v riadkoch č.  

0308 až 0310 uvedení podľa dosiahnutého 

kvalifikačného stupňa. V riadku č. 0311 sa   

uvádza celkový počet iných odborníkov, 

ktorých je potrebné uviesť v komentári na 

samostatnom liste. 

 V riadku č.0312 sa uvádza počet cvičiteľov 

spolu, ktorí sú v riadkoch č.0313 až 0315 

uvedení podľa jednotlivých kvalifikačných 

stupňov.  

 V riadku č. 0316 sa uvádza počet  učiteľov 

lyžovania a snowboardingu spolu, ktorí sú 

v riadkoch č. 0317 až 0319 uvedení podľa 

dosiahnutých kvalifikačných stupňov.  

 V riadku č.0320 sa uvádza celkový počet 

športových delegátov, ktorí sú v riadkoch 

0321 a 0322 uvedení podľa kvalifikačného 

stupňa. 

 V riadku č. 0323 sa uvádza celkový počet 

športových manažérov, ktorí sú v riadkoch 

0323 až 0328 uvedení podľa dosiahnutého 

kvalifikačného stupňa. 

 V riadku č. 0329 sa uvádza celkový počet 

inštruktorov potápania, ktorí sú v riadkoch 

0330 až 0332 uvedení podľa dosiahnutých 

kvalifikačných stupňov. 

 V riadku č. 0333 sa uvádza počet športových 

masérov, v r.č. 0334 organizátori športového 

podujatia a v r.č. 0335 športoví 

administrátori. 

 V stĺpci 2 sa uvádza počet zaškolených 

frekventantov. 

 V stĺpci 3 sa uvádza počet hodín na 

jedného frekventanta v rámci získavania 

odbornej spôsobilosti podľa triedy. 

 V stĺpci 4 sa uvádza počet hodín na jedného 

frekventanta v rámci všeobecnej časti a 

v stĺpci 5 počet hodín v rámci špeciálnej 

časti podľa triedy. 

 Stĺpec 3 je súčtom stĺpca 4 a stĺpca 5. 

 Riadok č.0336 je kontrolným súčtom 

všetkých riadkov (č.0301 až č.0335), vo 

všetkých stĺpcoch. Ide o nelogický súčet. 

 

Pre oddiel III platí: 

 pre každý riadok: 

S3 = S4 + S5 

 pre každý stĺpec: 

R0301 = R0302 + R0303 + R0304 + R0305 

+R0306 

R0307 = R0308 + R0309 + R0310 

R0312 = R0313 + R0314 + R0315 

R0316 = R0317 + R0318 + R0319 

R0320 = R0321 + R0322 

R0323 = R0324 + R0325 + R0326 + R0327 + 

R0328 

R0329 = R0330 + R0331 + R0332 
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R0336 = R0301 + R0302 + R0303 + R0304 + 

R0305 + R0306 + R0307 + R0308 + R0309 + 

R0310 + R0311 + R0312 + R0313 + R0314 + 

R0315 + R0316 + R0317 + R0318 + R0319 + 

R0320 + R0321 + R0322 + R0323 + R0324 + 

R0325 + R0326 + R0327 + R0328 + R0329 + 

R0330 + R0331 + R0332 + R0333 + R0334 + 

R0335 

 

V tomto prehľade sú uvedené len základné 

kontrolné väzby, ktoré majú informovať 

spracovateľa výkazu pri vypĺňaní výkazu. 

 

UPOZORNENIE 
Vo výkaze je značný počet kontrol, ktorými si 

sami môžete správnosť vyplnenia údajov  

overiť. V prípade chybného vyplnenia údajov  

vo výkaze Vašou organizáciou alebo 

nedodržaním stanoveného termínu budú 

oneskorené spracovania sumárov 

v automatizovanom spracovaní, nakoľko 

spracovávať výsledné hodnoty je možné až 

z úplne bezchybných údajov.  

 

DRUH ŠPORTU 

kód položka   kód položka   kód položka 

 

01   Atletika   11   Džudo   21   Lyžovanie zjazdové 

02   Cyklistika   12   Kanoistika   22   Lyžovanie rýchlostné 

03   Cyklistika cestná  13   Rýchlostná kanoistika  23   Lyžovanie trávové 

04   Cyklistika dráhová  14   Vodný slalom  24   Plavecké preteky 

05   Cyklistika sálová  15   Zjazd na divokej vode 25   Plávanie 

06   Cyklistika horská  16   Ľadový hokej  26   Diaľkové plávanie 

07   Cyklokros   17   In-line hokej   27   Synchronizované plávanie 

08   Bikros   18   Lyžovanie   28   Skoky do vody 

09   Futbal   19   Lyžovanie klasické  29   Gymnastika 

10   Malý futbal   20   Lyžovanie akrobatické             30   Moderná gymnastika 

 

31   Športová gymnastika  41   Volejbal   51   Karate 

32   Skoky na trampolíne  42   Plážový volejbal  52   Stolný tenis 

33   Športový aerobik  43   Tenis   53   Bedminton 

34   Športová streľba  44   Biatlon   54   Korčuľovanie 

35   Vzpieranie   45   Letný biatlon  55   Krasokorčuľovanie 

36   Zápasenie   46   Veslovanie   56   Rýchlokorčuľovanie 

37   Gréckorímsky štýl  47   Vodný motorizmus  57   Krátka dráha 

38   Voľný štýl   48   Vodné polo   58   Orientačné športy 

39   Hádzaná   49   Moderný päťboj  59   Triatlon 

40   Basketbal   50   Pozemný hokej  60   Aikido 

 

61   Letecké športy  71   Box    81   Skialpinizmus 

62   Letecká akrobacia  72   Kickbox   82   Cyklotrial 

63   Športové lietanie  73   Šerm   83   Bejzbal 

64   Parašutizmus  74   Jazdectvo   84   Nohejbal 

65   Športové potápanie  75   Dostihy   85   Hokejbal 

66   Športové rybárstvo  76   Turistika   86   Sálový futbal 

67   Tanečný šport  77   Pešia turistika  87   Softbal 

68   Kulturistika   78   Vodná turistika  88   Korfbal 

69   Fitnes   79   Horolezectvo  89   Squash 

70   Silový trojboj  80   Športové lezenie  90   Biliard 

 

91   Kolky                101   Dráhový golf  111   Automobilový šport 

92   Šípky   102   Golf   112   Šport zdravotne postihnutých 

93   Šach   103   Jachting   113   Univerzitný šport 

94   Pretláčanie rukou  104   Rafting   114   Iné športy 

95   Taekwondo   105   Vodné lyžovanie  115   Florbal  

96   Go    106   Skateboarding  116   Pilates 

97   Lukostreľba   107   Boby   117   Zumba 

98   Preteky psích záprahov 108   Sánkovanie                        118   Joga          

99   Športové modelárstvo  109   Snoubording                              

100   Akrobatický rokenrol 110   Motocyklový šport 



 5 

                                                                                                                   
                                     

OKRESY SR 

 

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 Ves 

511 Žilina  611 Zvolen       711 Stropkov   811 Trebišov 

   612 Žarnovica       712 Svidník 

   613 Žiar nad Hronom      713 Vranov nad Topľou 
 

 
 
 

 

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 

 

 

 
 
 

 


