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Motto:Motto:   

„Ak sa má telesná výchova a šport v širšom význame slova stať pevnou súčasťou životného 

štýlu človeka, počnúc dieťaťom predškolského veku, pokračujúc žiakom povinnej školskej 

dochádzky a končiac vysokoškolákom ako dospelým jedincom, prvým krokom všetkých 

výchovno-vzdelávacích činiteľov a inštitúcií musí byť snaha o vytvorenie pozitívneho postoja 

vychovávaného jedinca k tejto činnosti.“ 

Prof. Junger 
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ÚvodÚvod   

Medzi základné životné potreby patrí okrem príjmu potravy, spánku, dýchania, vylučovania 

a iných, aj potreba pohybu, ktorá je  pre dieťa  prirodzená. Táto prirodzenosť je mnohokrát 

brzdená alebo potláčaná. Tento fenomén je dôsledkom modernej spoločnosti a nastavených 

mechanizmov, ktoré odvádzajú pozornosť od tejto veľmi dôležitej ľudskej potreby. 

Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce nároky na jedinca, rýchle tempo života, časté dvojité 

zaťaženie v rámci rodiny, spoločnosť vyprodukovala mnoho mechanizmov, za ktoré je možné 

sa „schovať“ a neriešiť tak základnú otázku dostatočnosti fyzického pohybu ako u detí, tak 

i dospelých. Moderné vymoženosti ľuďom umožňujú potrebu pohybu nárazovo saturovať, no 

faktom ostáva, že adekvátna časť bdelého času, ktorá by mala byť venovaná aktívnemu 

pohybu, sa rapídne znižuje.  

Z tohto dôvodu je pre TTSK dôležité sústreďovať pozornosť na rozvoj telesnej kultúry 

a športu. Podchytiť reálnu situáciu a zmapovať možnosti na úrovni hmotného, ľudského 

a sociálneho kapitálu, pochopiť reflexiu športu, zdravia a telesnej kultúry v rámci TTSK 

a nájsť vhodné mechanizmy na zvrátenie, alebo aspoň zmiernenie trendu, ktorý čoraz viac 

odvádza od aktívneho pohybu. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, cieľom prvej časti dokumentu – „Koncepcia rozvoja 

telesnej kultúry a športu“ je zámerné pôsobenie na vyvolanie zmeny v hodnotovej orientácii 

občanov TTSK vo vzťahu k telesnej kultúre a športu. Dôsledkom tejto zmeny má byť 

postupná transformácia v životných štýloch obyvateľov TTSK, kde rozvoj telesnej kultúry 

a športu získa pevné a dôležité postavenie.  

Životný štýl s definovaným pozitívnym vzťahom k telesnej kultúre a športu súčasne vplýva na 

pozíciu hodnôt v rámci hodnotovej orientácie v nasledujúcich oblastiach: 

• Zdravotná prevencia a udržiavanie fyzického a psychického zdravia 

• Aktívne a zmysluplné vyžívanie voľného času a regenerácia síl 

• Tvorba morálnych a etických hodnôt, socializácia, resocializácia 

• Prejav kultúry kraja, štátu a jeho športová reprezentácia 
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Za účelom bližšieho pochopenia nie jednoduchého prepojenia problematiky telesnej kultúry, 

športu a životného štýlu, je dôležité definovať kľúčové pojmy súvisiace s rozvojom telesnej 

kultúry a športu, ako nástroja na optimalizáciu v rámci vyššie uvedených oblastí. 

Telesná kultúraTelesná kultúra   

Telesná kultúra je súčasť kultúry človeka a spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky činnosti, 

prostriedky, podmienky a výsledky podieľajúce sa na cieľavedomom telesnom a pohybovom 

zdokonaľovaní človeka. Prispieva k jeho všestrannej výchove a harmonickému vývinu, 

upevneniu fyzického a psychického zdravia a k dosiahnutiu čo najdokonalejších a 

najúčelnejších pohybových prejavov a správania sa. Telesná kultúra je významným 

prostriedkom oddychu,  zábavy,  aktívneho, účelného a radostného využívania voľného času, 

a preto sa stáva nevyhnutnou súčasťou spôsobu života občanov. Štruktúru telesnej kultúry 

tvoria telesná výchova, šport, turistika, pohybová rekreácia a pohybové umenie. 

Pod telesnou kultúrou sa rozumie tá časť ľudskej kultúry, v ktorej sa stretá tvorivé úsilie 

človeka o pohybovú dokonalosť, ladnosť, krásu, úsilie o dosiahnutie športových výkonov v 

podobe čo najlepšieho a čestného výsledku v hre, športovej súťaži, pri hromadnom cvičení, v 

tanci, s úsilím dosiahnuť dokonalý harmonický vývoj tela. Pod tento pojem sa teda zahŕňa 

objektívna telovýchovná a športová realita, telovýchovná a športová prax, telesné cvičenie, 

hranie, súťaženie, vedecké poznatky a skúsenosti z praxe, úroveň a miesto telovýchovnej a 

športovej praxe v každodennom živote občanov, úroveň propagácie a vzdelávania, prednášky, 

tlač, rozhlas, televízia, satelity, umelecké diela s telovýchovnou tematikou. Zaraďujú sa sem 

všetky prostriedky, materiálne podmienky, organizácia a riadenie systému telesnej kultúry, 

telovýchovný proces, športové súťaže, vzdelávanie telovýchovných pedagógov, lekárov, 

vedeckých a organizačných pracovníkov a pod. ako aj výsledky dosiahnuté v telesnej 

výchove, v športe a ich úroveň, ktoré vyúsťujú do spoločensko-kultúrneho života jednotlivca i 

skupín a odrážajú sa vo výchove a v spôsobe života širokých vrstiev občanov.  

Telesná kultúra je organizovaná alebo neorganizovaná, individuálna alebo skupinová činnosť 

súvisiaca s telovýchovnou, turistickou, športovou a pohybovo-rekreačnou aktivitou.  

Šport pre všetkých je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení i 

ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami. 
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Výkonnostný a vrcholový šport sú činnosti vymedzené pravidlami, osvojené v tréningovom 

procese, uskutočňované v súťažiach a organizované na zásadách dobrovoľnosti.  

Špecializovaná činnosť v oblasti telesnej kultúry je činnosť, ktorú vykonávajú tréneri, 

cvičitelia, inštruktori, rozhodcovia, jej súčasťou je aj príprava odborníkov na úseku telesnej 

kultúry, vedeckovýskumná činnosť, zabezpečovanie zdravotných, materiálno-technických a 

iných podmienok potrebných pre rozvoj danej oblasti. 

ŠportŠport   

Šport je ritualizovaná (prostredníctvom tzv. pravidiel) forma fyzickej aktivity alebo zručnosti, 

ktorej účelom je snaha rekreovať sa pre súťaženie, pre vlastné potešenie, pre dosiahnutie 

dokonalosti, pre vývoj zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov. Zväčša 

nevedomým prínosom je i sublimovanie biologických pudov (napr. agresivita transformovaná 

do súťaživosti). 

Biela kniha Európskej únie o športe definuje šport ako všetky formy telesných aktivít, ktoré 

prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo 

zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú 

dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.  

Slovo šport pôvodne pochádza zo staro anglického slova disport, čo v preklade znamená 

baviť sa, roznášať, pričom základom tohto termínu je latinské disportare, čiže rozptyľovať sa, 

baviť sa.  

Súčasný šport je diferencovaný podľa mnohých kritérií, kde sa okrem iného môže deliť do 

nasledujúcich kategórií: 

• rekreačný, výkonnostný a vrcholový šport, resp. súťažný a nesúťažný, 

• masovo rozšírený šport vs. šport usilujúci o priazeň obyvateľov, 

• divácky vďačné a masovo sledované športy vs. športy vzbudzujúce len záujem 

odborníkov, 

• športy prevažne mužské vs. športy prevažne ženské, 

• športy možné pestovať dlhodobo (napr. šerm, jazdectvo) vs. športy, ktoré nie je možné 

pestovať dlhodobo, 

• kolektívne vs. individuálne športy, 

• technické vs. branné športy, 
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• intelektuálne športy vs. športy náročné na silu, vytrvalosť a podobne, 

• delenie podľa vlastného obsahu športovej činnosti. 

 

Na základe kritéria charakteristiky skupiny športujúcich, možno šport rozdeliť na tri základné 

oblasti, a to: 

• šport pre všetkých – šport určený všetkým vekovým skupinách obyvateľov. 

Sústreďuje sa na rozvoj tých foriem telesnej výchovy a športu, ktoré svojimi 

prostriedkami prispievajú k zlepšeniu zdravia, k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a 

regenerácií telesných a duševných síl človeka, 

• šport detí a mládeže – školský šport, ktorý úzko korešponduje so športom pre 

všetkých ako aj s výkonnostným, či vrcholovým športom. Je jedným z najvýraznejších 

prostriedkov športového pôsobenia na deti a mládež, pestuje v nich potrebu športu a 

pohybu ako samozrejmej súčasti zdravého životného štýlu, umožňuje im rozvíjať ich 

športové a pohybové schopnosti a zručnosti, poskytuje im zmysluplnú zábavu a je 

významným nástrojom v prevencii sociálno-patologických a drogových závislostí detí 

a mládeže, 

• športovo-talentovaná mládež, výkonnostný a vrcholový šport – šport vo verejnom 

záujme. Táto činnosť je zabezpečovaná v spolupráci športových zväzov, športových 

klubov, zriaďovateľov škôl a rezortných stredísk prípravy športovej reprezentácie na 

základe legislatívne upravených podmienok. 

Telesná výchovaTelesná výchova   

Telesná výchova je zložka telesnej kultúry, ktorej úlohou je všestranne rozvíjať a upevňovať 

zdravie, naučiť a zdokonaľovať pohybové schopnosti a zvyšovať telesnú zdatnosť. 

Životný  štýlŽivotný  štýl   

Životný štýl je štruktúrovaný súhrn životných zvykov, obyčajou a akceptovaných noriem, 

ktoré nachádzajú svoj výraz v interakcii, v hmotnom, vecnom prostredí, v priestorovom 

správaní a v celkovej štylizácii. Predpokladá sa, že životný štýl určitým spôsobom vyjadruje 

aj hodnoty a záujmy jedincov, skupiny, či spoločnosti vôbec. 
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Životný štýl predstavuje tak funkčnú a estetickú integráciu spoločenského života, prejavujúca 

sa v jednotnom výraze foriem výrobných vzťahov a ľudských vzťahov, správania, vedomia a 

vecného prostredia.  

Na základe vyššie uvedeného možno životný štýl chápať ako označenie špecifickej znovu 

poznateľnej kombinácie preferencií voľného času (napr. akú hudbu človek počúva). Vzťahuje 

sa na štýl bývania, oblečenia, rečových gest, či miest prebývania. S životným štýlom sú 

spojované atribúty, ktoré ľudí navzájom odlišujú alebo ich spájajú. Tým sa môže životný štýl 

stať súčasťou kultúrneho pohybu, alebo i výrazom politického protestu. Môže však 

stelesňovať aj pôžitok a životnú radosť a byť pri tom nepolitický. Typické životné štýly môžu 

byť priraďované subkultúram. 

Životnému štýlu sa často prihovára reklama alebo ho dokonca vytvára. Životný štýl je 

dôležitý hospodársky faktor, pretože sa stará o konzum, a tým aj o rozvoj. Životný štýl sa 

často mení s módou a preto prináša do hospodárstva trvalý pohyb.  

S ohľadom na prevenciu a liečenie tzv. civilizačných chorôb, sa preukazuje zmena k 

zdravému životnému štýlu ako jedno z najdôležitejších opatrení. V tomto ponímaní možno za 

pestovanie zdravého životného štýlu rozumieť taký životný štýl, ktorý dodržiava zásady 

správnej životosprávy, zdravá výživa - na skutočnú spotrebu človeka prispôsobený príjem 

tuku a cukru a stravu bohatú na vlákniny, dostatočný pohyb tela na čerstvom vzduchu 

najmenej 1 hodinu denne, zamedzené fajčenie, odbúranie nadváhy prostredníctvom trvalej 

zmeny stravovacích návykov, vyhýbanie sa trvalému stresu, obmedzená konzumácia alkoholu 

a iné. 

Súčasne je dôležité si uvedomiť, že údaje o zdravom životnom štýle sú omnoho menej 

propagované, ako komerčné údaje o prospešnosti „náhražok“ v podobe liekov a nárazových 

krátkodobých riešení, a to  vzhľadom na skutočnosť, že prostredníctvom zdravého životného 

štýlu sa finančné prostriedky viac šetria, ako komerčne zarábajú na opačnej strane. 
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1. Analytická časť1. Analytická časť   

Predmetom analytickej časti je stručný náčrt problematiky telesnej kultúry a športu v rámci 

Slovenskej republiky a jej následná hlbšia analýza v TTSK. Pozostáva z definovania 

teoretických východísk telesnej kultúry a športu, legislatívnej analýzy, kde sú obsiahnuté 

právne dokumenty a normy upravujúce telesnú kultúru a šport na medzinárodnej, národnej 

i regionálnej úrovni a podrobnejší opis kľúčových dokumentov a ich východísk, cieľov, či 

princípov. Ďalšie kapitoly analytickej časti sú zamerané na prehľad stavu športu na 

republikovej úrovni a na úrovni TTSK1, na analýzu systému financovania, ktorá je 

nasledovaná SWOT analýzou a z nej vychádzajúcou analýzou disparít a faktorov rozvoja 

telesnej kultúry a športu v podmienkach TTSK. 

1.1 Teoret1.1 Teoret ické východiskáické východiská   

1.1.1 Telesná kultúra a1.1.1 Telesná kultúra a   šport ako činiteľ  zdravotnej prevencie a šport ako činiteľ  zdravotnej prevencie a 

udržiavania fyzického a psychického zdraviaudržiavania fyzického a psychického zdravia   

Zdravie sa v zásade chápe ako telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby, nielen 

jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď 

vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby. 

  

  

  

 

Zdravie jedincov súčasnej spoločnosti je pri dnešných nárokoch na jednotlivca a aktuálne 

najrozšírenejšom životnom štýle, pod vplyvom mnohých činiteľov ohrozované. Významnou 

hrozbou pre zdravie človeka modernej spoločnosti je nesprávna životospráva a pohybová 

činnosť. Nedostatok pohybu je jedným z faktorov, ktoré zvyšujú riziko ochorení srdcovo-

                                                             
1 Tabuľky a grafy v dokumente boli vypracované na základe vstupných dát z MŠ SR, MV SR, ŠÚ SR, UIPŠ , 
Krajský školský úrad v Trnave a dát získaných z dotazníkového šetrenia v apríli 2009. 

Svetová zdravotnícka organizáciaSvetová zdravotnícka organizácia  definuje zdravie  definuje zdravie 

ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej ako „stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej 

pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a 

slabosti”. Podľa tejto definície je 70slabosti”. Podľa tejto definície je 70 -- 95% populácie 95% populácie 

nezdravej.  nezdravej.   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cievneho systému, oporo-pohybovej sústavy, a súčasne psychických a metabolických porúch. 

Jedným z najčastejších prejavov vyššie uvedených ochorení a porúch je obezita. 

Jedným z najúčinnejších prostriedkov liečby a prevencie telesných a duševných chorôb 

a porúch je pohyb. Dôležitejšia ako samotná liečba je prevencia, ktorá okrem intenzívnej 

osvety, podpory, propagácie, mobilizácie a motivácie vyžaduje systematické vzdelávanie. 

Cieľavedomé a systematické vzdelávanie a formovanie zdravého životného štýlu, teda 

zdravého spôsobu života, je efektívne najmä prostredníctvom školských zariadení 

a využívaním edukačného systému.  

Telesná kultúra a šport je významný činiteľ zdravotnej prevencie a udržiavania fyzického a 

psychického zdravia. Toto tvrdenie podporujú výskumy realizované na pôde rôznych vedných 

disciplín (medicína, sociológia, pedagogika, telovýchova, a pod.), ktoré reflektujú súčasný 

stav (nárast ochorení a zdravotných problémov detí a mládeže, vnímanie zdravia ako 

najvyššej hodnoty, postoje k zdraviu, zdravému spôsobu života, nedostatok pohybu v dennom 

režime, necvičiaci žiaci).  

Okrem preukázaného a rokmi overeného pozitívneho vplyvu telesnej aktivity na fyzické 

zdravie jedinca, sa najmä v dnešnej dobe čoraz výraznejšie prejavuje prepojenie telesnej 

činnosti a duševného zdravia. Podľa odborníkov z oblasti psychológie má aktívny pohyb 

nenahraditeľnú funkciu pri prevencii depresií a niektorých iných duševných porúch. Je 

dôležité neobmedzovať pestovanie telesnej aktivity len na obdobie mladosti.  

Psychoregulačný vplyv adekvátnej pohybovej aktivity a teda aj cvičenia a športovania má 

ďalej vplyv na vývoj nervovej sústavy, rozvoj kognitívnych funkcií, rozvoj a spresnenie 

percepčných schopností, utváranie self-konceptu (sebaobrazu), poruchy spánku, kompenzáciu 

mentálnej záťaže a je súčasťou terapie mentálnych ochorení a terapie v resocializačných 

zariadeniach2. 

Pohybová aktivita slúži v dnešnej dobe nielen ako prevencia pred civilizačnými chorobami, či 

negatívnymi javmi v spoločnosti, ale zároveň vytvára aktívny a pozitívny vzťah k 

prospešnému využívaniu voľného času. Záleží na učiteľoch, ako spestria a obohatia hodiny 

                                                             
2 Zdroj: Dovalil - Choutka - Svoboda – Teplý, 1996 
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telesnej výchovy, akú motiváciu a stimuláciu k pohybovej aktivite využijú, aby si deti a 

mládež vytvorili kladný postoj k telesnej výchove3.  

1.1.2 Telesná kultúra a1.1.2 Telesná kultúra a   šport ako aktívne a zmysluplné vyžívanie šport ako aktívne a zmysluplné vyžívanie voľného voľného 

času a regenerácia sílčasu a regenerácia síl   

Voľným časom sa rozumie časť mimopracovného času, ktorá ostáva po vykonaní 

nevyhnutných činností (spánku, jedenia, cestovania do zamestnania, práce v domácnosti a 

pod.), a ktorú človek využíva na regeneráciu svojich síl, na svoj duševný a telesný rozvoj. Vo 

voľnom čase sa realizuje učenie a sebavzdelávanie, uspokojujú sa kultúrne potreby (čítanie, 

návštevy divadiel, múzeí, kín a pod.), uskutočňuje sa verejno-politická aktivita, starostlivosť o 

deti, stretnutia s priateľmi, pasívny odpočinok atď. 

Voľný čas a jeho zmysluplné napĺňanie aktivitami v sebe skrýva veľký potenciál pre 

formovanie osobnosti detí a mládeže. Vytvára priestor na sebavýchovu a sebarealizáciu 

človeka v súlade s jeho individuálnymi potrebami a záujmami, a preto je neodmysliteľne 

spojený so životným štýlom a spôsobom života.  

Edukácia a predovšetkým neformálna výchova vytvára priestor pre zmysluplné využívanie 

voľného času, ku ktorému je potrebné viesť deti už od útleho veku, aby sa predišlo 

negatívnym javom a účasti mládeže na sociálno-patologickej a trestnej činnosti. 

Zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže je v záujme celej spoločnosti. Telesná 

kultúra, šport a pohybové aktivity sú vynikajúcim nástrojom aktívneho oddychu, regenerácie 

síl, a tým sa nepriamo stávajú súčasťou zmysluplného využívania voľného času. 

1.1.3 Telesná kultúra a1.1.3 Telesná kultúra a   šport ako súčiniteľ  pri tvorbe morálnych a šport ako súčiniteľ  pri tvorbe morálnych a 

etických hodnôt, socializácii aetických hodnôt, socializácii a   resocializáciiresocializácii   

Vo vzťahu k utváraniu morálnych a etických hodnôt ako i žiaducej socializácie, resp. 

resocializácie, má rozvoj telesnej kultúry kľúčovú úlohu. Vzhľadom sa skutočnosť, že ide 

o aktívny pohyb, vytvára potenciál pre uvoľňovanie stresu a vnútornej agresie, čo je ideálnym 

riešením pre koordinované presmerovanie agresie na pozitívne účely a zníženie jej prieniku 

voči spoločnosti negatívnymi, nežiaducimi spôsobmi. Vzhľadom na možnosť kolektívnosti 

                                                             
3 Zdroj: Roučková, M., http://www.mcmb.sk/predmety/tv/index.htm; 11/03/2009 
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pohybových aktivít sa otvára priestor pre učenie sa pravidlám fair play, čestnosti jednania, 

zdokonaľovanie vzájomnej komunikácie a interpretácie všeobecných signálov v danej 

skupine či kultúre, rozširovanie sociálnych sietí s pestrou možnosťou ich využívania i v iných 

oblastiach, či učeniu sa seba-presadzovania s ohľadom na rešpektovanie možností, schopností 

a potrieb ostatných členov kolektivity. 

11 .1.4 Telesná kultúra a.1.4 Telesná kultúra a   šport ako prejav kultúry kraja, štátu a jeho šport ako prejav kultúry kraja, štátu a jeho 

športová reprezentáciašportová reprezentácia   

Zabezpečenie dôstojnej športovej reprezentácie Slovenskej republiky je dlhodobý, 

systematický proces. Čím je vyššia hodnota dosiahnutého výsledku, tým je spoločenský dosah 

a dopad športu a športovej reprezentácie zvlášť významnejší. Špičkoví športovci -  

reprezentanti sú stredobodom záujmu médií, sponzorov a sú i nevyhnutným vzorom pre 

mládež.  

Rozvoj telesnej kultúry a športu od útleho veku, rovnako ako snaha začleniť pozitívny vzťah 

k športu a k rôznorodým pohybovým aktivitám do povedomia jedincov a ich životného štýlu, 

je vynikajúca príležitosť pre budovanie základne budúcej športovej reprezentácie. Týmto je 

možné vytvoriť priestor na progres povedomia občanov TTSK, vyburcovať snahu o zapájanie 

sa do rôznorodých miestnych, krajských, národných i medzinárodných súťažných podujatí, 

rozvíjať cestovný ruch, marketing i osobitú kultúru kraja, vzhľadom na prirodzenú selekciu 

preferovaných športov. 

ZhrnutieZhrnutie   

 Vychádzajúc z vyššie uvedeného rozboru a analýz prepojenia telesnej kultúry a športu 

s viacerými oblasťami spoločenského života jednoznačne vyplýva, že rozvoj telesnej kultúry 

a športu je významne žiaduci. Pozitívne dôsledky rozvoja telesnej kultúry a športu majú 

priaznivý vplyv na rozvoj jednotlivca, skupiny, komunity, celého kraja a spoločnosti. Tieto 

vplyvy možno sledovať na úrovni zdravotného stavu obyvateľstva, vzdelania, sociálnej 

integrácie, vývoja stavu patologických javov a prejavov, hospodárskej a kultúrnej úrovni 

a kvalite rovnako, ako na celkovom zvýšení kvality života ľudí pestujúcich zdravý životný 

štýl.   
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1.2 Analýza legislatívneho rámca pre oblasť  športu1.2 Analýza legislatívneho rámca pre oblasť  športu   

Riadenie slovenského športu bolo do roku 1989 centralistické, zamerané na jednotný 

celonárodný projekt športovania. Po zmenách v novembri 1989 sa začal proces 

demokratizácie štruktúr športových organizácií a ich decentralizácie. Nová organizácia 

telesnej výchovy a ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií boli 

upravené zákonom č. 173/1990 Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej 

Republiky.  

V súčasnosti je šport na Slovensku charakteristický spoluprácou vládnych a mimovládnych  

organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a prevodom kompetencií na 

samosprávne orgány. Základom pre túto spoluprácu bol zákon Národnej rady SR č. 198/1990 

o telesnej kultúre, v ktorom bola definovaná zodpovednosť jednotlivých článkov športového 

hnutia a štátnych orgánov v športe na Slovensku. V nasledujúcej časti dokumentu sú uvedené 

a bližšie rozpracované dokumenty, ktoré upravujú oblasť športu a telesnej kultúry na 

Slovensku.  

Problematika športu podlieha uplatňovaniu acquis communautaire (komunitárne právo). 

Národná legislatíva je plne v kompetencii národných politík jednotlivých štátov EÚ. 

Pre Slovenskú republiku sú právne záväzné dve medzinárodné zmluvy, a to: 

• Európsky dohovor k diváckemu násiliu a nevhodnému správaniu pri športových 

podujatiach, predovšetkým futbalových stretnutiach   

• Dohovor proti dopingu  

Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej starostlivosti 

oo   mládež  amládež  a   športšport  je  Ministerstvo školstva SR. Táto kompetencia  Ministerstvu školstva 

SR vyplýva z § 17 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii vlády SR a organizácii 

ústrednej štátnej správy Slovenskej republiky. 

Základné dokumenty a právne normy upravujúce oblasť športu a telesnej kultúry sú:   

• Európska charta o športe 

• Biela kniha o športe 

• Programové vyhlásenie vlády SR 
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• Národný program rozvoja športu 

• Zákon č. 300/2008 Z .z. o organizácii a podpore športu 

• Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre ... 

• Vyhláška MŠ SR č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry 

a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky 

• Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových 

podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) 

• Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 383/2008 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

• Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

• Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

• Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 

obce a na vyššie územné celky 

• Zákon 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom 

olympijskom výbore 

• Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

• Vyhláška MŠ SR č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry 

a o jednotnom vzdelávacom systéme v športe SR 

• VZN č. 20/2009 o poskytovaní dotácií na materiálno technickú podporu rozvoja športu 

a mládežníckych aktivít TTSK 

• VZN č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 z 1. marca 2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

TTSK 

• VZN č. 14/2008 o poskytovaní štipendií z rozpočtu TTSK na podporu žiakov stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK (župné štipendiá) 

Ďalšie dokumenty upravujúce oblasť športu a telesnej kultúry na území TTSK sú: 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja trnavského samosprávneho kraja (ďalej 

len PHSR) 

• Memorandum o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja s 

regionálnymi združeniami ZMOS 
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Komisia Európskych spoločenstiev zdôrazňuje úlohy aúlohy a   funkcie súčasného športufunkcie súčasného športu 

v nasledovnom ponímaní: 

• výchovná – šport je prostriedkom rozvoja osobnosti, 

• zdravotná – šport ako nástroj upevňujúci zdravie človeka, 

• sociálna – šport ako silný integračný faktor, ktorý je súčasne prostriedkom boja proti 

netolerancii, rasizmu a abúzusu omamných látok, 

• kultúrna – šport ako nástroj zvyšovania národného povedomia a vlastenectva, 

• rekreačná – šport ako kultivovaný prostriedok trávenia voľného času a zábavy, 

• komerčná – šport ako jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sa ekonomických odvetví 

vo svete. 

1.2.1 Prehľad zámerov vybraných dokumentov a1.2.1 Prehľad zámerov vybraných dokumentov a   právnych noriemprávnych noriem   

Európska charta oEurópska charta o   športešporte   

Dokument Európska charta o športe dopĺňa etické a politické smernice stanovené  

v Európskom Dohovore o násilí a v Dohovore proti dopingu a jej prvoradým cieľom je  

podporovať rozvoj športu, ako dôležitého faktora ľudského rozvoja. Svojím obsahom: 

• deklarujedeklaruje právo každého jednotlivca venovať sa športu, ktorý zahŕňa všetky formy 

telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú 

k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú 

sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých 

úrovniach, 

• vylučujevylučuje  akúkoľvek diskrimináciu v prístupe k športovým zariadeniam alebo 

k športovým činnostiam na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva, 

politického alebo iného presvedčenia, štátnej príslušnosti, sociálneho alebo etnického 

pôvodu, majetku, pôvodu alebo iného statusu,  

• zdôrazňujezdôrazňuje potrebu koordinácie rozvoja a podpory športu a potrebu zabezpečenia 

športu finančnými prostriedkami z centrálnej, regionálnej a miestnej úrovne, 

prostriedkami kombinovanej verejnej a súkromnej finančnej podpory a utvorením 

možností pre tvorbu vlastných zdrojov športového sektora. 
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Biela kniha oBiela kniha o   športešporte   

Biela kniha o športe je ucelená iniciatíva v oblasti športu, prijatá v roku 2007 Európskou 

komisiou,  ktorej účelom je poskytnúť strategické usmernenie o úlohe športu v Európskej 

únii, stimulovať diskusiu o špecifických problémoch, zviditeľniť šport a zvyšovať 

informovanosť obyvateľstva o potrebách a špecifikách športu. Tento dokument zdôrazňuje 

najmä spoločenskú úlohu športu, jeho vplyv na zdravie a zdravý životný štýl,  ako aj jeho 

hospodársky a výchovný rozmer.   

Programové vyhlásenie vlády SR Programové vyhlásenie vlády SR   

Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení v časti Mládež a šport zaviazala k viacerým 

úlohám, ktoré majú prispieť k celkovej podpore rozvoja športu v podmienkach Slovenskej 

republiky, a to: 

• pripraviť návrh novej organizačnej štruktúry riadenia slovenského športu, 

• zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň riadenia reprezentácie a športu, 

• podporovať program vzdelávania odborníkov v športe na základe požiadaviek praxe, 

• vypracovať návrh dlhodobého programu rozvoja športovej infraštruktúry vrátane, 

• zabezpečenia koordinácie výstavby športových zariadení a ich následného 

ekonomického prevádzkovania, 

• zabezpečiť komplexnú zdravotnú starostlivosť o športovcov, 

• zabezpečiť postupný nárast financovania športu, 

• vytvoriť priestor pre združovanie verejných a súkromných prostriedkov na princípe 

partnerstva  - projekty PPP, 

• podporiť osvetovú kampaň zameranú na propagáciu zdravého životného štýlu a zmenu 

hodnotovej orientácie občanov SR, 

• zabezpečiť prepojenie národného programu rozvoja športu so súvisiacimi programami 

najmä v oblasti zdravotníctva, mládeže, cestovného ruchu, prevencie negatívnych 

javov v spoločnosti, 

• zabezpečiť systémovú podporu talentovanej mládeže, 

• finančne podporovať mládežnícky šport na školách,  

• prehodnotiť zákon o hazardných hrách, zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve 

dotýkajúci sa mimovládnych organizácií a občianskych združení. 
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Dôležitým záväzkom vlády SR je zámer finančnej podpory mládežníckeho športu na školách 

a postupný nárast financovania športu ako celku rovnako, ako záväzok vlády SR rozpracovať 

závery Európskej charty o športe. 

Národný  program rozvoja športuNárodný  program rozvoja športu   

Prioritou Národného programu rozvoja športu je zjednotiť športové hnutie na Slovensku pri 

riešení aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská. Je dôležité, aby športu bolo 

priznané také spoločenské postavenie, ktoré si zaslúži. Vychádza zo skutočnosti, že 

telovýchovné a športové organizácie predstavujú jedno z najmasovejších hnutí na svete. 

Opiera sa o vedecky podložené argumenty a zistenia, že šport má pozitívny vplyv na zdravie 

človeka, jeho plnohodnotný život, vplýva na rozvoj osobnosti jednotlivca, má výchovné 

aspekty, ovplyvňuje morálno-vôľové vlastnosti, odstraňuje národnostné, sociálne a 

náboženské rozdiely, prispieva k zlepšovaniu medzinárodných vzťahov a zmierňovaniu 

napätia, je zdrojom zábavy a kultúrnych zážitkov, zamestnáva veľký počet ľudí a stále 

vytvára nové pracovné príležitosti. Pre štát má pozitívny priamy aj nepriamy ekonomický 

efekt. Poukazuje na šport ako fenomén, ktorý nemožno podceniť, a ktorého význam 

celosvetovo stále rastie. 

Zákon č .  300/2008 Z. z. oZákon č .  300/2008 Z. z. o   organizácii aorganizácii a   podpore športu podpore športu   

Zákon o organizácii a podpore športu je komplexnou právnou úpravou  pre: 

• úlohy štátu v oblasti športu,  

• Národný program pre šport a Realizačný program pre šport, 

• postavenie a úlohy orgánov verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti športu, 

• ochranu olympijskej symboliky,  

• opatrenia proti dopingu v športe, 

• rozhodovanie sporov pri športovej činnosti, 

• informovanosť o športe, 

• postavenie športovej reprezentácie Slovenskej republiky, 

• postavenie športových organizácií a organizovanie športových súťaží,  

• opatrenia na zabránenie násiliu pri športových podujatiach, 

• formy financovania športu z verejných zdrojov,  

• postavenie športovca a právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s výkonom športu. 
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Úlohou vlády SR v oblasti športu je predovšetkým utvorenie podmienok pre jeho finančné 

zabezpečenie, a to najmä pri podpore športovej reprezentácie, príprave športovo talentovanej 

mládeže a rozvoji športovania detí mimo školského vyučovania.  

Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov Ministerstvo školstva SR poskytuje dotácie na zabezpečenie: 

• športovej reprezentácie,  

• starostlivosti o športové talenty a na ich zdravotnú starostlivosť, 

• organizovania športových súťaží a športových podujatí, 

•  športovania detí mimo školského vyučovania, 

• financovania športovej infraštruktúry osobitného významu, 

• vzdelávania odborníkov v športe, 

• preventívnych  opatrení v boji proti dopingu v športe. 

 

Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov sú samosprávne kraje povinné každoročne zverejňovať na 

internetovej stránke samosprávneho kraja nasledujúce informácie: 

• o prijímateľoch dotácií na šport, 

• o výške dotácií na šport, vyčlenených a poskytnutých zo svojho rozpočtu. 

  

Podľa § 18 ods. 4 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov je obec povinná každoročne zverejniť prijímateľov  a výšky 

dotácií na šport, a to spôsobom, ktorý umožňuje hromadný prístup k informáciám. 

Zákon č .  288/1997 Z. z. oZákon č .  288/1997 Z. z. o   telesnej kultúretelesnej kultúre   

Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov upravuje 

starostlivosť o telesnú kultúru a úlohy orgánov štátnej správy, samosprávnych krajov, obcí, 

občianskych združení v oblasti telesnej kultúry a iných právnických a fyzických osôb pri jej 

zabezpečovaní. Podľa § 6 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre je samosprávny  kraj  

povinný: 

• rozpracovať koncepcie a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja, 
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• podporovať organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry 

regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji, 

• podporovať výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je 

zriaďovateľom a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými 

športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji, 

• rozvíjať starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom a 

podporovať školské športové súťaže a využívanie športových zariadení na telesnú 

kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania. 

Podľa § 7 písm. a) zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre sú obce povinné rozpracovať 

koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce. 

 

S účinnosťou od 1. septembra 2008 zákon neukladá samosprávnym krajom a obciam úlohy 

v oblasti starostlivosti o športové talenty. Problematika starostlivosti o športové talenty je 

upravená zákonom  č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu.   

Zákon č .  479/2008 Z. z. oZákon č .  479/2008 Z. z. o   organizovaní verejných telovýchovných organizovaní verejných telovýchovných 

podujatí,  športových podujatí apodujatí,  športových podujatí a   turistturist ických podujatí aických podujatí a   oo   zmene zmene 

aa   doplnení niektorých zákonovdoplnení niektorých zákonov   

Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových 

podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 

decembra 2008 

• sprísňuje povinnosti organizátorov športových podujatí, 

• rozširuje oprávnenia usporiadateľov podujatí, 

• rozširuje povinnosti návštevníkov podujatí, 

• ukladá nové úlohy obciam a mestám. 

Obec je povinná dozerať, či sa podujatie  koná v súlade s oznámením organizátora podujatia. 

Ak by mohol byť ohrozený život účastníkov, obmedzená verejná doprava, zásobovanie 

obyvateľstva alebo by bolo ohrozené životné prostredie, obec môže podujatie zakázať. 

O zákaze je obec povinná  bezodkladne informovať Policajný zbor. Ďalšou povinnosťou obce 

je vydanie zákazu predaja, podávania či požívania alkoholických nápojov na podujatí v 

prípade, že ju o to požiada organizátor alebo Policajný zbor. 
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Zákon č .  302/2001 Z. z. oZákon č .  302/2001 Z. z. o   samospráve vyšš ích územných celkov (zákon samospráve vyšš ích územných celkov (zákon 

oo   samosprávnych krajoch)samosprávnych krajoch)   

Podľa § 4 písm. n) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 

samosprávnych krajoch) samosprávny kraj koordinuje rozvoj telesnej kultúry a športu 

a starostlivosť o deti a mládež.  

Zákon č .  369/1990 Z. z. oZákon č .  369/1990 Z. z. o   obecnom zriadení vobecnom zriadení v   znení nesznení nes korš ích predpisovkorš ích predpisov   

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je právna norma 

určujúca kompetencie miestnej samosprávy aj pre oblasť telesnej kultúry a športu.  

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú 

obce okrem iného povinné:  

• utvárať podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu, 

• zabezpečovať výstavbu a údržbu športových zariadení. 

Zákon č .  383/2008 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy Zákon č .  383/2008 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy   

Zákon č. 383/2008 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je právna norma 

upravujúca rozpočet sektora verejnej správy, osobitne štátny rozpočet, vzájomné finančné a s 

nimi súvisiace vzťahy v rámci verejnej správy a tieto vzťahy k ostatným subjektom. Ďalej 

upravuje rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, funkciu a zostavovanie 

záverečného účtu verejnej správy a štátneho záverečného účtu, postavenie Ministerstva 

financií Slovenskej republiky, ďalších ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy a iných právnických osôb verejnej správy v rozpočtovom procese, zriaďovanie 

rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a hospodárenie rozpočtových 

organizácií a príspevkových organizácií. 

Podľa § 8 zákona č. 383/2008 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy z výdavkov 

štátneho rozpočtu sa ďalej v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový 

rok poskytujú dotácie obciam a vyšš ím územným celkom na úhradu nákladov poskytujú dotácie obciam a vyšš ím územným celkom na úhradu nákladov 

preneseného výkonu š tátnej správy a dotáciepreneseného výkonu š tátnej správy a dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná 

správa.  
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Zákon č .  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávyZákon č .  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy   

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy upravuje: 

• rozpočty územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce a rozpočet vyššieho 

územného celku, 

• rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie 

záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku,  

• finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a 

rozpočtami vyšších územných celkov, finančné vzťahy medzi rozpočtami obcí a 

rozpočtami vyšších územných celkov navzájom, ako aj finančné vzťahy rozpočtov 

obcí a rozpočtov vyšších územných celkov k iným právnickým osobám a fyzickým 

osobám. 

Zákon č .  83/1990 Zb. o združovaníZákon č .  83/1990 Zb. o združovaní  občanov občanov   

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov upravuje okrem iného vznik, činnosť a zánik 

športových spolkov (športových zväzov, športových asociácií, športových klubov atď.) 

Zákon č .  416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov Zákon č .  416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej sštátnej správy na obce a na vyšš ie územné celkyprávy na obce a na vyšš ie územné celky   

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 

na vyššie územné celky v §1 odsek 1 ustanovuje prechod pôsobností z ministerstiev, z 

krajských úradov a z okresných úradov na obce a na vyššie územné celky, ktorými sú podľa 

osobitného zákona samosprávne kraje. Prechodom pôsobností podľa uvedeného zákona je 

prenesenie výkonu pôsobností štátnej správy na obce a samosprávne kraje a prechod 

pôsobností v rozsahu ustanovenom zákonom z orgánov štátnej správy do samosprávnej 

pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov. 

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na obce prechádzajú pôsobnosti na úseku 

telesnej kultúry v nasledujúcich oblastiach: 

• štátna správa vykonávaná do účinnosti tohto zákona okresným úradom,  

• rozpracovanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry,  
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• súčinnosť pri výbere a príprave športových talentov,  

• podporovanie organizovania športových podujatí miestneho významu,  

• utváranie podmienok na rozvoj športu pre všetkých,  

• podporovanie športovej aktivity zdravotne postihnutých občanov,  

• podporovanie iniciatívy v rámci telesnej kultúry zamerané na ochranu prírody,  

• kontrola hospodárenia a účelovosti využívania finančných prostriedkov poskytnutých 

na telesnú kultúru,  

• spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a 

fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry. 

Podľa § 3 písm. h) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti 

na úseku telesnej kultúry v nasledujúcich oblastiach: 

• riadenie výkonu štátnej správy uskutočňovaného obcami,  

• rozpracúvanie koncepcie rozvoja telesnej kultúry na podmienky samosprávneho kraja. 

Zákon Zákon č . č . 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o 

Slovenskom olympijskom výboreSlovenskom olympijskom výbore   

Zákon č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom 

olympijskom výbore upravuje: 

• Olympijskú symboliku Medzinárodného olympijského výboru 

• Olympijskú symboliku Slovenského olympijského výboru 

• Používanie olympijskej symboliky 

• Ochrana olympijskej symboliky 

• Slovenský olympijský výbor 

• Orgány Slovenského olympijského výboru 

Zákon Zákon č . č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonova doplnení niektorých zákonov   

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov upravuje: 

• princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania 

v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a 
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vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-

poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti,  

• dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky,  

• vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej 

úrovni,  

• sústavu škôl a školských zariadení,  

• práva a povinnosti škôl a školských zariadení,  

• práva a povinnosti detí a žiakov,  

• práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva 

ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná 

výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody. 

Program hospProgram hosp odárskeho a sociálneho rozvoja Todárskeho a sociálneho rozvoja T rnavského samosprávneho rnavského samosprávneho 

kraja kraja   

Na základe opatrenia 5.3.1.1 - Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry – je cieľom PHSR 

zlepšenie infraštruktúry škôl a vzdelávacích inštitúcií, najmä na rekonštrukciu budov, na 

zlepšenie ich úrovne a technického vybavenia, prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

• rekonštrukcie škôl a školských zariadení a historických objektov slúžiacich na účely 

vzdelávania,  

• znižovanie energetickej náročnosti prevádzky budov školskej infraštruktúry, 

••   vybavenie odborných učební učebnými pomôckami, prístrojmi a inou vybavenie odborných učební učebnými pomôckami, prístrojmi a inou 

technikou   potrebnou pre kvalitný  priebeh vyučovtechnikou   potrebnou pre kvalitný  priebeh vyučov acieho procesu.acieho procesu.   

Podľa opatrenia č. 5.3.1.2 - Modernizácia a rekonštrukcia školských zariadení, je cieľom 

PHSR ako z názvu vyplýva modernizácia a rekonštrukcia školských zariadení 

prostredníctvom nasledujúcich aktivít: 

• vybudovanie Centra duševného zdravia, 

• rozširovanie a podpora projektov „Zdravé mesto“, 

• podpora a rozširovanie projektov „Školy podporujúce zdravie“. 
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Podľa opatrenia č. 5.3.6.1 - Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti 

regionálnej politiky – je cieľom PHSR vytvorenie podmienok pre spoluprácu  na miestnej a 

regionálnej úrovni pomocou podpory aktivít regionálnych a lokálnych  rozvojových 

organizácií, cestou podpory prípravy strategicky významných projektov prostredníctvom 

nasledujúcich aktivít: 

• tvorba stratégií rozvoja a tvorba partnerstiev, 

• budovanie lokálnych  rozvojových organizácií, 

• príprava projektov, štúdií a technických návrhov. 

Podľa opatrenia č. 5.3.6.2 - Renovácia a rozvoj obcí a zachovanie dedičstva vidieka, ktorého 

cieľom je rozvoj doplnkových výrob, výroba a predaj miestnych špecialít, rozvoj služieb 

návštevníkom vidieka, rozvoj rekreačných a relaxačných aktivít, budovanie rekreačno-

oddychových zón, rekonštrukcia a modernizácia budov a objektov historického, kultúrneho a 

národného významu dávajú predpoklad na rozvoj vidieka je jednou z plánovaných aktivít 

výstavba cyklotrás, turistických a náučných trásvýstavba cyklotrás, turistických a náučných trás . 

Memorandum o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho Memorandum o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho 

kraja s regionálnymi združeniami ZMOSkraja s regionálnymi združeniami ZMOS   

Memorandom o partnerstve a spolupráci Trnavského samosprávneho kraja s regionálnymi 

združeniami ZMOS sa zúčastnené strany dohodli na vzájomnej spolupráci, okrem iného aj 

v nasledujúcich oblastiach: 

• podpora aktivít a rozvoj vzájomnej spolupráce s občianskymi združeniami 

pôsobiacimi na území TTSK, 

• propagácie zdravého životného štýlu a zdravotnej prevencie, 

• podpora realizácie cyklistických trás. 

1.3 Analýza stavu športu v1.3 Analýza stavu športu v   Slovenskej Slovenskej rr epublikeepublike   

Slovenská republika je stredoeurópska vnútrozemská krajina v miernom podnebnom pásme 

so štyrmi ročnými obdobiami, ktoré umožňuje obyvateľom vykonávať rôzne športové a 

rekreačné aktivity počas celého roka.  
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Medzi športy s najstaršou tradíciou na Slovensku patria: atletika, šerm, korčuľovanie, tenis, 

veslovanie, cyklistika, kolky, box, plávanie, vtedajšia ťažká atletika, t.j. vzpieranie  a 

zápasenie  a začiatkom 20. storočia sa začal rozširovať aj futbal. 

V lete si obyvatelia Slovenska spomedzi pestrej palety športových aktivít najčastejšie 

vyberajú futbal, tenis, volejbal, plávanie, cykloturistiku a turistiku. V zime je to vzhľadom na 

prírodné podmienky najmä lyžovanie (bežecké a zjazdové), turistika  a snowbording. 

Veľkému záujmu sa počas celého roka  teší návšteva plavární a športových hál, kde sa hrá 

najmä futbal, volejbal, basketbal a tenis. Pre občanov Slovenska sú divácky najatraktívnejšie 

športy futbal, ľadový hokej a tenis. Najúspešnejšími športmi sú vodný slalom, streľba a 

rýchlostná kanoistika. V poslednom období sa zvyšuje záujem najmä mladých ľudí o 

netradičné športy, ako napríklad inline korčuľovanie, hokejbal, skateboarding a ďalšie.  

Systém organizácie telesnej kultúry aSystém organizácie telesnej kultúry a   športu na Slovenskušportu na Slovensku   

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR  sú ústrednými 

orgánmi štátnej správy, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje realizácia štátnej politiky vo 

vzťahu k telesnej kultúre a športu. Úlohou vlády v oblasti športu je utvárať podmienky pre 

športovú reprezentáciu, prípravu športových talentov, športovanie detí mimo školského 

vyučovania a výstavbu športovej infraštruktúry osobitného významu.  

Cieľom štátnej politiky vo vzťahu k telesnej kultúre a športu je podporiť štátnu reprezentáciu, 

regionálny, mládežnícky a akademický šport. Ďalej svoju pozornosť sústreďuje na osvetovú 

kampaň zameranú na propagáciu zdravého životného štýlu a zmenu hodnotovej orientácie 

občanov SR. Cieľom vlády je zabezpečiť prepojenie Národného programu rozvoja športu so 

súvisiacimi programami najmä v oblasti zdravotníctva, mládeže, cestovného ruchu a  

prevencie negatívnych javov v spoločnosti.  

1.3.1 Mimovládne športové subjekty 1.3.1 Mimovládne športové subjekty   

Slovenský športový mimovládny sektor je charakteristický vysokým počtom organizácií, 

ktoré sú vytvorené na občianskom princípe a obnovou športových združení, ktorých činnosť 

bola počas socialistického zriadenia zrušená (Orol, Sokol). Jedným zo sprievodných javov 

transformácie spoločnosti je nadmerná závislosť mimovládnych športových organizácií na 

verejných dotáciách. Nové legislatívne prostredie a nízka ekonomická sila Slovenska 

nevytvárajú zatiaľ dostatočné podmienky na finančné osamostatnenie sa týchto organizácií.  
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V súčasnosti sú na celoštátnej úrovni najvýznamnejšími mimovládnymi športovými 

organizáciami národné športové federácie, ktoré zodpovedajú za rozvoj svojho športového 

odvetvia a za športovú reprezentáciu Slovenska vo svojom športe.  

Okrem športových federácií pôsobia na celoštátnej úrovni organizácie, poskytujúce služby 

športovým federáciám, alebo iným organizáciám celoštátneho, prípadne miestneho významu. 

Najznámejšími takýmito organizáciami sú Konfederácia športových zväzov, Asociácia športu 

pre všetkých, Asociácia telovýchovných jednôt a klubov, Zväz technických a športových 

činností  a iné.  

Špecifickú úlohu má Slovenský olympijský výbor pri zabezpečovaní účasti reprezentantov SR 

na letných a zimných olympiádach, ako aj šírení myšlienok olympizmu v SR.  

Osobitnou skupinou sú organizácie, ktoré majú nadšportový charakter, ako napríklad 

Antidopingový výbor, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Slovenská 

asociácia športovej a olympijskej filatelie, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, 

Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov  a Asociácia športových 

psychológov.  

Zdravotne postihnutí športovci majú na celoštátnej úrovni viacero organizácií - Zväz telesne 

postihnutých športovcov, Slovenský zväz nepočujúcich športovcov, Slovenský zväz 

športovcov s mentálnym postihnutím, Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov 

Slovenska. Vo vzťahu k medzinárodnému paraolympijskému hnutiu Slovensko zastupuje 

Slovenský paraolympijský výbor.  

Na regionálnej a miestnej úrovni pôsobí približne 7000 športových klubov a organizácií, ktoré 

poskytujú služby na príslušnej úrovni pre organizované, či neorganizované športovanie. 

1.3.2 Šport na školách 1.3.2 Šport na školách   

Telesná výchova je na základných a stredných školách povinným predmetom v rozsahu 2-3 

vyučovacích hodín do týždňa. Súčasťou TV na základných školách je aj základný plavecký 

výcvik.  

Telesná výchova na vysokých školách nie je povinným predmetom, avšak na väčšine 

vysokých škôl majú študenti možnosť zvoliť si ju za svoj dobrovoľný predmet a vybrať si z 

viacerých športových aktivít ponúkaných vysokými školami a ich športovými klubmi.  
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Mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti školského športu sú Slovenská asociácia 

športu na školách a Slovenská asociácia univerzitného športu, ktoré sú členmi 

medzinárodných federácií (ISF a FISU). Spoluprácou so školami a národnými športovými 

federáciami sa snažia zvýšiť zapojenie mladých ľudí do športu a do pohybových aktivít.  

 

1.3.3 Vzdelávanie v oblasti športu1.3.3 Vzdelávanie v oblasti športu   

Vzdelávanie a prípravu trénerov, rozhodcov a iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry 

vykonávajú vzdelávacie zariadenia, ktoré majú na túto činnosť akreditáciu vydanú 

Ministerstvom školstva SR. 

Vzdelávanie a prípravu odborníkov v športe upravuje Vyhláška MŠ SR č. 444/2008 Z. z.  o 

akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o jednotnom vzdelávacom systéme v športe 

SR , ktorá ustanovuje nový systém vzdelávania odborníkov v športe - jednotný vzdelávací 

systém odborníkov v športe, ktorý pozostáva z päťstupňovej kvalifikačnej stupnice 

vzdelávania trénerov, z trojstupňovej kvalifikačnej stupnice vzdelávania rozhodcov a 

kvalifikačnej stupnice rôznych stupňov vzdelávania iných odborníkov a vzdelávanie iných 

odborníkov bez rozdelenia na jednotlivé stupne. Jednotný vzdelávací systém určuje pre každú 

kategóriu odborníkov v športe podmienky prijatia na štúdium, profil absolventa, časový 

rozsah, študijný vzdelávací program, spôsob záverečnej skúšky, podmienky získania dokladu 

o ukončení vzdelávania a uznávanie odbornej spôsobilosti. Jednotný vzdelávací systém 

schvaľuje a aktualizuje Ministerstvo školstva SR. 

1.3.4 Medzinárodná spolupráca 1.3.4 Medzinárodná spolupráca   

Medzinárodnú spoluprácu v jednotlivých športových odvetviach zabezpečujú národné 

športové federácie. Svojich partnerov v zahraničí majú aj niektoré celoslovenské mimovládne 

športové organizácie. Viacero slovenských športových funkcionárov pôsobí v orgánoch 

medzinárodných športových federácií a iných športových organizácií. Sekcia štátnej 

starostlivosti o šport Ministerstva školstva Slovenskej republiky zabezpečuje aproximáciu 

legislatívy s EÚ a prostredníctvom medzivládnych alebo medzirezortných zmlúv podporuje a 

realizuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti športu, výmenu informácií a expertov. V 

ENGSO - v Európskom združení mimovládnych športových organizácií zastupuje slovenský 

šport Konfederácia športových zväzov SR. 
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Zhrnutie Zhrnutie --  stav športu na Slovensku stav športu na Slovensku   

Slovenská republika v oblasti športu v poslednom období prešla určitou transformáciou. 

Zmenil sa systém organizácie, riadenia a financovania športu. V dôsledku sociálnej 

transformácie sa zmenil hodnotový systém spoločnosti, vrátane záujmu o telesnú výchovu a 

šport, ktorý je podmienený majetkovými a sociálnymi pomermi, vzdelaním a ďalšími 

faktormi, ktoré bezprostredne ovplyvňujú hodnotovú orientáciu občanov. Je to jeden z 

dôsledkov, ktorý ovplyvňuje záujem obyvateľstva o vykonávanie športových aktivít. 

Vzhľadom na sociálne postavenie došlo u väčšiny populácie k podstatnému zníženiu záujmu 

o platené športové aktivity, alebo k presunu na finančne menej náročné športové aktivity. 

Slovenský šport prešiel od vzniku samostatnej Slovenskej republiky náročným obdobím. 

Nemá dostatočné finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, z rozpočtov samospráv, nie sú 

vytvorené podmienky na samofinancovanie a je vo veľkej miere závislý na dotáciách zo 

štátneho rozpočtu. V súčasnosti sa šport ešte nevníma ako výkonné ekonomické odvetvie, 

ktoré ovplyvňuje zamestnanosť, obchod, cestovný ruch a ekonomiku a rovnako nedostatočne 

využíva zdroje fondov EÚ. 

Športu chýba funkčná riadiaca a koordinačná štruktúra, ktorá by zabezpečila spoluprácu 

športového hnutia so štátnymi a samosprávnymi orgánmi. Ďalej chýba efektívny systém 

výberu a prípravy športovo-talentovanej mládeže a v súčasnosti len s ťažkosťami môže 

pripraviť špičkových športovcov. Nemá dostatočné výstupy a výsledky športovej vedy, 

športovej medicíny, ani efektívny vzdelávací systém športových odborníkov. S ohľadom na 

športovú reprezentáciu je nízky počet športovcov schopných dosahovať mimoriadne výkony 

na medzinárodnej úrovni, a to zvlášť v olympijských športoch. Významným problémom je 

klesajúci trend v počte kvalifikovaných trénerov, rozhodcov a dobrovoľných funkcionárov. 

V rámci školskej telesnej výchovy a školského športu v období informatizácie spoločnosti 

evidentne klesá pohybová aktivita, čo má za následok nástup civilizačných chorôb. Na 

základných a stredných školách došlo k zníženiu počtu hodín telesnej výchovy. Neustále 

narastajú počty žiakov, ktorí sú oslobodení od pohybových aktivít v dôsledku rôznych 

ochorení a porúch zdravia. Výchovno-vzdelávací proces telesnej výchovy je negatívne 

ovplyvnený nedostatočným finančným zabezpečením celého školského systému, najmä pri 

oceňovaní  učiteľov telesnej výchovy v rámci vykonávania aktivít v mimoškolskom čase pri 

príprave a účasti žiakov na školských športových súťažiach. Kritická situácia je v materiálno-
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technickom zabezpečení, najmä vo vybavení učebnými pomôckami, ale aj v oblasti 

prevádzky, rekonštrukcie, údržby a výstavby školských telovýchovných objektov a zariadení. 

Záujmová mimoškolská športová činnosť detí a mládeže vo voľnom čase prebieha v 

záujmových útvaroch t. j. v krúžkoch, školských športových kluboch, školských strediskách 

záujmovej činnosti, školských športových strediskách, centrách voľného času, školských 

kluboch a domovoch mládeže.  

Šport na Slovensku v súčasnosti nie je predmetom verejného záujmu a možno konštatovať, že 

v súčasnosti nemá primerané postavenie v spoločnosti. Nedostatočne sa šport vníma ako 

účelový prostriedok pre podporu a zlepšovanie zdravotného stavu, zvyšovanie fyzickej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti, obmedzenia rastu obezity, nárastu kriminality, drogovej a 

alkoholovej závislosti. Šport by mal byť nevyhnutnou súčasťou výchovy, biologického a 

pohybového rozvoja človeka. Šport by mal pôsobiť  ako významný faktor jeho duševného 

vývoja, aktívneho prostriedku sociálneho rozvoja, ktorý formuje pozitívne spoločenské 

hodnoty, postoje a integračné procesy, eliminujúce xenofóbiu, rasizmus, individualizmus, 

sebectvo, nevšímavosť a bezohľadnosť. Podceňuje sa funkcia športu ako najúčinnejšieho a 

najefektívnejšieho prostriedku prevencie negatívnych javov (kriminalita, drogová závislosť, 

atď.). Šport nedostatočne využíva veľký potenciál telesnej výchovy a športu na školách 

všetkých stupňov. V oblasti záujmu žiakov o telesnú výchovu možno reflektovať klesajúci 

trend, s ktorým súvisí i nedostatočné využívanie mimoškolských foriem telesnej kultúry. 

V oblasti športu pre všetkých možno konštatovať pokles záujmu o pravidelné športovanie. 

Ako dôvody možno uviesť  znižovanie cenovej dostupnosti, nedostatok a slabé vybavenie 

športových zariadení, nedostatok dlhodobých projektových zámerov, chýbajúce podmienky 

na realizáciu športovej činnosti pre občanov so zdravotným postihnutím ako i absencia 

budovania nenáročných športových a telovýchovných objektov. 

Na základe analýz možno konštatovať, že v oblasti športovo talentovanej mládeže je súčasná 

sieť útvarov, vzhľadom na počet obyvateľov SR a výskyt športových talentov, relatívne 

široká. Kvalita a efektívnosť práce v jednotlivých útvaroch je rozdielna. Centrálna riadiaca 

štruktúra, ktorá by priamo posudzovala činnosť v jednotlivých útvaroch v celoslovenskom 

meradle a koordinovala subjekty podieľajúce sa na zabezpečení činnosti útvarov v súčasnosti 

absentuje. V tomto meradle sú športové zväzy pri zabezpečovaní športovej prípravy odkázané 

na vlastné metodické riadenie. Práca trénerov mládeže je nedostatočne finančne oceňovaná a 

súčasná výška štátnej dotácie určená na oblasť športovo talentovanej mládeže je 
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podhodnotená (nepostačuje na pokrytie platov mládežníckych trénerov vo výške priemernej 

mzdy v SR). 

V oblasti materiálno-technickej možno tiež konštatovať niekoľko nedostatkov. V prospech 

výstavby, rekonštrukcie športových objektov, športovo-technického stavu športovísk bola 

aktivita podpriemerná. Nebol vytvorený potrebný dlhodobý koncepčný prístup zabezpečenia 

investičnej prípravy športových zámerov. Pasportizácia športových objektov sa nevykonávala. 

Situácia v tejto oblasti je málo transparentná. 

Z pohľadu dosiahnutých výsledkov z hľadiska štátnej športovej reprezentácie možno 

konštatovať, že slovenský šport je v medzinárodnom meradle stále schopný konkurovať aj 

vyspelejším krajinám. S ohľadom na porovnanie podmienok na prípravu slovenských 

reprezentantov je konkurencia voči vyspelým krajinám významne ohrozená, až nemožná. 

Športová infraštruktúra je zastaraná a v mnohých prípadoch nespĺňa medzinárodné štandardy. 

Realizovať tréningový proces v takýchto podmienkach a snažiť sa konkurovať vyspelým 

krajinám je veľmi zložité4. 

1.4 Analýza stavu športu v TTSK1.4 Analýza stavu športu v TTSK   

Analýza stavu športu v TTSK pozostáva z parciálnych analýz v nasledujúcich oblastiach: 

• organizácia športu aorganizácia športu a   rozvoja telesnej kultúry vrozvoja telesnej kultúry v   rámci TTSK, rámci TTSK,  

• stav športu astav športu a   športových objektov (MTZ) všportových objektov (MTZ) v   TTSK, TTSK,  

••   šport,  telesná kultúra ašport,  telesná kultúra a   ľudské zdroje vľudské zdroje v   TTSK.TTSK.   

1.4.1 Organi1.4.1 Organi zácia športu azácia športu a   rozvoja telesnej kultúry vrozvoja telesnej kultúry v   rámci TTSKrámci TTSK   

Z hľadiska zamerania a účelu vykonávania športovej činnosti sú šport a rozvoj telesnej 

kultúry v TTSK organizované v nasledujúcich troch oblastiach: 

• šport detí a mládeže (školský šport, mimoškolský šport detí a mládeže), 

• šport pre všetkých (masový šport), 

• športovo-talentovaná mládež, výkonnostný a vrcholový šport. 

 

 
                                                             
4 Spracované podľa: Stratégia rozvoja športu v TTSK 
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Šport detí a mládežeŠport detí a mládeže   

Školský  športŠkolský  šport   

Na základe učebného plánu a učebných osnov schválených Ministerstvom školstva SR sú 

školy už od nultého ročníka základnej školy povinné odučiť minimálne 2 hodiny telesnej 

výchovy týždenne (až 3 hodiny), teda 66 – 99 hodín počas jedného školského roka.  

Hlavným cieľom a poslaním telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu je zabezpečiť 

zdravý rast, psychomotorický vývoj a naučiť deti pravidelným návykom pre pohybovú 

činnosť. Už od útleho veku je dôležité získať základné pohybové schopnosti, zdokonaliť 

správne držanie tela, koordináciu pohybov a osvojiť si rôzne pohybové zručnosti. Telesná 

výchova v predškolských zariadeniach sa zameriava na rozvoj základných pohybových 

návykov, schopností, zručností, cvičí pohybovú pamať a účí deti reagovať pohybom na 

ukážky učiteľa. Okrem vyššie uvedených zámerov predškolskej telesnej výchovy sú ďalšími 

cieľmi naučiť deti základnú telovýchovnú terminológiu, poznávať a používať náradie 

a náčinie (vedenie k bezpečnosti pri cvičení), naučiť deti správať sa v prírode, na ulici 

a v dopravnom prostriedku, cvičením viesť deti k pravidelnosti, vytrvalosti, odvahe 

a priateľstvu. Predškolská telesná výchova pravidelnými a zaujímavými aktivitami utvára 

pozitívny vzťah k pohybu a pobytu v prírode. Prostredníctvom cvičenia napomáha deťom 

získať a utvárať si základné hygienické návyky, nadobudnúť odolnosť a otužilosť organizmu, 

a tým prispieť k celkovému upevňovaniu zdravia detí. 

V rámci prvého stupňa základných škôl, hlavným cieľom telesnej výchovy je pomôcť žiakom 

si vytvoriť základnú predstavu o jej význame, o možnostiach jej využitia pre zdravie, zábavu, 

zdatnosť a odpočinok. Zámerom výučby telesnej výchovy je vzbudiť záujem žiakov o telesnú 

výchovu, podporiť chuť cvičiť a naučiť ich prežívať radosť zo spontánnej i riadenej 

telovýchovnej činnosti. Telesná výchova na školách sa zameriava na vybudovanie veku 

zodpovedajúcej úrovene kondičných a koordinačných činností. 

Všeobecným cieľom telesnej výchovy druhého stupňa základných škôl je dosiahnutie stavu, 

aby žiaci končiaci deviaty ročník mali vytvorenú predstavu o význame telesnej výchovy 
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a pohybovej aktivity, ako nevyhnutných prostriedkov pre optimalizáciu a upevňovanie 

fyzického a duševného zdravia. Ďalej aby prejavovali záujem o telesnú výchovu, mali 

uvedomelý aktívny vzťah k telovýchovnej a športovej činnosti, aby pohybová aktivita bola 

pociťovanou pravidelne realizovanou a prežívanou potrebou v ich ďalšom spôsobe života. 

Ďalším dôležitým cieľom je, aby žiaci mali adekvátne somatickým, motorickým 

a psychickým predpokladom zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností. 

V rámci preneseného výkonu štátnej správy je telesná výchova na školách povinná (v rozsahu 

2-3 vyučovacie hodiny týždenne). Jedným z možných kritérií na hodnotenie úrovne 

starostlivosti štátu a vlád jednotlivých krajín o zdravie mládeže je hodinová dotácia povinnej 

telesnej výchovy. 

V rámci TTSK sú okrem povinnej telesnej výchovy v školských zariadeniach zriadené aj 

špeciálne športové triedy, športové školy a možnosť zapájať sa do voliteľných a nepovinných 

predmetov (so zameraním na šport) v rámci štátnych stredných škôl.  

Prehľad základných škôl v TTSK s ohľadom na zriaďovateľa a športové triedy je uvedený 

v prílohe č. 10. 

Prehľad stredných škôl v TTSK s ohľadom na zriaďovateľa a športové triedy je uvedený 

v prílohe č. 11. 

Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ, ZŠ, SŠ a ŠZ v Slovenskej 

republike sú školské športové súťaže. Ich primárnym cieľom: 

• motivácia a zapájanie detí a mládeže do pravidelného športovania v záujme 

upevňovania zdrvia a výchovy k zdravému životnému štýlu, 

• využívanie získaných vedomostí a zručností z povinnej telesnej výchovy, 

• pozitívne využívanie voľného času detí športovaním ako prevencie proti negatívnym 

a sociálno-patologickým javom v spoločnosti (drogy, alkohol, cigarety), 

• vyhľadávanie športových talentov a podpora ich ďalšieho rastu, 

• utváranie podmienok pre úspešnú reprezentáciu slovenského školského športu 

v zahraničí. 

Školský šport sa ďalej realizuje prostredníctvom občianskych združení, ktoré koordinujú a 

finančne podporujú finálové súťaže žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a 
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študentov vysokých škôl. Formou projektu Otvorená škola štát podporuje záujmovú činnosť v 

športe na školách. 

 

 

Zhrnutie Zhrnutie --  školský  šport v TTSK školský  šport v TTSK   

Súčasný stav v školskom športe a v školskej telesnej výchove nie je uspokojivý. Najväčší 

pokles fyzickej aktivity sa objavuje pri prechode zo základnej školy na strednú školu. Prudký 

pokles nastáva aj s blížiacim sa ukončením strednej školy. 

Na zapojenie detí a mládeže do pravidelnej pohybovej aktivity alebo športu majú rozhodujúci 

vplyv najmä rodičia, potom učitelia telesnej výchovy, tréneri a v neskoršom veku najmä 

kamaráti. Na druhej strane práve rodičia z rôznych dôvodov odhlasujú svoje deti z hodín 

telesnej výchovy. 

V dôsledku nárastu iných povinností detí a mládeže dochádza ku skracovaniu časového 

obdobia, ktoré v minulosti venovali pohybovým aktivitám. Školská telesná výchova je v 

tomto smere jednou z foriem „psycho-hygienickej náhrady“. Napriek klesajúcemu trendu vo 

využívaní voľného času detí a mládeže na športové aktivity a z toho vyplývajúcej potreby 

saturácie tohto poklesu, počet hodín telesnej výchovy na školách nepribúda a kvalita výučby 

je relatívne nízka. V rámci preneseného výkonu štátnej správy, možno v tomto ohľade 

konštatovať nedostatočnosť: 

• hodiny telesnej výchovy nie vždy napĺňajú minimum stanovené učebnými osnovami, 

• zníženie počtu hodín povinnej telesnej výchovy na druhom stupni ZŠ, 

• významne percento detí sa nezúčastňuje hodín telesnej výchovy (11,1%), pričom 

takmer polovica bez závažného zdravotného dôvodu (tabuľka č. 1), 

• nízka kvalita výučby telesnej výchovy, zapríčinená okrem iného nedostatočným 

finančným ohodnotením pedagógov, klesajúcim počtom odborne pripravených 

učiteľov telesnej výchovy, nízkou angažovanosťou ostatných vyučujúcich v tomto 

smere, stagnujúcou a znižujúcou sa zdatnosťou detí, nedostatočnými telovýchovnými 

zariadeniami (tabuľka č. 2a, 2b) s vysoko amortizovanými pomôckami, v niektorých 

prípadoch aj chýbajúcou telocvičňou. 
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Tabuľka 1 

 
Žiaci oslobodení od hodín 
Telesnej výchovy 

 
Gymnáziá 

 
Športové 

gymnáziá 5 

 
Stredné 

odborné školy 

Stredné odborné 
učilištia a Združené 

stredné školy 

Počet žiakov denného štúdia 6 812 321 7 857 8 932 
Priemerný počet týždenných vyuč. 
hodín TV 

3 2 2 1,5 

Počet 490 0 797 771 Žiaci oslobodení od 
TV % 7,2 0 10,1 8,6 

Počet 272 0 183 107 Žiaci čiastočne 
oslobodení od TV % 4 0 2,3 1,2 

Počet 762 0 980 878 Žiaci  oslobodení od 
TV spolu % 11,2 0 12,4 9,8 

Počet 61 0 26 88 Zdravotná TV 
% 0,9 0 0,3 1 

Priemerný počet týždenných vyuč. 
hodín zdravotnej TV 

2 0 2 1 

Počet 222 0 66 185 Nepovinný predmet - 
Športová príprava 

% 3,3 0 0,8 0,2 
Priemerný počet týždenných vyuč. 
hodín športovej prípravy 

2 0 2 2 

                                                                                                                   Zdroj: TTSK 

Najvyšší počet týždenných vyučovacích hodín telesnej výchovy je na gymnáziách (3 

vyučovacie hodiny týždenne), najnižší na Stredných odborných učilištiach a Združených 

stredných školách (1,5 vyučovacích hodín týždenne), najmä vo vyšších ročníkoch (vyplýva z 

vykonávania odborného výcviku žiakov). 

Školy v rámci TTSK sa zapájajú do okresných a krajských súťaží, v ktorých dosahujú veľmi 

dobré výsledky. Je potrebné konštatovať, že do tejto športovej činnosti sa zapája pomerne 

málo žiakov. Nedostatkom je zvyšujúci sa počet pohybovo málo zdatných žiakov. 

                                                             
5 Žiaci športových gymnázií sa okrem hodín telesnej výchovy zúčastňujú intenzívnej tréningovej činnosti v 
zmysle pedagogickej dokumentácie a podľa druhu športu. 
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Tabuľka 2a 
 

Telovýchovné zariadenia využívané ZŠ v Trnavskom kraji podľa vlastníka, k 31.12.2007 
v tom vo vlastníctve 

Druh zariadenia Počet 
zariadení danej 

školy inej školy mesta 
TJ, iného 

občianskeho 
združenia 

súkromníka 

Telocvičňa 194 137 26 28 3 0 
Posilňovňa 39 24 1 5 4 5 
Futbalové ihrisko 158 37 4 50 67 0 
Hádzanárske ihrisko 77 57 4 10 6 0 
Basketbalové ihrisko 52 34 4 11 3 0 
Volejbalové ihrisko 59 46 1 10 2 0 
Tenisové ihrisko 41 25 1 7 4 4 
Atletická dráha 79 57 6 11 5 0 
Krytý bazén 29 1 5 15 4 4 
Nekrytý bazén 4 0 0 3 1 0 
Športová hala 16 0 1 11 2 2 
Zimný štadión 12 0 0 11 1 0 
Viacúčelové otvorené ihrisko 101 67 6 26 2 0 
Gymnastická telocvičňa 31 29 0 2 0 0 
Pohybové štúdio 10 9 0 0 1 0 
Otvorená ľadová plocha 8 0 0 6 1 1 
Iné 19 15 0 3 0 1 
Spolu 929 538 59 209 106 17 

Zdroj: TTSK 
Tabuľka 2b 
 

Telovýchovné zariadenia využívané SŠ v Trnavskom kraji podľa vlastníka, k 31.12.2007 
v tom vo vlastníctve 

Druh zariadenia 
 

Počet 
zariadení danej 

školy inej školy mesta 
TJ, iného 

občianskeho 
združenia 

súkromníka 

Telocvičňa 88 52 29 2 4 1 
Posilňovňa 70 54 5 3 5 3 
Futbalové ihrisko 37 11 8 11 7 0 
Hádzanárske ihrisko 25 12 7 2 4 0 
Basketbalové ihrisko 39 21 11 6 1 0 
Volejbalové ihrisko 39 22 13 3 1 0 
Tenisové ihrisko 36 18 1 0 14 3 
Atletická dráha 44 19 15 4 6 0 
Krytý bazén 16 4 4 5 1 2 
Nekrytý bazén 5 0 0 4 0 1 
Športová hala 14 2 1 8 3 0 
Zimný štadión 9 1 0 5 3 0 
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Viacúčelové otvorené ihrisko 40 30 6 3 1 0 
Gymnastická telocvičňa 14 11 2 1 0 0 
Pohybové štúdio 8 7 0 1 0 0 
Otvorená ľadová plocha 6 0 0 6 0 0 
Iné 6 1 0 5 0 0 
Spolu 496 265 102 69 50 10 

Zdroj: TTSK 
 

Počet žiakov zaradených do voliteľných a nepovinných predmetov v štátnych stredných 

školách (podľa typu strednej školy) v školskom roku 2007/2008 v rámci TTSK je zobrazený 

v tabuľke č. 3 

Tabuľka 3 

Štátne stredné 
školy 
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SOŠ 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gymn. 143 71 0 57 0 0 0 0 0 0 0 
Trnavský kraj 221 71 0 57 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: UIPŠ 

Počet žiakov zaradených do nepovinných predmetov v základných štátnych školách (podľa 

okresov) v školskom roku 2007/2008 v rámci TTSK je uvedený v tabuľke č. 4. 

Tabuľka 4 

Okres/Kraj Pohybová 
príprava 

Pohybová 
a športová 
výchova 

Športová 
príprava 

Telesná 
výchova 

Telesná 
výchova 

oslabených 
Plávanie 

Dunajská Streda 219 29 240 24 0 0 
Galanta 245 15 63 0 0 0 
Hlohovec 150 0 0 0 0 0 
Piešťany 18 27 16 0 0 0 
Senica 14 97 33 0 0 0 
Skalica 97 15 36 24 0 0 
Trnava 139 0 60 0 10 0 
Trnavský  kraj 882 183 448 48 10 0 

Zdroj: TTSK 

Mimoškolský  športMimoškolský  šport   

Mimoškolský šport detí a mládeže je možné realizovať inštitucionalizovanou 

a neinštitucionalizovanou formou.  
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Inštitucionalizovaná forma mimoškolského športu zodpovedá všetkým formám športovej 

aktivity, ktorá sa vykonáva nad rámec školského športu, počas voľného času a je zastrešená 

organizáciou venujúcou sa tejto činnosti. Za takéto inštitúcie možno považovať Centrá 

voľného času, Školské strediská záujmovej činnosti, Športové kluby, Športové spolky, 

Športové združenia, Telovýchovné jednoty6 a iné subjekty, ktoré sa venujú práci s deťmi 

a mládežou so zameraním na športové a pohybové aktivity.  

Neinštitucionalizovaná forma mimoškolského športu je definovaná akoukoľvek športovou 

aktivitou, ktorá nie je zastrešená organizáciou, či subjektom, venujúcim sa športovým 

a pohybovým aktivitám. Predstavuje dobrovoľnú, neriadenú, individuálne plánovanú športovú 

aktivitu, najčastejšie vykonávanú samostatne, s rodičmi, či s rovesníkmi.  

Tabuľka č. 5 obsahuje informácie o návštevnosti krúžkov zameraných na športové 

a pohybové aktivity žiakmi denného štúdia v TTSK. 

Tabuľka 5 
 

Počet žiakov navštevujúcich 
krúžky zamerané na športové 
a pohybové aktivity 

Gymnáziá Športové 
gymnáziá7 

Stredné 
odborné 
školy 

Stredné odborné 
učilištia a Združené 

stredné školy 

Počet žiakov denného štúdia 6 812 321 7 857 8 932 

Počet športových krúžkov 79 0 61 77 
Počet členov 1 295 0 1 080 1 676 
Počet % 19 0 13,7 18,7 
Priemerný počet týždenných hodín 
športovej krúžkovej činnosti 2 0 2 2 

Zdroj: TTSK 

V rámci mimoškolskej činnosti sa športovým aktivitám organizovaným prostredníctvom 

športových krúžkov venuje približne 17,1 % žiakov, čo možno konštatovať ako relatívne 

nízky počet návštevnosti. 

                                                             
6 Prehľady Športových klubov, spolkov, združení a Telovýchovných jednôt sú uvedené v prílohe č. 12 ako 
súčasť prehľadov občianskych združení s oblasťou pôsobenia sústreďovanou na šport a telovýchovu, keďže tieto 
organizácie zabezpečujú šport pre všetkých a súčasne predstavujú i možnosti mimoškolského športu pre 
juniorov.  

7 Žiaci športových gymnázií sa okrem hodín telesnej výchovy zúčastňujú intenzívnej tréningovej činnosti v 
zmysle pedagogickej dokumentácie a podľa druhu športu. 
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Krúžková činnosť je zameraná najmä na kolektívne športy – futbal, volejbal, hádzaná, 

basketbal, mini futbal, futsal, vybíjaná, floorbal a pohybové hry. Z individuálnych športov 

prevláda tenis, stolný tenis, šach, atletika, turistika, silový päťboj a plávanie. 

Školy organizujú pre žiakov lyžiarske výchovno-výcvikové kurzy a plavecké výcviky (podľa 

daných možností v regióne). 

Šport pre všetkýchŠport pre všetkých   

Šport pre všetkých88 je rekreačná aktivita uskutočňovaná rôznymi formami telesných cvičení 

a ďalšími záujmovými pohybovými činnosťami. 

Šport pre všetkých je významnou súčasťou systému športu. Ako špecifická športová  činnosť, 

je určená všetkým vekovým skupinám obyvateľov, uskutočňovaná rôznymi formami 

telesných cvičení a druhmi športu za účelom ich telesného a duševného rozvoja, zlepšenia 

zdravia, duševnej pohody, tvorby optimálneho životného štýlu a uspokojovania osobných 

záujmov a potrieb. Šport pre všetkých propaguje a sprístupňuje športovanie čo najširšiemu 

okruhu ľudí.  

Podmienky pre šport pre všetkých sú utvárané na nasledujúcich úrovniach: 

• štátna správa (prostredníctvom legislatívy, finančného zabezpečenia a kontroly), 

• samospráva regionálnych orgánov (prostredníctvom rozpracovania koncepcie 

a programu rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja, podporou organizácie 

športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v kraji, podporou výstavby 

a prevádzkovania športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom, podporou 

výstavby a prevádzkovania športovej infraštruktúry, podporou využívania školských 

športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania), 

• samospráva obcí a miest (prostredníctvom rozpracovania koncepcie a programu 

rozvoja telesnej kultúry samosprávneho kraja na podmienky obce, podporou 

organizovania športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry v obci, i, podporou 

výstavby a prevádzkovania športových zariadení v školách, ktorých je zriaďovateľom,  

podporou výstavby a prevádzkovania športovej infraštruktúry, podporou využívania 

                                                             
8 Možnosti pestovania športu a vykonávania športových aktivít ako i preferované športy v TTSK sú analyzované 
v časti Stav športu a športových objektov v TTSK. 
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školských športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času 

vyučovania), 

• školy a školské zariadenia (prostredníctvom umožnenia využívania školských 

športových zariadení na telesnú kultúru obyvateľstva mimo času vyučovania), 

• občianske združenia (prostredníctvom participácie na zabezpečovaní niektorých úloh 

telesnej kultúry),  

• zdravotné poisťovne (prostredníctvom programov zameraných na zdravý životný štýl, 

zdravú výživu a prevenciu rizikových faktorov – motivácia k vykonávaniu športovej 

činnosti), 

• ďalšie subjekty (iné právnické a fyzické osoby). 

V rámci TTSK je zaregistrovaných celkom 1146 občianskych združení9, ktorých oblasť 

činnosti je sústreďovaná na telovýchovu a šport. Z toho 164 občianskych združení má oblasť 

činnosti šport (v tom celoslovenské športové zameranie 18, okresné športové zameranie 20, 

oblastné športové zameranie 25, mestské športové zameranie 6, zameranie na historické 

športy 5, zameranie na ázijské a bojové športy 50 a 40 občianskych združení zamerané na iné 

športové oblasti) a 982 občianskych združení má oblasť činnosti telovýchovu (230 

telovýchovných jednôt, 134 športových klubov, 478 iných klubov zameraných na 

telovýchovu, 20 oddielov, 10 občianskych združení zameraných na rekreačnú telesnú 

výchovu a šport, 17 občianskych združení zameraných na letectvo a parašutizmus, 53 

občianskych združení zameraných na karavany a motorizmus, 33 turistických telovýchovných 

občianskych združení a 7 iných bližšie nešpecifikovaných občianskych združení zameraných 

na telovýchovu). Zobrazenie počtu jednotlivých druhov občianskych združení registrovaných 

v rámci TTSK podľa predmetu zamerania sú zobrazené v tabuľke č. 6. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Príloha č. 12 obsahuje celkový prehľad občianskych združení zameraných na šport a telovýchovu. 
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Tabuľka 6  

Oblasť činnosti občianskych združení počet 

Občianske združenia so zameraním na šport 164 
Celoslovenské športové  18 
Okresné športové  20 
Oblastné športové 25 
Mestské športové 6 
Historické športy  5 
Ázijské a bojové športy  50 

Iné športové 40 
Občianske združenia so zameraním na telovýchovu 982 
Telovýchovné jednoty 230 
Športové kluby 134 
Iné kluby zamerané na telovýchovu 478 
Oddiely 20 
Rekreačná telesná výchova a šport 10 
Letectvo a parašutizmus 17 
Karavany a motorizmus 53 
Turistické 33 

Iné zamerané na telovýchovu 7 
Občianske združenia s oblasťou činnosti šport a telovýchova -  spolu 1146 

         Zdroj: MV SR 

Športovo talentovaná mládežŠportovo talentovaná mládež   

Výber a príprava športovo talentovanej mládeže je neoddeliteľnou súčasťou systému prípravy 

na vrcholový šport a športovú reprezentáciu Slovenskej republiky. Činnosť všetkých článkov 

- útvarov je zabezpečovaná v spolupráci športových zväzov, športových klubov, 

zriaďovateľov škôl a rezortných stredísk prípravy športovej reprezentácie na základe 

legislatívne upravených podmienok. 
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Systém riadenia a podpory športových talentov (talentovanej mládeže) je  od 1. septembra  

2008 upravený   zákonom č. 300/2008  Z. z. o organizácii a podpore športu. V období rokov 

1993 - 1997 systémová podpora talentovanej mládeže prakticky neexistovala. Systém 

zavedený od roku 1997 prebral mnohé pozitívne črty prednovembrového obdobia, podporil 

výkonnosť talentovanej mládeže, no postupne sa ukazoval ako príliš zložitý a málo adresný.  

 

 

Systém riadenia a podpory talentovanej mládeže pozostáva z nasledovných útvarov: 

• Školské športové stredisko 

• Športová trieda 

• Športová škola 

• Centrum talentovanej mládeže     

• Zväzové centrum prípravy mládeže 

Odbornú starostlivosť o športové talenty od 1. septembra 2008 zabezpečuje predovšetkým 

národný športový zväz v spolupráci so športovými klubmi, školami a ich zriaďovateľmi, 

školskými zariadeniami a so športovými strediskami Ministerstva školstva SR, Ministerstva 

vnútra SR a Ministerstva obrany SR. 

Nadstavbu k tomuto systému zabezpečuje Slovenský olympijský výbor podporu tzv. 

olympijských záloh. Sú to športovci, ktorí dosiahli v juniorskej kategórii svetový výsledok, 

pričom podpora trvá do dovŕšenia 23 rokov. Nevýhodou je nerovnomerné financovanie, keď 

v posledných rokoch sú financie uvoľňované vždy až koncom roka, kedy často strácajú svoj 

cieľ10. 

TTSK reagoval na aktuálnu výzvu (rok 2009) MŠ SR zameranú na projekt „Centrá 

olympijskej prípravy“. Poslaním tohto projektu je zabezpečenie komplexnej starostlivosti pre 

mladých talentovaných športovcov za účelom budúcej úspešnej reprezentácie Slovenskej 

republiky v olympijských športoch a výchovy týchto športovcov ako hodnotových vzorov pre 

občanov Slovenskej republiky. MŠ SR môže po splnení stanovených podmienok prideliť 

štatút Centra olympijskej prípravy v konkrétnych športoch jednotlivým školám. 

                                                             
10 Zdroj: Haviar, M.: https://intranet.sportcenter.sk/sportmagazine/?q=sk/node/111 
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Školské športové strediskáŠkolské športové strediská   

Školské športové strediská sú výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré poskytujú pohybovo 

nadaným žiakom možnosť rozšírenej telesnej výchovy a športovej prípravy v čase mimo 

vyučovania. Prispieva k všestrannému telesnému, pohybovému a duševnému rozvoju 

osobnosti žiakov. Vytvára základné podmienky na špecializáciu a perspektívny výkonnostný 

rast.  

Cieľmi školských športoch stredísk sú vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej 

činnosti v súvislosti s ochranou zdravia, dosiahnuť u talentovaných žiakov úroveň osvojenia 

herných činností a vytvárať podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj žiakov. 

Vo všeobecnosti pôsobia školské športové strediská pri základných a stredných školách a pri 

centrách voľného času. Z dostupných štatistík je možné konštatovať, že v TTSK pôsobia 

školské športové strediská len pri základných školách (19) a centrách voľného času (8) a pri 

stredných školách nevykonávajú svoju činnosť. Tabuľka č. 7 obsahuje prehľad školských 

športových stredísk pri ZŠ v TTSK v školskom roku 2007/2008. 

Tabuľka 7 

Trnavský kraj 
Názov školy Obec/Mesto Okres 

Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maď. Dunajská Streda 
Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maď. Šamorín 
Základná škola Jána Amosa Komenského Veľký Meder 

Dunajská 
Streda 

Základná škola Jana Amosa Komenského Sereď 
Základná škola s materskou školou, Mierové nám. 10 Šintava 

Galanta 

Základná škola, Námestie 1. mája č. 3 Chtelnica 
Základná škola, Mojmírova 98 Piešťany 
Základná škola, E. F. Scherrera 40 Piešťany 
Základná škola, Školská 4 Vrbové 

Piešťany 

Základná škola s materskou školou Cerová 277 
IV. Základná škola, J. Mudrocha 1343/19 Senica 
III. Základná škola, Sadová 620 Senica 
I. Základná škola, V. P. Tótha 32 Senica 
II. Základná škola, Komenského 959 Senica 

Senica 

Základná škola, Bernolákova 5 Holíč 
Základná škola, Školská 2 Holíč 

Skalica 

Základná škola, Spartakovská 5 Trnava 
Základná škola, Vančurova 31 Trnava 

Trnava 
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Základná škola Angely Merici, Halenárska 45 Trnava  

Zdroj:UIPŠ 

Z tabuľky jednoznačne vyplýva, že v okrese Dunajská Streda pôsobia tri školské športové 

strediská pri ZŠ, v okrese Galanta dve Školské športové strediská pri ZŠ, v okrese Piešťany 

štyri a v okres Senica päť. V okrese Skalica pôsobia dve školské športové strediská pri ZŠ 

a v okrese Trnava tri. V okrese Hlohovec v ostatnom školskom roku nepôsobili žiadne 

školské športové strediská pri ZŠ. 

Tabuľka č. 8 obsahuje prehľad školských športových stredísk pri CVČ v TTSK v školskom 

roku 2007/2008. 

Tabuľka 8 

Trnavský kraj - Školské športové strediská pri CVČ 
Názov školy Obec/Mesto Okres 

Názov Obec/Mesto Okres 
Centrum voľného času - Szabadidőközpont Dunajská Streda 
Centrum voľného času - Szabadidőközpont Šamorín 

Dunajská Streda 

Súkromné centrum voľného času - Magán Szabadidőközpont Mostová 9 
Centrum voľného času ako súčasť Spojenej školy Sládkovičovo 

Galanta 

Centrum voľného času Ahoj Piešťany Piešťany 
Centrum voľného času Senica Senica 
Centrum voľného času Holíč 
Centrum voľného času Skalica 

Skalica 

                                                                                                                    Zdroj: UIPŠ 

V TTSK z celkového počtu 14 aktívne pôsobiacich CVČ pri ôsmich z nich sú zriadené aj 

školské športové strediská. V okrese Dunajská Streda z celkového počtu troch CVČ školské 

športové stredisko pôsobí pri dvoch. V okrese Galanta z celkového počtu štyroch CVČ 

školské športové stredisko pôsobí pri dvoch. V okrese Piešťany je zriadené len jedno CVČ 

a pri ňom súčasne pôsobí školské športové stredisko. V okrese Senica z dvoch CVČ školské 

športové stredisko pôsobí pri jednom z nich a v okrese Skalica z dvoch CVČ školské športové 

stredisko je zriadené pri oboch. V okrese Hlohovec a Trnava pri CVČ nie sú zriadené školské 

športové strediská. 

Tabuľka č. 9 obsahuje prehľady o počtoch žiakov v športových strediskách podľa druhov 

športov v TTSK, k 31.12.2007. 
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Tabuľka 9 

Žiaci boli novoprijatý ukončili návštevu 
Počet žiakov,  ktorí 
zanechali športovú 

činnosť Druh športu 

spolu z toho 
dievčatá spolu z toho 

dievčatá spolu z toho 
dievčatá spolu z toho 

dievčatá 
atletika 164 66 45 22 53 23 42 16 

basketbal 229 101 51 33 21 14 18 12 

biatlon 10 5 0 0 2 0 0 0 

cyklistika 6 0 0 0 0 0 0 0 

futbal 1169 39 449 16 407 5 367 3 

hádzaná 269 252 112 104 39 17 25 3 

iné 359 118 135 31 27 9 27 9 

judo 17 0 7 0 0 0 0 0 

kanoistika 17 5 2 1 2 1 0 0 

karate 33 4 0 0 0 0 0 0 

ľadový hokej 162 3 18 2 31 1 9 1 

plávanie 45 19 0 0 0 0 0 0 

stolný tenis 88 17 30 6 11 2 5 1 

športová gymnastika 102 69 33 32 10 10 10 10 

športová streľba 67 24 16 10 8 4 0 0 

tenis 20 5 2 0 0 0 0 0 

veslovanie 26 11 11 6 11 5 9 5 

volejbal 192 167 50 40 34 33 18 18 

vzpieranie 15 4 3 1 4 1 1 1 

zápasenie 59 4 0 0 0 0 0 0 

spolu 3049 913 964 304 660 125 531 79 

Zdroj: UIPŠ 

Športové školy aŠportové školy a   športové triedyšportové triedy   
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V TTSK v školskom roku 2008/2009 vykonávalo svoju činnosť 241 základných škôl11. Z 

toho je 10 základných škôl so športovými triedami, pričom všetky základné školy so 

športovými triedami sú štátne základné školy, teda v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest. 

Tabuľka č. 10 obsahuje zoznam základných škôl so športovými triedami v TTSK. 

 

 

Tabuľka 10 

Trnavský kraj 

Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maď. Dunajská Streda Komenského 9 

Základná škola Galanta Štvrť SNP 1415/49 

Základná škola Piešťany Brezová 19 

Základná škola Piešťany Mojmírova 98 

IV. Základná škola Senica J. Mudrocha 1343/19 

III. Základná škola Senica Sadová 620 

Základná škola Skalica Mallého 2 

Základná škola Trnava Atómová 1 

Základná škola Trnava Kornela Mahra 11 

Základná škola Trnava Spartakovská 5 
Zdroj: UIPŠ 

Tabuľka č. 11 obsahuje prehľad športov, na ktoré sú zamerané športové triedy a počet žiakov 

ZŠ so športovými triedami podľa druhov športov v TTSK, k 31.12.2007. 

Tabuľka 11 

Trnavský kraj Trnavský kraj 
Druh športu 

žiaci z toho 
dievčat 

Druh športu 
žiaci z toho 

dievčat 
aikido 0 0 moderný päťboj 0 0 
atletika 154 84 orientačný beh 0 0 
bedminton 0 0 plávanie 0 0 
basketbal 14 14 pozemný hokej 0 0 
biatlon 0 0 stolný tenis 7 1 
cyklistika 0 0 športová gymnastika 0 0 
futbal 301 16 športová streľba 0 0 
hádzaná 89 64 tenis 1 1 
iné 0 0 triatlon 0 0 

                                                             
11  Prehľad Základných škôl pôsobiacich v školskom roku 2008/2009 v TTSK sú súčasťou prílohy č. 10 



48 

 

judo 0 0 veslovanie 0 0 
kanoistika 0 0 vodné pólo 0 0 
karate 0 0 volejbal 56 56 
krasokorčuľovanie 6 6 všestranná športová príprava 0 0 
ľadový hokej 299 3 vzpieranie 0 0 
lyžovanie 0 0 zápasenie 0 0 
      spolu 927 245 

Zdroj: UIPŠ 

V rámci stredných škôl v TTSK v školskom roku 2008/2009 pôsobí 81 stredných škôl 

a gymnázií. Z tohto počtu sú 2 stredné školy (gymnáziá) zamerané na šport – športové 

gymnáziá, pričom obe sú štátne, teda v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. V TTSK ďalej 

pôsobí 1 stredná škola so športovými triedami, ktorá je súkromná, teda nie je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Tabuľka č. 12 obsahuje prehľad počtu stredných škôl 

podľa zriaďovateľa a športové stredné školy – gymnáziá a strednú školu so športovými 

triedami, ktoré pôsobia v TTSK v školskom roku 2008/2009. 

Tabuľka 12 

Počet stredných škôl v TTSK v roku 2008/2009 

Počet stredných škôl 
Okres 

spolu štátne súkromné  cirkevné 
športové školy a športové triedy12 

Dunajská 
Streda 19 13 6 0 Športové Gymnázium - Dunajská Streda (Nám. sv. Štefana 1553/3) 

Galanta 11 6 5 0 Obchodná akadémia - Sereď (Mládežnícka 158/5) 
Hlohovec 5 5 0 0 0 
Piešťany 11 10 0 1 0 
Senica 6 4 1 1 0 
Skalica 10 9 1 0 Súkr. SOŠ VIA HUMANA - Skalica (Mallého 2) 

Šport ové gymnázium J.Herdu - Trnava (Jána Bottu 31) 
SOŠ automobilová - Trnava (Coburgova 39) Trnava 19 14 2 3 
SOŠ elektrotechnická - Trnava (Sibírska 1) 

Zdroj: UIPŠ 

Centrum talentovanej mládeže (CTM)Centrum talentovanej mládeže (CTM)   

CTM je útvar pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného 

rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii žiactva a dorastu (kadeti, juniori). Úlohou 

                                                             
12 Z uvedeného počtu športových škôl a škôl so športovými triedami má 5 gymnázií (1 v Galante, 1 v Hlohovci, 
1 v Piešťanoch, 1 v Senici a 1 v Skalici) zriadené športové triedy, ale v školskom roku 2008/2009 roku neboli 
naplnené 
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centra je realizácia tréningového procesu vybraných športovcov a zvyšovanie ich športovej 

výkonnosti na dosiahnutie vrcholovej úrovne v optimálnom veku. Tabuľka č. 13 obsahuje 

prehľad počtov športovcov v CTM v rámci TTSK, k 31.12.2007. 

 

 

 

 

Tabuľka 13 

Trnavský kraj 
Juniori Športovci     

CTM 
Kadeti        
CTM  CTM 

Iná kategória 
CTM Športovci 

spolu z toho 
dievčat spolu z toho 

dievčat spolu z toho 
dievčat spolu z toho 

dievčat 
zo športového 
strediska 10 4 0 0 0 0 0 0 

zo športovej triedy 96 1 0 0 0 0 96 1 
zo športovej školy 0 0 0 0 0 0 0 0 
z iných klubov 13 1 4 0 9 1 0 0 
vlastní odchovanci 
klubu 83 19 43 4 25 9 1 0 

Šp
or

to
vc

i n
ov

op
ri

ja
tí 

za
ra

de
ný

 d
o 

C
T

M
 

spolu novoprijatí 202 25 47 4 34 10 97 1 

do strediska št. šp. rep. 2 1 0 0 0 0 0 0 
do družstiev najv. 
súťaže 13 2 0 0 7 2 6 0 

ďalej aktívni (mimo 
CTM) 0 0 0 0 0 0 0 0 

ukončili športovú 
činnosť 3 0 3 0 0 0 0 0 

Šp
or

to
vc

i, 
kt

or
í u

ko
nč

ili
 

ná
vš

te
vu

 C
T

M
 

spolu ukončili 
návštevu CTM 18 3 3 0 7 2 6 0 

Celkový počet športovcov v CTM 210 13 38 0 46 12 101 1 

Športovci - zaradení do 
reprezentácie 18 7 10 0 11 6 1 0 

Zdroj: UIPŠ 

 

Zväzové centrum prípravy mládežeZväzové centrum prípravy mládeže   
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Je útvar pre dlhodobú koncentrovanú športovú prípravu najtalentovanejší športovcov 

kadetskej a juniorskej kategórie v danom športovom odvetví. Jeho úlohou je utvárať 

optimálne podmienky pre zabezpečenie tréningového procesu vybraných športovcov. 

  

  

  

  

1.4.2 Stav športu a1.4.2 Stav športu a   športových objektov všportových objektov v   TTSKTTSK 1313   

V apríli 2009 bol realizovaný prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť stav športu a športových 

objektov v TTSK. Údaje boli zbierané pomocou štandardizovaného dotazníka a sústreďujú sa 

na zmapovanie nasledujúcich 5 oblasti: 

• počet a charakter športových objektov v obciach a mestách, 

• využívanie športových objektov v obciach a mestách, 

• stav športových objektov v obciach a mestách (technický stav, realizované 

rekonštrukcie, vlastnícky vzťah, majetkovo-právne usporiadanie, nadštandardné 

vybavenie, a i.), 

• preferovaný šport v obciach a mestách, 

• propagácia športu a organizácia športových podujatí. 

Dotazníkovým prieskumom bolo oslovených 251 obcí v Trnavskom samosprávnom kraji. 

Návratnosť bola vo výške 87,65%, t.j. analyzovaných bolo 220 navrátených dotazníkov. 

Prehľad počtu oslovených obcí/miest a navrátených dotazníkov s percentuálnym vyjadrením 

účasti za jednotlivé okresy Trnavského samosprávneho kraja je vyjadrený v tabuľke č. 14. 

                                                             
13 Analýza stavu športu a športových objektov v TTSK vytvorená na základe dotazníkového šetrenia má len 
orientačný charakter a nezodpovedá s úplnou presnosťou skutočnému stavu v TTSK vzhľadom na neúplnosť 
získaných dát. Výnimkou je okres Hlohovec a Skalica (100% návratnosť dotazníkov). Pri analýze dát ostatných 
okresov Trnavského kraja, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že uvedené početnosti zastúpenia jednotlivých 
kategórií sú nižšie ako skutočné zastúpenie športových objektov v okresoch. Pre získanie úplnosti dát o počte 
športových objektov v obciach, ktoré sa nezúčastnili prieskumu, boli získane dáta o existencii športových 
objektoch v obciach (bez bližšieho špecifikovania podrobnejších kategórií získavaných dotazníkovým šetrením), 
prostredníctvom databázy mestskej a obecnej štatistiky ŠÚ SR. 
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Tabuľka 14 

Dotazníkový zber - Analýza súčasného stavu športu v TTSK 

Okres 

Počet 
obcí v 
okrese 

Počet 
navrátených 
dotazníkov 

% podiel 
spracovaných/navrátených 

dotazníkov z celkového 
počtu obcí v okrese 

Dunajská Streda 67 64 95,52% 
Galanta 36 24 66,66% 
Hlohovec 24 24 100,00% 
Piešťany 27 22 81,84% 
Senica 31 28 90,32% 
Skalica 21 21 100,00% 
Trnava 45 37 82,22% 
Spolu 251 213 87,65% 

            Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Počet aPočet a   cc harakter športových objektov vharakter športových objektov v   obciach aobciach a   mestáchmestách   

V obciach a mestách TTSK sú vybudované špeciálne objekty, ktoré sú primárne určené na 

vykonávanie športových činností. Tieto objekty sú športové objekty, ktoré podľa zriaďovateľa 

a teda podľa zodpovednosti za správu týchto objektov, možno rozdeliť na verejné, školské, 

súkromné a iné. Početnosti športových objektov v každej z uvedených kategórii za okresy 

TTSK sú uvedené v tabuľke č. 15. 

Tabuľka 15 

Počet športových 
objektov v obci 
podľa zriaďovateľa 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

verejné 85 59 54 42 46 37 122 445 
školské 54 46 36 21 62 22 90 331 
súkromné 18 18 7 7 5 6 58 119 
iné 5 7 4 8 6 3 20 53 
neurčené 6 17  x 8 4  x 10 45 
spolu 168 147 101 86 123 68 300 993 

                                    Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

 

V TTSK je zriadených spolu 993 športových objektov, z toho je najviac 300 v okrese Trnava, 

čo korešponduje so skutočnosťou, že Trnavský okres je kraj s najväčším počtom obyvateľov 

zo všetkých okresov v TTSK a súčasne je jeho súčasťou i krajské mesto, v ktorom sa 

sústreďuje prevažná časť pracovného, kultúrneho i športového života a má okrem iného i 
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vhodnejšie podmienky napr. na podnikanie ako menšie mestá, či obce. Tento fakt potvrdzuje 

množstvo súkromných športových objektov v Trnavskom kraji, až 58 v porovnaní s počtom 

súkromných športových objektov v iných okresoch (5 až 18). Ďalším v poradí, vzhľadom na 

počet športových objektov v okrese, je okres Dunajská Streda so 168 športovými objektmi, 

Galanta – 147, Senica – 123 a Hlohovec, kde je vybudovaných 101 športových objektov.  

Najmenej športových objektov podľa dostupných údajov je vybudovaných v okrese Skalica – 

68 a v Piešťanoch – 96. Graf 1 znázorňuje počet športových objektov v jednotlivých okresoch 

Trnavského kraja na 1000 obyvateľov. 

 

 

Graf 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 16 

Okres Počet 
obyvateľov 

Počet 
športových 

objektov 

Počet športových 
objektov na 1000 

obyvateľov 
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Dunajská Streda 116 334 168 1,44 
Galanta 95 326 147 1,54 
Hlohovec 45 224 101 2,23 
Piešťany 64 066 86 1,34 
Senica 60 957 123 2,02 
Skalica 47 478 68 1,43 
Trnava 127 756 300 2,35 
Spolu 557 141 993 1,78 

            Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Z grafu jednoznačne vyplýva, že najviac možností pre športové vyžitie s využívaním 

športových objektov vzhľadom na počet obyvateľov je v okrese Trnava a v okrese Hlohovec.  

 

Využívanie športových objektov vVyužívanie športových objektov v   obciach aobciach a   mestáchmestách   

 

Obyvatelia Trnavského kraja na športovú činnosť využívajú vo významnej miere aj iné 

objekty, ktoré primárne nie sú určené na vykonávanie športovej činnosti. Okrem voľných 

plôch sú to predovšetkým kultúrne domy a požiarne zbrojnice. Tabuľka č.17 vypovedá 

o početnosti športových objektov a iných objektov, ktoré sú využívané na športové aktivity 

a o sumárnej početnosti za jednotlivé okresy – objektov zameraných a/alebo využívaných na 

športové aktivity, t.j. možnosti športového vyžitia pre obyvateľov Trnavského kraja. 

Tabuľka 17 

  Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

Počet športových 
objektov spolu 168 147 101 86 123 68 300 993 

Počet iných objektov 
využívaných na 
športové aktivity 

49 29 24 29 33 14 62 240 

Spolu objekty 
zamerané a/alebo 
využívané na 
športové aktivity 

217 176 125 115 156 82 362 1233 

                                    Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

 

Graf 2 
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Tabuľka č. 18 obsahuje informácie o počtoch bližšie špecifikovaných športových objektoch 

zriadených v Trnavskom kraji. Pre porovnanie sú prehľadne rozdelené podľa okresov.  

Tabuľka 18 

Počet športových 
objektov v obci 
podľa charakteru 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

Ihriská otvorené 97 76 63 64 52 42 133 527 
Otvorené dráhy, 
štadióny, areály 30 20 7 10 11 7 79 164 

Telocvične, športové 
haly 34 32 24 30 24 20 71 235 

Plavecké bazény, 
kúpaliská otvorené 4 3 1 2 1 3 3 17 

Plavecké bazény, 
kúpaliská kryté 0 4 0 1 1 1 3 10 

Otvorené zimné 
štadióny, klziská 0 0 1 1 0 0 2 4 

Kryté zimné štadióny, 
klziská 0 0 1 1 1 1 1 5 

Lodenice, štadióny 
a areály pre vodné 
športy 

3 1 0 2 1 1 0 8 

Trate, štadióny, dráhy, 
areály pre zimné 
športy 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Dráhy, areály, 
štadióny pre 
motoristické súťaže 

1 0 1 1 3 1 0 7 

Turistické zariadenia – 
objekty 1 0 0 2 1 1 3 8 

Cyklotrasy 3 0 1 7 3 3 2 19 
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Spolu počet 
športových objektov 173 136 99 122 98 80 297 1005 

Cyklotrasy - počet 
kilometrov spolu (km) 17 0 2 61 56 107 76 319 

                                   Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Tabuľka č. 19 obsahuje počty športových objektov podľa ich účelu za jednotlivé okresy 

v Trnavskom kraji. 

 

 

 

Tabuľka 19 

Počet športových 
objektov v obci 

podľa účelu 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu % 

Na rekreačný účel 18 35 14 24 16 15 54 176 15,45% 
Na oddychový účel 24 33 18 20 16 18 36 165 14,49% 
Na účel športu pre 

všetkých 84 56 47 45 37 26 92 387 33,98% 

Na účel tréningov 44 52 41 21 18 20 89 285 25,02% 
Na akademický účel 2 12 0 4 2 0 3 23 2,02% 
Pre vrcholový šport 8 4 4 2 5 0 8 31 2,72% 

Pre prípravu športovej 
reprezentácie 10 6 3 3 1 1 8 32 2,81% 

Iné 3 1 1 0 0 2 33 40 3,51% 
               Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Tabuľka č. 20 obsahuje zistené početnosti školských športových objektov a počet 

deklarovaných školských športovísk, ktoré nie sú využívané verejnosťou na športové aktivity. 

Tabuľka 20 

Okres 
 

Počet školských 
športových objektov 

Školské športoviská, ktoré 
nie sú sprístupnené 

verejnosti 

Dunajská Streda 54 14 
Galanta 46 6 
Hlohovec 36 4 
Piešťany 21 4 
Senica 62 3 
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Skalica 22 1 
Trnava 90 9 
Spolu 331 41 

                Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Tabuľka č. 21 obsahuje zistené početnosti školských športových objektov a počet 

deklarovaných školských športovísk, ktoré sú aktívne, resp. pomerne často využívané 

verejnosťou na športové aktivity. 

 

 

 

Tabuľka 21 

Počet školských športovísk a 
ich využívanie verejnosťou 
v TTSK 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

Počet školských športovísk 54 46 36 21 62 22 90 331 

Využívanie školských 
športovísk verejnosťou 

20 
 

14 
 

13 
 

7 
 

17 
 

11 
 

18 
 

100 
 

% podiel využívania školských 
športovísk verejnosťou z 
celkového počtu školských 
športovísk v kraji 

37,04% 
 
 

30,43% 
 

 

36,11% 
 
 

33,33% 
 
 

27,42% 
 
 

50,00% 
 
 

20,00% 
 
 

30,21% 
 
 

               Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Stav športových objektov vStav športových objektov v   obciach aobciach a   mestáchmestách   

V Trnavskom kraji, z celkového počtu 848 športových objektov, ktorých technický stav bol 

zisťovaný, 289 športových objektov má dobrý technický stav, 295 má vyhovujúci technický 

stav a 205 športových objektov má čiastočne vyhovujúci technický stav. 59 športových 

objektov bolo označených ako objekty, ktorých technický stav je nevyhovujúci pre 

vykonávanie športových aktivít. Prehľad počtu športových objektov v kategóriách 

technického stavu je zobrazený v tabuľke č. 22. 

Tabuľka 22 
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Počet športových 
objektov v obci podľa 
technického stavu 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu % 

Dobrý technický stav 35 41 21 30 17 14 131 289 34,08% 

Vyhovujúci technický stav 63 35 48 20 21 20 88 295 34,79% 

Čiastočne vyhovujúci 
technický stav 43 40 30 17 16 19 40 205 24,17% 

Nevyhovujúci technický 
stav 8 10 3 5 8 8 17 59 6,96% 

               Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 
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V Trnavskom kraji, z celkového počtu 807 športových objektov, ktorých stav bol šetrený, 

vzhľadom na realizované rekonštrukcie, 73 športových objektov sú nové objekty, 50 

športových objektov je po úplnej rekonštrukcii a 211 športových objektov bolo čiastočne 

rekonštruovaných. Viac ako polovica športových objektov - 473 sú objekty v pôvodnom 

stave. Prehľad počtu športových objektov v kategóriách realizovanej rekonštrukcie je 

zobrazený v tabuľke č. 23. 

Tabuľka 23 

Počet športových 
objektov vzhľadom 
na realizované 
rekonštrukcie 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu % 

Nové športové 
objekty 12 12 7 12 6 7 17 73 9,05% 

Objekty s úplnou 
rekonštrukciou 8 7 1 4 5 1 24 50 6,20% 

Objekty s čiastočnou 
rekonštrukciou 38 41 12 13 10 24 73 211 26,15% 

Objekty v pôvodnom 
stave 68 52 75 41 55 30 152 473 58,61% 

               Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Graf 4 
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V Trnavskom kraji, z celkového počtu 844 šetrených športových objektov z hľadiska 

vlastníckeho vzťahu, 603 športových objektov je  vo vlastníctve obce, 54 športových objektov 

je vo vlastníctve športových zväzov a družstiev, 123 je v súkromnom vlastníctve. 64 

športových objektov z hľadiska vlastníckeho vzťahu možno zaradiť do kategórie iné. Prehľad 

počtu športových objektov v kategóriách vlastníckych vzťahov je zobrazený v tabuľke č. 24. 

Tabuľka 24 

Počet športových 
objektov vzhľadom 
na vlastnícky vzťah 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu % 

Vo vlastníctve obce 114 96 84 57 48 50 154 603 71,45% 
Vo vlastníctve 
športových 
zväzov/družstiev 

5 19 5 2 6 4 13 54 6,40% 

V súkromnom 
vlastníctve 21 11 7 9 8 6 61 123 14,57% 

Iné 2 1 2 4 3 3 49 64 7,58% 
                         Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Graf 5 
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V Trnavskom kraji, z celkového počtu 787 šetrených športových objektov z hľadiska 

usporiadania majetkovo-právnych vzťahov je nasledovné rozloženie. 628 športových objektov 

má usporiadané vzťahy, 62 športových objektov má neusporiadané vzťahy a 97 športových 

objektov má čiastočne usporiadané vzťahy. Prehľad počtu športových objektov v kategóriách 

majetkovo-právneho usporiadania vzťahov je zobrazený v tabuľke č. 25. 

Tabuľka 25 

Počet športových objektov 
vzhľadom na stav 
majetkovo-právneho 
usporiadania vzťahov 
daného objektu 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu % 

Usporiadané vzťahy 98 82 76 37 55 50 230 628 79,80% 
Neusporiadané vzťahy 16 6 11 7 10 4 8 62 7,88% 
Čiastočne usporiadané 
vzťahy 25 9 5 7 5 7 39 97 12,33% 

               Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 
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V Trnavskom kraji, z celkového počtu 220 šetrených obcí a miest bolo 53 športových 

objektov označených ako športových objektov s nadštandardným vybavením 

(sauna/masér/športový lekár/odborný tréner a i.). Športový lekár pôsobí pritom v 5 športových 

objektoch a športový psychológ len v jednom športovom objekte – v okrese Dunajská Streda. 

Prehľad počtu športových objektov s nadštandardným vybavením je zobrazený v tabuľke č. 

26. 

Tabuľka 26 

Nadštandardné vybavenie 
športových objektov 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

Počet športových objektov v 
obci s nadštandardným 
vybavením 
(sauna/masér/športový 
lekár/odborný tréner/...) 

2 1 2 5 5 0 38 53 

Pôsobenie športového lekára  1 0 1 2 0 0 1 5 
Pôsobenie športového 
psychológa 1 0 0 0 0 0 0 1 

                         Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Preferovaný  šport vPreferovaný  šport v   obciach aobciach a   mestáchmestách   

V Trnavskom kraji, z celkového počtu 220 šetrených obcí/miest boli identifikované športy, 

pre ktoré sú najčastejšie vytvorené podmienky, pričom favoritným športom bol futbal. Je 

možné predpokladať, že najčastejšie vytvorené podmienky pre šport – futbal je odrazom 

preferencie futbalu, vychádzajúc z atraktivity a popularity tohto športu, ďalej z tradície 
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Trnavského kraja, kde futbal je významným športom pestovaným v Trnavskom kraji. Ďalšími  

športmi, pre ktoré sú najčastejšie vytvorené podmienky pre ich pestovanie a rozvíjanie sú 

aerobik, stolný tenis, tanec, basketbal, posilňovňa, volejbal, nohejbal, hádzaná, atletika, 

streľba, tenis, fitnes a cyklistika. Porovnaním preferovaných športov v šetrených obciach 

/mestách je možné konštatovať, že najčastejšie vytvorené podmienky pre pestovanie 

a rozvíjanie športových aktivít zodpovedá preferovaným druhom športových aktivít. Tabuľka 

č. 27 obsahuje 10 najpreferovanejších a súčasne podľa najčastejšie vytvorených podmienok 

v šetrených obciach/mestách druhov športových aktivít za každý okres v Trnavskom kraji.  

 

 

Tabuľka 27 

Športy, pre ktoré sú 
najčastejšie 
vytvorené podmienky 
v obciach 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

Futbal 60 32 20 27 28 17 40 224 
aerobik 32 18 10 13 16 11 29 129 
stolný tenis 32 14 17 12 21 9 27 132 
tanec 22 15 9 8 13 7 21 95 
basketbal 17 -  9 10 12 8 18 74 
posilňovňa 17 11 13 8 10 7 17 83 
volejbal 15 15 10 10 13 9 21 93 
nohejbal 15 13 8 9 9 10 15 79 
hádzaná 15 12 -  8 -  -  16 51 
atletika 14  -  - -  -  - -  14 
streľba  - 12  -  -  -   -  12 
tenis  - 11  - 13 12 10 17 63 
fitness  -  - 8 -  10  - -  18 
cyklistika  -  - 8 -   - 7 -  15 

               Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Propagácia športu aPropagácia športu a   organizácia športových podujatíorganizácia športových podujatí   

 

V Trnavskom kraji z celkového počtu 220 šetrených obcí/miest 133 obcí/miest (60,45%) 

aktívne propaguje šport a športové aktivity. Najčastejšie využívajú miestny rozhlas, plagáty a 

verejné nástenky. Okrem toho využívajú aj internetovú stránku obce, regionálne noviny a 
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televíziu. Tabuľka č. 28 zobrazuje počet obcí/miest aktívne propagujúcich športové aktivity 

v jednotlivých okresoch Trnavského kraja. 

Tabuľka 28 

Propagácia športu 
 
 

Počet 
šetrených 

obcí  

Počet obcí 
aktívne 

propagujúcich 
šport 

Dunajská Streda 64 33 
Galanta 24 13 
Hlohovec 24 15 
Piešťany 22 15 
Senica 28 18 
Skalica 21 12 
Trnava 37 27 
Spolu 220 133 

                                             Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Tabuľka 29 

Organizácia 
športových podujatí 

Počet šetrených obcí 
  

Počet obcí, ktoré 
organizujú športové 

podujatia 

Počet podujatí, ktoré 
organizuje 

obec/mesto14 
Dunajská Streda 64 40 100 
Galanta 24 18 52 
Hlohovec 24 14 41 
Piešťany 22 17 47 
Senica 28 23 66 
Skalica 21 16 40 
Trnava 37 27 224 
Spolu 220 155 589 

                         Zdroj: Dotazníkový prieskum (apríl 2009) 

Organizácia športových podujatíOrganizácia športových podujatí   

Organizačná štruktúra riadenia športu v TTSK vo svojom funkčnom a odbornom členení  

vychádzala z celoslovenského zamerania a štruktúry. Nosnými piliermi boli Trnavské krajské 

športové združenie, oblastné športové združenia, krajské, oblastné, okresné športové zväzy, 

odbory a organizácie, ktorých súčasťou je aj podiel na rozvoji športu a telesnej kultúry 

vlastného členstva a ostatných obyvateľov. 

                                                             
14 Zoznam športových podujatí zistených dotazníkovým šetrením je súčasťou prílohy č. 9 
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Trnavské krajské športové združenie koordinovalo činnosť týchto subjektov: 

• Trnavské oblastné športové združenie 

• Oblastné športové združenie Senica 

• Oblastné športové združenie Dunajská Streda 

• Galantské  oblastné športové združenie 

 

Tieto športové subjekty po odbornej stránke koordinovali najmä oblasť športu pre všetkých na 

základe „Programu v oblasti rozvoja regionálneho športu v Trnavskom kraji“ 

na nasledujúcich úrovniach zamerania: 

• Celoslovenské zameranie: 

• Slovensko v pohybe: Dni športu, Behy zdravia 

• Rozvoj pohybových aktivít mládeže do 10 rokov: Športová olympiáda, Šanca 

pre každého (rozvoj všestrannosti materských škôl), Športová olympiáda 

žiakov málotriednych škôl- SITO 

• Talentovaná mládež: Športový talent roka a iné vyhľadávacie športové aktivity 

neregistrovanej mládeže 

• Šport 3. Generácie: Bežecká liga zdravia nad 50 rokov, športové memoriály 

a aktivity 

• Regionálne zameranie: 

• Starostlivosť o členskú základňu: Športoví jubilanti, Behy zdravia  mládeže – 

bežecká liga detí a mládeže 

• Servisná, metodická a odborná činnosť v oblasti ekonomiky, práva 

a organizácie športu, športových aktivít a športových podujatí 

Vyššie uvedené športové subjekty po organizačnej stránke zabezpečovali a organizovali 

nasledujúce medzinárodné športové aktivity mládeže: 

• Pannonia Games v kategórii kadet 15-17 ročných. Organizácia 16. Ročníkov za 

účasti Maďarska, Rakúska, Slovinska a Slovenska (reprezentácia krajských 

výberov v kolkoch, stolnom tenise, tenise a šachu). 

• Šport bez hraníc v kategórii do 15. Rokov za účasti Maďarska, Rakúska, Česka 

a Slovenska (reprezentácia krajských výberov v hádzanej, basketbale, stolnom 

tenise, kolkoch a atletike). 
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V TTSK pôsobia športové zväzy a športové organizácie (Tabuľka č. 30), ktoré riadia riadia 

aa   organizujú športové súťaže aorganizujú športové súťaže a   podujatia na úrovni výkonnostného podujatia na úrovni výkonnostného 

aa   masového športumasového športu.  

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 30  

Športové zväzy s regionálnou pôsobnosťou 
 

Športové zväzy a športové organizácie 
s krajskou pôsobnosťou 

Únia Trnavských cyklistických zväzov 
Západoslovenský zväz ľadového hokeja 

Krajský stolnotenisový zväz 

Západoslovenský tenisový zväz 
Rádio klub 3 Trnava 

Krajský strelecký zväz 

Handicap klub nevidiacich a slabovidiacich 
Občianske združenie Kalokagatia Trnava 

Krajský basketbalový zväz 

Trnavský olympijský klub 
Okresné rady Slovenskej asociácie športu na 
školách 

Trnavský krajský zväz hádzanej 

Športový klub polície Skalica 
Bežecký klub 2000 Kľačany 

Krajský šachový zväz 

Biatlon klub Boleráz 
Združenie klubov technických činností 

Krajský kolkársky zväz 

STK Bricon Trnava 
OŠK Dubovany – združenie obecných TJ a klubov 

Krajský stolnotenisový zväz 

AK Bojničky- zastúpenie atletiky mládeže 
KK Slovšport Trnava – zastúpenie karate klubov 

Krajský  tenisový zväz 

Oblastné futbalové zväzy 
Olympijský klub Žitného ostrova 

Centrá voľného času 

Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách 

Zdroj: TTSK 
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1.4.3 Šport, telesná kultúra a ľudské zdroje v1.4.3 Šport, telesná kultúra a ľudské zdroje v   TTSKTTSK   

V TTSK pôsobia tréneri špecializovaní na rôzne druhy športov. Tabuľka č. 31 obsahuje 

prehľad trénerov (úväzky prepočítané na stav) k jednotlivým druhom športu, k 31.12. 2007. 

Tabuľka 31 

Tréneri v športových strediskách podľa druhov športov V TTSK 
z toho tréneri 

Druh športu Počet trénerov 
celkom z povolania na základe 

dohody 

dobrovoľný bez 
nároku na 

čerpanie miezd a 
odmien 

aikido 0 0 0 0 
atletika 6 1 0 5 
bedminton 0 0 0 0 
basketbal 8,1 1 5,1 2 
biatlon 0 0 0 0 
cyklistika 1 0 1 0 
futbal 26,4 10,4 13 3 
hádzaná 9,4 2 6,4 1 
iné 16 1 8 7 
judo 2 0 1 1 
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kanoistika 2 0 1 1 
karate 0 0 0 0 
krasokorčuľovanie 0 0 0 0 
ľadový hokej 2,4 0 2,4 0 
lyžovanie 0 0 0 0 
moderný päťboj 0 0 0 0 
orientačný beh 0 0 0 0 
plávanie 4 0 2 2 
pozemný hokej 0 0 0 0 
stolný tenis 6 1 5 0 
športová gymnastika 2 0 0 2 
športová streľba 3 0 3 0 
tenis 3 0 2 1 
triatlon 0 0 0 0 
veslovanie 2 0 1 1 
vodné pólo 0 0 0 0 
volejbal 10 1 5 4 
všestranná šp. príprava 0 0 0 0 
vzpieranie 1 0 0 1 
zápasenie 4 0 4 0 
Spolu 108,3 17,4 59,9 31 

Zdroj: UIPŠ 

 

Pri porovnaní celkového počtu trénerov pôsobiacich v TTSK v porovnaní s ostatnými 

samosprávnymi krajmi SR, možno konštatovať približne priemerné zastúpenie trénerov 

pôsobiacich v Trnavskom kraji. Najviac špecializovaných trénerov pôsobí v Prešovskom kraji 

a najmenej v Žilinskom kraji. Počty trénerov – celkového počtu za všetky samosprávne kraje 

SR je uvedený v tabuľke č. 32. 

Tabuľka 32 

Tréneri v športových strediskách podľa druhov športov V TTSK, k 31.12.2007 
z toho tréneri 

Kraj Počet trénerov 
celkom z povolania na základe dohody 

dobrovoľný bez 
nároku na čerpanie 

miezd a odmien 

Bratislavský 71,6 24 17,6 30 
Trnavský 108,3 17,4 59,9 31 
Trenčiansky 71,2 10,3 27,9 33 
Nitriansky 91 8 45 38 
Žilinský 47 1,8 13,3 31,9 
Banskobystrický 149,8 6,4 81,2 62,2 
Prešovský 198,5 23,8 97,6 77,1 
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Košický 173,5 12 72,5 89 
Zdroj: UIPŠ 

K 31.12.2008 Ministerstvo školstva SR registruje 168 vzdelávacích zariadení pre 

špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry, ktorým bolo vydané potvrdenie 

o akreditácii. Tabuľka č. 33 obsahuje prehľad vzdelávacích zariadení pre špecializované 

činnosti v oblasti telesnej kultúry s potvrdením o akreditácii, ktoré pôsobia v rámci TTSK. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 33 

Zoznam vzdelávacích zariadení, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii v TTSK 

Šport/zameranie Vzdelávacie zariadenie Odborná spôsobilosť 
CD-2005-19123/25748 
Aerobik inštruktor II. a II. triedy 
rozširujúce - BODY STYLING DIPLOM, STEP BASIC 
DIPLOM, STEP ADVANCED DIPLOM 
CD-2007-7555/51757 

Aerobik Sport club POHODA 

rozširujúce štúdium - FITBALL DIPLOM (Cvičenia s 
veľkou loptou), OVERBALL DIPLOM (Cvičenia s malou 
loptou), DANCE AEROBIK DIPLOM (Tanečný aerobik), 
STREČING DIPLOM (Strečingové cvičenia) 
607/1992-51, 15.1.1996 REMAS, Miroslav Masár 
Kurz pre športovú a rekondičnú masáž 
52/2001, 13.3.2001 
kurz základnej klasickej masáže 

REMAS, Lubomír Masár, s.r.o. 

kurz športovej masáže 
9/1993, 29.11.1993 
Základná - klasická masáž 

Anton Brezovan 

Športová masáž 

Masáže 

Alena Berancová,  Masérska 64/2002, 26.9.2002 
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Masér klasickej, športovej a rekondičnej masáže škola - Alberas 
Saunovanie - prevádzkovateľ sauny 
65/2002, 11.9.2002 
292/2005-101, 27.10.2005 
CD-2008-12785/27488 

Akadémia vzdelávania - Centrum 
(pobočka: Trnava, Senica, 
Dunajská Streda, Galanta) 

Manuálna masáž klasická 
CD-2008-1415/19335 

 

Stredná zdravotnícka škola s 
vyučovacím jazykom 
maďarským Manuálna masáž klasická 

4/98 Turistika Slovenský cykloklub 
Značkár cykloturistických trás 

          Zdroj: MŠ SR 

S ohľadom na zabezpečenie špeciálnej zdravotnej starostlivosti pre športovcov a lekárov 

špecializovaných na telovýchovné lekárstvo možno konštatovať, že ani jeden z registrovaných 

telovýchovných lekárov nepôsobí v TTSK a rovnako v TTSK nie je žiadne zdravotné 

zariadenie so špecializáciou telovýchovného lekára15. 

 

 

1.5 Systém financovania telesnej kultúry a športu1.5 Systém financovania telesnej kultúry a športu   

Financovanie športu na Slovensku závisí od úrovne danej športovej aktivity a od jej významu 

pre obyvateľov. Na úrovni rekreačného športovania prevláda priame financovanie športových 

aktivít športujúcimi občanmi. Na úrovni štátnej športovej reprezentácie sa šport významnou 

mierou podporuje z verejných zdrojov. Svoj rozpočet si organizácie dopĺňajú z členských 

príspevkov, vlastných aktivít, a najpopulárnejšie športy získavajú časť financií aj od 

komerčných sponzorov.  

Dotácie poskytované prostredníctvom Sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky sú poskytované na princípe projektového rozpočtovania s 

uplatnením kritérií, ktoré vypracováva Sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky v spolupráci s mimovládnym sektorom a ktoré zohľadňujú 

prínos konkrétnych projektov a konkrétnych športových odvetví pre celú spoločnosť. 

Podporujú sa programy a projekty v nasledovných skupinách - šport pre všetkých, štátna 

športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví, športovo - talentovaná mládež, 
                                                             
15 Zdroj: http://www.edusan.sk/lekari_sr/zobr_spec.php?id=091 
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koordinácia projektov a medzinárodná spolupráca v oblasti športu, významné športové 

podujatia v SR a pohárové súťaže.  

Financovanie telesnej kultúry a športu vo všeobecnosti je založené na princípe 

viaczdrojovosti. Združovaním a kumuláciou finančných prostriedkov z rôznych zdrojov sa 

vytvára priaznivejšie ekonomické prostredie pre realizáciu aktivít zameraných na podporu 

a rozvoj telesnej kultúry a športu v jednotlivých regiónoch, mestách a obciach. 

 

Úlohy samosprávnych krajov a obcí na úseku telesnej kultúry sú originálnou kompetenciou, 

a preto v tejto súvislosti je aj ich zodpovednosťou zabezpečovať príslušné úlohy v oblasti 

telesnej kultúry z vlastných rozpočtov podľa skutočných možností a potrieb. 

 

Zdroje financovania telesnej kultúry aZdroje financovania telesnej kultúry a   športu:športu:   

• verejné zdroje -  rozpočet TTSK, rozpočty miest a obcí TTSK. 

• štátne zdroje - dotácie MŠ SR.  

• komerčné zdroje - sponzori, reklamní partneri. 

• vlastné zdroje - športové  kluby, združenia, telovýchovné jednoty. 

• súkromné zdroje - verejnosť, jednotlivci. 

V rámci podpory telesnej kultúry a športu, vychádzajúc z programovej rozpočtovej politiky 

TTSK, samosprávny kraj financovanie podpory telesnej kultúry a športu realizuje formou:  

• organizovania športových podujatí, 

• poskytovaním dotácií. 

Dotačná (grantová) politika podpory telesnej kultúry a športu TTSK je upravená Všeobecne 

záväzným nariadením (ďalej len VZN) č. 7/2006 v znení dodatku č. 1 z 1.marca 2007 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTS a  VZN č. 20/2009 o poskytovaní dotácií na materiálno 

technickú podporu rozvoja športu a mládežníckych aktivít z rozpočtu TTSK. Dotácie sú 

poskytované na základe zverejnenej výzvy na príslušný rok právnickým a fyzickým osobám. 

Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu TTSK v zmysle VZN č. 7/2006 v rámci 

telovýchovy, ako všeobecne prospešného účelu, z okruhu právnických osôb vylučujú tie 

právnické osoby, ktoré boli založené alebo zriadené vyšším územným celkom. Dotáciu 

z rozpočtu TTSK je možné poskytnúť len tým fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú 

sídlo alebo trvalý pobyt na území TTSK.  
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Kompetencie pri schvaľovaní a prideľovaní dotácie z rozpočtu TTSK sú určené v závislosti 

od výšky dotácie, a to tak, že dotácie  

• do 663,88 Eur ( do 20 tis. Sk)  schvaľuje Riadiaca komisia (odborná komisia), 

• nad 663,88 Eur (nad 20 tis. Sk) schvaľuje Zastupiteľstvo TTSK, 

• do 10% z celkového objemu prostriedkov určených na výzvy v príslušnom 

kalendárnom roku rozhoduje  predseda TTSK. 

Dotácie z rozpočtu TTSK na materiálno technickú podporu rozvoja športu sú určené na 

obstaranie novej stavby resp. rekonštrukcie a modernizácie existujúcich objektov, na rozvoj 

vonkajšej infraštruktúry športových areálov a na nákup zariadení a materiálu investičného 

charakteru pre potreby športovej reprezentácie. 

Dotácie na materiálno technickú podporu rozvoja športu zo svojho rozpočtu TTSK poskytuje 

obciam, občianskym združeniam, národným športovým zväzom, právnickým a fyzickým 

osobám. Výška dotácie je limitovaná sumou 50% celkového rozpočtu oprávnených nákladov 

a je podmienená existenciou vlastných zdrojov a iných prostriedkov žiadateľa v minimálnej 

výške 50% celkovej sumy projektu. O pridelení pridelenie dotácie z rozpočtu TTSK  

rozhoduje zastupiteľstvo TTSK na návrh riadiacej komisie a prideľovanie dotácií do výšky 

10% z celkového objemu finančných prostriedkov určených v príslušnom roku na materiálno 

technickú podporu športu je v kompetencii predsedu TTSK. 

Kritériá pre priznanie dotácie zKritériá pre priznanie dotácie z   rozpočtu TTSK:rozpočtu TTSK:   

• kvalita projektu, jeho spracovanie a ciele sledované projektom, 

• dosah a nadčasovosť projektu, 

• prínos projektu a jeho využiteľnosť pre obyvateľov, 

• finančná náročnosť projektu, participácia partnerských subjektov, vrátane ich 

participácie na financovaní projektu, 

• dôveryhodnosť a úspešnosť doterajších aktivít žiadateľa, 

• proporcionálnosť poskytovania dotácií podľa jednotlivých okresov TTSK, 

• výška spolufinancovania a finančné možnosti spolufinancovania zo strany TTSK. 

Podporu talentovaných žiakov v oblasti športu upravuje VZN č. 14/2008 o poskytovaní 

štipendií z rozpočtu TTSK na podporu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TTSK (župné štipendiá). V zmysle uvedeného VZN  na základe návrhu riaditeľa školy môže 

TTSK poskytnúť štipendium žiakom  za mimoriadne výsledky v oblasti športu, a to na 
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zabezpečovanie športových potrieb, študijných pomôcok, športových vystúpení, sústredení, 

športovú reprezentáciu  doma i v zahraničí a iné výdavky súvisiace s rozvojom športového 

talentu. Štipendium v oblasti športu možno poskytnúť žiakom jednorázovo v prípade, ak 

počas školského roka dosiahli v kolektívnych a individuálnych športových disciplínach 

umiestnenia do 3. miesta na celoslovenských súťažiach a za účasť na európskych a svetových 

podujatiach alebo dosiahli vynikajúce výsledky na medzinárodných turnajoch a mítingoch v 

individuálnych a kolektívnych športoch. O poskytnutí štipendia  rozhoduje predseda TTSK na 

návrh odbornej komisie na posudzovanie žiadostí  na poskytnutie štipendia.   Členov odbornej 

komisie na posudzovanie žiadostí na poskytnutie štipendia menuje predseda TTSK. 

Tabuľka č. 34 obsahuje prehľad finančných prostriedkov rozpočtu TTSK v roku 2008 určené 

pre oblasť športu 

 

 

 

Tabuľka 34 

Názov podujatia financovaného z rozpočtu TTSK Rozpočet na podujatie 
2. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK  89 623,58 Eur (2 700 000 Sk)  

Kalokagatia - olympiáda detí a mládeže 16 596,96 Eur (500 000 Sk) 
Vyhlásenie najlepších športovcov Trnavského kraja  11 617,87 Eur (350 000 Sk) 
Spolu 117 838,41 Eur (3 550 000 Sk) 
Dotácie na projekty 199 163,51 Eur (6 000 000 Sk) 
Výdavky TTSK na oblasť športu (podujatia organizované 
TTSK a dotácie) 317 001,92 Eur (9 550 000 Sk) 

                                                                                                                            Zdroj: TTSK 

Z rozpočtu TTSK sú poskytované finančné prostriedky na podporu športu a telesnej kultúry 

prostredníctvom dvoch samostatných kanálov, a to formou grantovej politiky a formou 

financovania organizovaných športových podujatí (obrázok 1). Zhodnotenie grantovej 

politiky TTSK za rok 2008 je súčasťou prílohy č. 8. 

 

Obrázok 1 

 

 
Rozpočet TTSK 
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1.6 SWOT analýza1.6 SWOT analýza   

Silné stránky   Slabé stránky 
• existujúca legislatíva pre oblasť športu  • nízka kvalita výučby a nízka účasť detí na hodinách TV 
• existujúce športové školy a športové triedy • preferencia účasti  mládeže na neformálnych podujatiach  
• dostupnosť existujúcich športovísk • nedostatočná zdravotná starostlivosť pre športovcov vo 

všetkých vekových  kategóriách 
• široká paleta rôznych druhov športových odvetví • nedostatočné materiálno-technické zabezpečenie 

existujúcich športovísk 
• záujem obyvateľstva o športovanie • neusporiadané vlastníctvo pozemkov pod športovými 

plochami  (20%) 
• široké možnosti pre rekreačné športy • regionálne rozdiely v kvalite stavu športovej infraštruktúry 

• organizácia športových podujatí celoslovenského, 
európskeho a svetového charakteru 

• vysoký podiel športových objektov existujúcich  v 
pôvodnom stave (nerekonštruované, amortizované) 

• množstvo organizovaných športových podujatí obecného 
a mestského charakteru 

• nízka miera informovanosti obyvateľov miest a obcí o 
organizovaní športových podujatí 

• v prevažnej miere usporiadané  majetkovo-právne vzťahy 
k existujúcim športoviskám 

• nízka miera využívania školských športových objektov  
verejnosťou 

• pomerne vysoká úroveň športových trénerov v 
niektorých športových disciplínach 

• nedostatok sponzorov 

• rozvinutý systém podpory športových klubov • nedostatok športových zariadení 
• bohaté športové tradície (futbal, tenis, plávanie) • regionálne rozdiely v  rozvinutosti siete cyklistických ciest a 

cyklochodníkov v mestách (nerovnomerne v okresoch) 
• dobrá medzinárodná spolupráca a vybudované 

cezhraničné styky 
• zvyšujúci sa vek učiteľov a nedostatočný prílev 

kvalifikovaných mladých učiteľov 
• záujem samosprávy o podporu a rozvoj telesnej kultúry a 
športu v regióne 

• nedostatočné ohodnotenie trénerov, vychovávateľov a 
učiteľov 

• športová tradícia v obciach • nedostatok finančných zdrojov 

 
Grantová podpora 

 

Organizácia športových 
podujatí 
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• početná základňa MVO zameraná na oblasť telesnej 
kultúry a športu 

• prekážky v možnostiach využívania existujúcej športovej 
infraštruktúry 

Príležitosti Ohrozenia 
• zdravý životný štýl ako módny trend  • globálna ekonomická a finančná kríza 
• podpora cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, Českom a 

Maďarskom 
• nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva 

• budovanie nových a efektívne využívanie existujúcich 
športových zariadení  

• starnutie populácie  

• budovanie rekreačných oblastí, oddychových zón, 
športovísk a detských ihrísk 

 

• rozšírenie a dobudovanie siete cyklotrás • migrácia obyvateľstva za prácou 

• možnosť využívania európskych  finančných zdrojov • pokles životnej úrovne obyvateľstva 
• podpora zdravého životného štýlu mladých ľudí • presadzovanie záujmov úzkych skupín 
• viac zdrojové financovanie  • deklaratívna podpora pre odstraňovanie regionálnych 

rozdielov  
• získavanie mimorozpočtových zdrojov pre financovanie 
športu 

• slabá spolupráca subjektov v rámci regiónu  

• podpora športových aktivít formou poukážkového 
systému 

• narastajúca drogová závislosť u mladých ľudí 

• využitie prírodného potenciálu vodných plôch a  
geotermálnych prameňov 

• prehlbovanie sociálnej nerovnováhy 

• využitie vedecko-výskumného potenciálu vysokých škôl 
a vedecko-výskumných inštitúcií regiónu 

  

 

 

1.7 Hlavné disparity a1.7 Hlavné disparity a   faktory rozvoja telesnej kultúry faktory rozvoja telesnej kultúry 

a športu a športu   

1.7.1 Dispa1.7.1 Dispa rity okresov TTSK vrity okresov TTSK v   oblasti rozvoja telesnej kultúry aoblasti rozvoja telesnej kultúry a   športušportu   

Vzhľadom na jedinečnosť geografického rozloženia TTSK je možné predpokladať isté 

disparity v určitých oblastiach, ktoré sú pozorovateľné pri porovnaní jednotlivých okresov. 

Zásadné disparity kraja, vychádzajúce v zásade z dotazníkového prieskumu realizovaného 

v apríli 2009, sú uvedené v tabuľke č. 35.  

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 35 

Oblasť Zhodnotenie situácie 

Športové školy a 
školy so športovými 
triedami v TTSK 

V TTSK pôsobí 241 základných škôl, z ktorých  je 10 (cca 4%) so športovými triedami, ktoré 
navštevuje 927 žiakov. V okresoch Dunajská Streda, Galanta a Skalica je 1 ZŠ v každom okrese 
so športovými triedami, v okrese Piešťany a Senica sú 2 ZŠ v každom okrese so športovými 
triedami, v okrese Trnava sú 3 ZŠ so športovými triedami a v okrese Hlohovec nie je zriadená ani 
jedna ZŠ so športovou triedou. Z celkového počtu 81 SŠ a gymnázií v TTSK sú zriadené 2 
športové gymnáziá (v Trnave a v Dunajskej Strede) a jedna súkromná SŠ v Skalici má športové 
triedy. S ohľadom na počet žiakov v okresoch TTSK je možné sledovať odchýlky v rozložení 
športových tried a športových škôl. 

Počet športových 
objektov v TTSK na 
1000 obyvateľov 

V TTSK je zriadených spolu 993 športových objektov, z toho je najviac 300 v okrese Trnava a 
najmenej športových objektov je okresoch Skalica a Piešťany. Z dostupných údajov získaných z 
realizovaného dotazníkového prieskumu v apríli 2009 vyplynulo, že pri porovnaní počtu 
športových objektov v prepočte na 1000 obyvateľov je najlepšia situácia v okresoch Trnava, 
Hlohovec a Senica, kde na 1000 obyvateľov pripadajú viac ako 2 športové objekty. Menej 
priaznivá je situácia v okresoch Galanta, Dunajská Streda  a Skalica. Najnepriaznivejšia je situácia 
v okrese Piešťany, kde na 1000 obyvateľov pripadá 1,3 športového objektu.  

  Využívanie 
školských športovísk 
verejnosťou 

Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že v TTSK je  331 školských športových objektov. Z 
uvedeného počtu  41 objektov  (12,4%) nie  je sprístupnených na využívanie pre verejnosť.  
Najviac školských športových objektov je v okrese Trnava, ktorý  vykazuje 10%-ný podiel  
školských športovísk, ktoré nie sú sprístupnené verejnosti. Školské športové objekty, ktoré sú 
sprístupnené verejnosti sú využívané len na 20%. Najmenej školských športovísk je v okrese 
Piešťany, pričom 1/5 z nich nie je  sprístupnená verejnosti. Nedostatok športových objektov vo 
všeobecnosti a druhé poradie okresu Skalica v početnosti školských športových objektov  je 
kompenzovaný vysokou mierou - 50% využívania školských športovísk verejnosťou. V tomto 
okrese je až 96% školských športových objektov sprístupnených na využívanie pre verejnosť. 
Rovnaká situácia je aj v okrese Senica, kde z celkového počtu školských športových objektov 62 
verejnosti nie sú sprístupnené 3, čo predstavuje takmer 95 % sprístupnených školských športovísk 
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pre verejnosť avšak miera ich využívania je druhá najnižšia v TTSK.  

Športové objekty s 
nadštandardným 
vybavením 

V TTSK je 53 športových objektov, ktoré boli v rámci dotazníkového prieskumu označené ako 
objekty s nadštandardným vybavením. Najvyšší počet (38) takýchto objektov sa nachádza v 
okrese Trnava, 5 v okrese Senica a  rovnako 5 v okrese Piešťany  a v okrese Skalica nie je žiaden 
takýto objekt. V rámci športových objektov s nadštandardným vybavením v TTSK pôsobí spolu 5 
športových lekárov, a to v okrese Dunajská Streda, Trnava a Hlohovec majú po jednom, v okrese 
Piešťany sú dvaja. V celom TTSK v rámci nadštandardných objektov pôsobí len jeden športový 
psychológ, a to v okrese Dunajská Streda. 

Počet km cyklotrás 

V TTSK je podľa prieskumu realizovaného v apríli 2009 319 km cyklotrás. S ohľadom na 
jednotlivé okresy Trnavského kraja možno konštatovať rozdiely v miere vybudovanosti cyklotrás 
v okresoch. Prieskumom bolo zistené (87,65% návratnosť dotazníkov), že v okrese Skalica je 
vybudovaných najviac km cyklotrás (107 km). Okresy Trnava (76 km), Piešťany (61 km) a Senica 
(56 km) majú v porovnaní s okresom Skalica vybudovaných takmer o polovicu menej km 
cyklotrás. Okresy Dunajská Streda a Hlohovec majú podľa výsledkov prieskumu veľmi slabo 
vybudovanú sieť cyklotrás, pričom okres Galanta v prieskume nevykázal žiaden km cyklotrás. 

Počet športových 
podujatí 
realizovaných 
obcami na 1000 
obyvateľov 

V TTSK je podľa prieskumu realizovaného v apríli 2009 organizovaných obcami spolu 589 
športových podujatí. S ohľadom na jednotlivé okresy Trnavského kraja možno konštatovať 
rozdiely v počte organizovaných športových podujatí obcami v okresoch. Prieskumom bolo 
zistené (87,65% návratnosť dotazníkov), že v okrese Trnava je organizovaných najviac športových 
podujatí. Koeficientom počet organizovaných športových podujatí na 1000 obyvateľov možno 
porovnávať okresy v Trnavskom kraji (Graf 7). Z Grafu jednoznačne vyplýva, že najviac 
športových podujatí na počet obyvateľov je organizovaných v okrese Trnava a najmenej v okrese 
Galanta. 

Využívanie 
grantovej politiky na 
projekty zamerané 
na vzdelávanie, 
výchovu a rozvoj 
telesnej kultúry 

Do grantovej politiky sa zapájali všetky okresy, no nerovnomerným prístupom. Najviac žiadostí 
podali okresy Trnava a Galanta a najmenej žiadostí o grant podal okres Skalica. S ohľadom na 
schválené žiadosti, najviac projektov bolo schválených a teda i grantovú podporu získali okresy 
(porovnanie voči podaným žiadostiam) Dunajská Streda, Hlohovec a Skalica. Najviac finančných 
prostriedkov prostredníctvom grantovej podpory projektov získali okresy Trnava, Dunajská Streda 
a najmenej finančných prostriedkov získal okres Hlohovec a Skalica (úmerné počtu obyvateľov v 
okrese). 

 

 

Graf 7 
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1.7.2 Kľúčové disparity rozvoja telesnej kultúry a1.7.2 Kľúčové disparity rozvoja telesnej kultúry a   športušportu   

Vykonaná SWOT analýza pomohla identifikovať hlavné problémy, ktoré stoja v ceste rozvoja 

telesnej kultúry a športu v Trnavskom kraji: 

• pokles kvality života v regióne, 

• nedostatočné vedomie o dôležitosti rozvoja telesnej kultúry a potrebe aktívneho 

pohybu, 

• nedostatočné uvedomovanie si dôsledkov zanedbávania pravidelnej pohybovej 

aktivity – nedostatočné pôsobenie v tomto ohľade na deti a mládež zo strany 

relevantných autorít (rodičia, vychovávatelia, pedagógovia, lekári, mládežnícke 

inštitúcie),  

• zvyšujúci sa vek učiteľov a nedostatočný prílev kvalifikovaných mladých učiteľov 

v oblasti telesnej výchovy, 

• nedostatočné ohodnotenie trénerov, vychovávateľov a učiteľov, 

• nedostatok športových zariadení, nedostatočná vybavenosť, zastarané pomôcky, 

• regionálne rozdiely v  rozvinutosti siete cyklistických ciest a cyklochodníkov v 

mestách (nerovnomerne v okresoch) 

• regionálne rozdiely v kvalite stavu športovej infraštruktúry. 

 

1.7.3 Kľúčové faktory rozvoja telesne1.7.3 Kľúčové faktory rozvoja telesne j kultúry aj kultúry a   športušportu   

Zo SWOT analýzy sú odvodené nasledujúce kľúčové faktory rozvoja telesnej kultúry a športu 

v Trnavskom kraji: 

• záujem samosprávy o rozvoj športu a telesnej kultúry, 

• možnosti rôznorodého športového vyžitia, 

• vybudované partnerské vzťahy so zahraničím, aktívne a dobre rozvinuté zahraničné 

kontakty a cezhraničná spolupráca, 

• zdravý životný štýl ako módny trend, 

• záujem budovať nové a efektívne využívať existujúce športové zariadenia,  

• záujem budovať rekreačné oblasti, oddychové zóny, športoviská a detské ihriská, 

• záujem rozširovať a dobudovať sieť cyklotrás, 

• možnosť využívania európskych zdrojov, 
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• možnosť získavať mimorozpočtové zdroje pre financovanie športu, 

• podpora športových aktivít formou poukážkového systému, 

• možnosti využitia prírodného potenciálu vodných plôch a geotermálnych prameňov, 

• možnosti využitia vedecko-výskumného potenciálu vysokých škôl a vedecko-

výskumných inštitúcií regiónu v oblasti zdravia, športu a vplyvu rozvoja telesnej 

kultúry na blaho človeka. 

2. Strategická a2. Strategická a   programová čprogramová časťasť   

2.1 Vízia, poslanie a2.1 Vízia, poslanie a   strategické východiská politiky strategické východiská politiky 

rozvoja telesnej kultúry arozvoja telesnej kultúry a   športu všportu v   TTSKTTSK   

Vízia rozvoja telesnej kultúry a športu v Trnavskom kraji by mala ukazovať, do akého 

cieľového postavenia sa má telesná kultúra a šport dostať v nastávajúcom období 

strednodobého horizontu (3-5 rokov). Túto víziu v podmienkach Trnavského kraja možno 

charakterizovať nasledovne: 

• Trnavský kraj je kraj, v ktorom sú utvorené vhodné podmienky pre rozvoj telesnej 

kultúry a športu. 

• Trnavský kraj je kraj, v ktorom jeho obyvatelia v každom veku majú utvorený 

pozitívny vzťah k pestovaniu  telesnej kultúry  a športu. 

• Trnavský kraj je kraj, v ktorom sú deti a mládež od útleho veku vedení k aktívnemu 

pohybu, majú naň dostatok príležitostí a sú pre pohybové aktivity vhodne motivované. 

• Trnavský kraj je kraj, v ktorom sa sledujú a rozvíjajú individuálne záujmy a danosti 

detí, ako vhodný predpoklad pre vzbudenie záujmu o športovú aktivitu, a tým sa 

podporuje budovanie zdravej základne budúcej športovej reprezentácie. 

• Trnavský kraj je kraj, ktorý zabezpečuje odbornú garanciu pre rozvoj športu a telesnej 

kultúry. 

 

 

 

 

 

 

Strategickým cieľom rozvoja telesnej kultúry a športu je vybudovanie Strategickým cieľom rozvoja telesnej kultúry a športu je vybudovanie 

kraja, ktokraja, kto rého obyvateľstvo sa bude v prevažnej väčš ine prejavovať ,  resp. rého obyvateľstvo sa bude v prevažnej väčš ine prejavovať ,  resp. 

bude ašpirovať  k zdravému životnému š týlu, ktorý  bude viditeľný  bude ašpirovať  k zdravému životnému š týlu, ktorý  bude viditeľný  

predovšetkým v kvalitnejšom zdravotnom stave, vo zvýšenej fyzickej predovšetkým v kvalitnejšom zdravotnom stave, vo zvýšenej fyzickej 

zdatnosti jeho občanov a zvýšeným záujmom vykonávať  pohybové zdatnosti jeho občanov a zvýšeným záujmom vykonávať  pohybové aktivity aktivity 

rozmanitého druhu, pre ktoré budú mať  dostatočne vybudované podmienky. rozmanitého druhu, pre ktoré budú mať  dostatočne vybudované podmienky. 

Týmto sa súčasne utvárajú možnosti pre budovanie základne budúcej Týmto sa súčasne utvárajú možnosti pre budovanie základne budúcej 

športovej reprezentácie, prípadne odhaľovanie ašportovej reprezentácie, prípadne odhaľovanie a   podpora športových podpora športových 
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Za účelom naplnenia strategického cieľa koncepcie TTSK môže priamo pôsobiť 

v nasledujúcich oblastiach: 

• organizácia športových a telovýchovných podujatí a aktivít, 

• podpora aktivít iných subjektov zameraných na šport a telesnú kultúru (formou 

finančnej a inej materiálnej podpory), 

• podpora aktivít iných subjektov zameraných na šport a telesnú kultúru (formou 

nemateriálnej podpory – komunikácia, propagácia a iné), 

• usmerňovanie činnosti subjektov zameraných na šport a telesnú kultúru podľa 

definovaných priorít politiky TTSK, 

• usmerňovanie činnosti subjektov zameraných na deti a mládež za účelom podpory 

telesnej kultúry a športu podľa definovaných priorít politiky TTSK, 

• získavanie a analýza informácií o stave športu a telesnej kultúry, 

• zabezpečiť možnosť odborného a metodického usmerňovania rozvoja športu a telesnej 

kultúry. 

 

2.2 2.2 Ciele aCiele a   opatrenia na podporu rozvoja telesnej opatrenia na podporu rozvoja telesnej 

kultúry akultúry a   športu všportu v   Trnavskom samosprávnom krajiTrnavskom samosprávnom kraji   

Z vízie, strategického cieľa rozvoja telesnej kultúry a športu v Trnavskom kraji a možností 

priameho pôsobenia TTSK je možné odvodiť nasledovné parciálne ciele a opatrenia na ich 

dosiahnutie a naplnenie vízie: 

Cieľ  1 Cieľ  1 ––  Podpora telesnej kultúry a športu v  Podpora telesnej kultúry a športu v regióneregióne   

Cieľ je zameraný na zabezpečenie vhodných podmienok pre rozvoj aktivít podporujúcich 

pestovanie telesnej kultúry a športu, integráciu myšlienok zdravého životného štýlu a potreby 

pohybových aktivít do života každodennosti občanov Trnavského kraja. Parciálny cieľ 1 sa 
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zameriava primárne na oblasť športu pre všetkých a školského športu. Prioritami parciálneho 

cieľa 1 sú: 

• podpora športu pre všetkých, 

• podpora školského športu, 

• podpora rozvoja športovej infraštruktúry, 

• podpora budovania pozitívneho vzťahu k športu vo všetkých vekových kategóriách 

s primárnym zameraním na deti a mládež, 

• podpora rozvoja profesionálnych zručností a zvyšovania kvalifikácie a odbornej 

spôsobilosti športových trénerov a učiteľov telesnej výchovy 

V rámci parciálneho cieľa 1 TTSK, môže zabezpečiť jeho naplnenie implementáciou 

nasledujúcich opatrení: 

Opatrenie 1.1 Organizácia športových podujatí aOpatrenie 1.1 Organizácia športových podujatí a   podujatí zameraných na podujatí zameraných na 

zdravý  životný  š týlzdravý  životný  š týl   

TTSK, obce a mestá pravidelne organizujú športové podujatia a podujatia zamerané na zdravý 

životný štýl. Podujatia majú formu športových súťaží a informačných seminárov, za 

prítomnosti odborných trénerov a odborníkov na zdravú životosprávu a životný štýl (lekári, 

psychológovia, odborníci na výživu, tréneri, aktívni športovci a iní). Cieľom podujatí je 

pritiahnuť väčší podiel občanov Trnavského kraja a najmä detí a mládeže k pravidelnému 

športovaniu ako aktivite podporujúcej zdravý vývoj mladého človeka. Podujatia sú zamerané 

na pokrytie požiadaviek širokého spektra obyvateľov a vzbudenie záujmu o šport a zdravý 

životný štýl. Z tohto dôvodu môžu byť podujatia tematicky rozdelené (deti, deti z detských 

domovov, mládež, zdravotne postihnutí, dospelí, seniori, osoby so sedavým spôsobom práce a 

iné). 

Opatrenie 1.2 Sprístupnenie športových zariadení aOpatrenie 1.2 Sprístupnenie športových zariadení a   špošpo rtových plôch š irokej rtových plôch š irokej 

verejnostiverejnosti   

TTSK, obce a mestá zabezpečujú sprístupnenie športových zariadení a športových plôch pre 

širokú verejnosť a súčasne zabezpečujú využívanie školských športovísk verejnosťou v mimo 

vyučovacom procese. 

Opatrenie 1.3 InovatívnyOpatrenie 1.3 Inovatívny  prístup k prístup k   vyučovaniu školskej telesnej výchovyvyučovaniu školskej telesnej výchovy   
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Krajský úrad TTSK zabezpečuje zvýšenie dotácie hodín telesnej výchovy podľa možností 

strednej školy v zmysle zostavovania školských vzdelávacích programov pre všetky ročníky 

stredných škôl a súčasne vytvorí podmienky pre zvýšenie kvality výučby telesnej výchovy na 

školách a zníženie absencií na hodinách telesnej výchovy. Návrh aktivít inovatívneho prístupu 

je uvedený v prílohe č. 1. 

Opatrenie 1.4 Finančná podpora športových podujatí aOpatrenie 1.4 Finančná podpora športových podujatí a   podujatí zameraných podujatí zameraných 

na pona po dporu zdravého životného š týludporu zdravého životného š týlu   

Krajský úrad TTSK prednostne podporuje prostredníctvom grantovej a priamej finančnej 

podpory aktivity iných subjektov, zameraných na telovýchovu a šport, ktoré sú pre 

obyvateľov Trnavského kraja a najmä deti a mládež atraktívne a podnetné. Príloha č. 2 

obsahuje návrh formulára žiadosti o grantovú podporu s jednoznačne definovanými kritériami 

pre ľahkú orientáciu v rozhodovacom procese o poskytnutie grantovej podpory. 

Opatrenie 1.5 Finančná podpora modernizácie materiálnoOpatrenie 1.5 Finančná podpora modernizácie materiálno -- techntechn ického ického 

vybavenia pre telesnú kultúru avybavenia pre telesnú kultúru a   športové aktivityšportové aktivity   

Krajský úrad TTSK finančne podporuje prostredníctvom grantovej podpory projekty 

zamerané na modernizáciu materiálno-technického vybavenia športových objektov 

a subjektov. Sústreďuje sa na efektívne projekty, ktoré majú prínos pre čo najširší okruh 

obyvateľov a podporujú dostupnosť možnosti pre športové vyžitie a iné pohybové aktivity. 

Príloha č. 3 obsahuje návrh formulára žiadosti o grantovú podporu na materiálno-technické 

vybavenie s preddefinovanými kritériami umožňujúcimi jednoznačné posúdenie efektívnosti 

predložených projektov.  

 

Opatrenie 1.6 Priama materiálna podpora vybraných subjektovOpatrenie 1.6 Priama materiálna podpora vybraných subjektov   

TTSK, obce a mestá priamou materiálnou podporou (zakúpením pomôcok pre bezpečné 

vykonávanie pohybovej aktivity) zabezpečujú priblíženie možnosti vykonávať pohybové 

aktivity deťom v materských škôlkach, školských kluboch detí a detských domovoch. 

Pomôckami pre bezpečné vykonávanie nenáročnej pohybovej aktivity sa rozumejú gumené 

trampolíny, bazény, lopty, švihadlá a iné vybavenie.  
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Opatrenie 1.7 Propagácia telesnej kultúry, športu aOpatrenie 1.7 Propagácia telesnej kultúry, športu a   zdravého životného š týluzdravého životného š týlu   

TTSK, obce a mestá prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov podporujú 

a propagujú význam telesnej kultúry, športu a iných pohybových aktivít a možnosti zapájať sa 

do organizovaných aktivít. TTSK, obce a mestá prostredníctvom komunikačných kanálov 

utvárajú pozitívny vzťah mládeže a ostatnej verejnosti k aktívnemu pohybu, pestovaniu 

telesnej kultúry a športu a zdravému životnému štýlu. Príloha č. 4 obsahuje návrh 

komunikačných kanálov a ich využitie. TTSK, obce a mestá ďalej formou výchovy 

a vzdelávania na školách vplývajú na zmenu hodnotovej orientácie v prospech zdravého 

životného štýlu formou pohybových aktivít.  

Opatrenie 1.8 Osvetová činnosť  vOpatrenie 1.8 Osvetová činnosť  v   oblasti potreoblasti potre by pestovania telesnej kultúry, by pestovania telesnej kultúry, 

športu ašportu a   zdravého životného š týluzdravého životného š týlu   

TTSK, obce a mestá zabezpečujú osvetu v oblasti významu pestovania telesnej kultúry, športu 

a zdravého životného štýlu prostredníctvom účelovo zameraných podujatí a aktivít. K tomuto 

účelu využívajú dostupné formy osvetovej činnosti (letáky, brožúry, informácie na web 

stránke, športové dni, diskusné fóra, účasť relevantných odborníkov na rodičovských 

združeniach, aktívne pôsobenie zo strany pedagógov a vychovávateľov a pod.).  

Opatrenie 1.9 SOpatrenie 1.9 S ystematické aystematické a   cielené monitorovanie acielené monitorovanie a   usmerňovanie činností usmerňovanie činností 

subjektov zameraných na telesnú kultúru a športsubjektov zameraných na telesnú kultúru a šport   

Krajský úrad TTSK monitoruje situáciu a potreby jednotlivých okresov v oblasti telesnej 

kultúry a športu a na základe ich vyhodnotenia modifikuje svoju grantovú politiku. Návrh 

oblastí monitorovania a ročného vyhodnocovania je v prílohe č. 5. 

 

Cieľ  2 Cieľ  2 ––  Optimálne nastavenie politiky systematického rozvoja a Optimálne nastavenie politiky systematického rozvoja a   podpory podpory 

telesnej kultúry a športutelesnej kultúry a športu   

Cieľ je zameraný na vytvorenie jednoznačnej, systematickej a prehľadnej štruktúry subjektov 

vstupujúcich do problematiky telesnej kultúry, športu a podporných subjektov k vymedzenej 

oblasti, vymedzenie oblastí pôsobnosti, jednoznačné definovanie kompetencií, vzájomných 
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vzťahov a formu ich vzájomnej spolupráce. V rámci parciálneho cieľa 2 TTSK, môže 

zabezpečiť jeho naplnenie implementáciou nasledujúcich opatrení: 

Opatrenie 2.1 Vypracovanie zásad fungovania telovýchovnoOpatrenie 2.1 Vypracovanie zásad fungovania telovýchovno -- medicínskomedicínsko --

metodického centrametodického centra   

Krajský úrad TTSK utvára podmienky pre fungovanie telovýchovno-medicínsko-

metodického centra, ktorého cieľom je zabezpečenie odborného dohľadu nad rozvojom 

telesnej kultúry a športu v Trnavskom kraji. Príloha č. 6 obsahuje návrh oblastí pôsobenia 

krajského telovýchovno-medicínsko-metodického centra.    

Opatrenie 2.2 VytvoreniOpatrenie 2.2 Vytvoreni e systému optimálnej komunikácie subjektov e systému optimálnej komunikácie subjektov 

venujúcich sa problematike telesnej kultúry, športu avenujúcich sa problematike telesnej kultúry, športu a   zdravému životnému zdravému životnému 

š týluš týlu   

Krajský úrad TTSK utvorí a nastaví systém aktívnej komunikácie medzi subjektmi, ktoré sa 

sú zamerané na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl, prostredníctvom zhromažďovania 

informácií o týchto subjektoch, ich aktivitách, záujmoch a návrhoch a tieto informácie ďalej 

sprístupňuje iným subjektom s rovnakým zameraním. Krajský úrad TTSK súčasne archivuje 

všetky dokumenty týkajúce sa rozvoja telesnej kultúry a športu a utvára centrálny archív dát 

prístupný pre subjekty, ktoré majú záujem sa podieľať na rozvoji telesnej kultúry a športu. 

Opatrenie 2.3 Podpora aOpatrenie 2.3 Podpora a   rozvoj profesionálnych zručností osôb venujúcich sa rozvoj profesionálnych zručností osôb venujúcich sa 

telesnej kultúre a športutelesnej kultúre a športu   

TTSK, obce a mestá podporujú a utvárajú priestor na rozvoj profesionálnych zručností 

a schopností osôb venujúcich sa telesnej kultúre a športu, prostredníctvom organizácie 

prednášok, seminárov, príspevkov, konferencií, besied a diskusných fór zameraných na rozvoj 

telesnej kultúry, športu a pestovanie zdravého životného štýlu pre vychovávateľov, 

pedagógov, trénerov, cvičiteľov a iných osôb venujúcich sa telesnej kultúre, telesnej výchove, 

športu a zdravému životnému štýlu.  Na tento účel TTSK, obce a mestá prednostne využívajú 

interné zdroje. 

Opatrenie 2.4 Medzinárodná spolupráca vOpatrenie 2.4 Medzinárodná spolupráca v   oblasti telesnej kultúry a športuoblasti telesnej kultúry a športu   
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TTSK, obce a mestá podporujú medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom usporiadania 

podujatí s medzinárodnou účasťou a medzinárodných športových podujatí (využitie vhodného 

geografického rozloženia kraja). 

Opatrenie 2.5 Podpora vzájomnej spolupráce subjektov zaoberajúcich sa Opatrenie 2.5 Podpora vzájomnej spolupráce subjektov zaoberajúcich sa 

problematikou telesnej kultúry a športuproblematikou telesnej kultúry a športu   

TTSK, obce a mestá pôsobia ako stmeľovací a koordinujúci prvok vzájomnej spolupráce 

zainteresovaných subjektov za účelom zvyšovania efektivity projektov, vzájomnej podpory 

a budovania vzťahov medzi subjektmi, odovzdávaním informácií a skúseností a budovaním 

tvorivého prostredia s možnosťami realizácie rôznorodých projektov.  

Opatrenie 2.6 ApOpatrenie 2.6 Ap likácia zásad efektívneho financovania projektov likácia zásad efektívneho financovania projektov 

zameraných na pestovanie telesnej kultúry azameraných na pestovanie telesnej kultúry a   športu ašportu a   materiálnomateriálno -- technického technického 

zabezpečenia pre túto oblasťzabezpečenia pre túto oblasť   

TTSK, obce a mestá zabezpečujú aplikáciu nasledujúcich zásad v oblasti financovania 

projektov zameraných na podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu: 

• efektívnosť (hospodárnosť) - posudzovanie prínosu poskytnutej dotácie z rozpočtu. 

Posúdenie prínosu by malo dať odpoveď na otázku, či vynaložené náklady boli 

adekvátne dosiahnutému cieľu, 

• transparentnosť - jednoznačne definované kritériá  systému podpory, eliminácia 

konfliktu záujmov, dostupný zoznam členov schvaľovacej komisie, oznámenie 

dôvodov neposkytnutia dotácie,  

• adresnosť - cieľovo orientovaná podpora projektov predstavuje podporu poskytnutú za 

účelom dosiahnutia vopred stanoveného cieľa bez ohľadu na subjekt, ktorý tento cieľ 

bude napĺňať, 

• užitočnosť - porovnanie plánovaného, resp. dosiahnutého vplyvu stanovených cieľov  

s potrebami  a záujmami cieľovej skupiny, 

• kontrola - kontrola sa zameria na zhodnotenie dosiahnutia cieľa, na mieru splnenia 

cieľa, účelnosť vynaložených prostriedkov. 

Primárnym cieľom tohto opatrenia je posilniť projektové financovanie (financovanie na 

základe dosiahnutých, resp. predpokladaných výsledkov projektov) na úkor inštitucionálneho 

financovania. 
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2.3 2.3 Analýza finančných potrieb aAnalýza finančných potrieb a   možností možností 

financovania koncepcie afinancovania koncepcie a   programu rozvoja telesnej programu rozvoja telesnej 

kultúry akultúry a   športu všportu v   TTSKTTSK   

Opatrenia navrhované v Koncepcii v zásade nezakladajú zvýšené nároky na rozpočet TTSK. 

Plánované rozpočtové zdroje určené na rozvoj telesnej kultúry a športu v TTSK sú  dobrým 

predpokladom na zabezpečenie implementácie navrhovaných opatrení a dosahovania 

stanovených cieľov. Za týmto účelom je preto nevyhnutné zabezpečiť efektívne využitie 

účelovo vyčlenených finančných prostriedkov. Vhodným nástrojom na sledovanie efektivity 

vynakladaných finančných  prostriedkov z rozpočtu TTSK  na rozvoj telesnej kultúry a športu 

je  programový rozpočet. V rámci programovej štruktúry rozpočtu TTSK  na roky 2009 – 

2011 sú výdavky na šport rozpočtované v samostatnom Programe č. 9 v trojstupňovom 

usporiadaní, t. j. výdavky sú rozpočtované až na úroveň prvkov. Návrh štruktúry programu 

Šport je v prílohe č. 7 

2.4 2.4 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie 

realizácie koncepcie rozvoja telesnerealizácie koncepcie rozvoja telesne j kultúry aj kultúry a   športu športu 

vv   TTSKTTSK   

Národná úroveňNárodná úroveň   

Ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za oblasť športu je Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky, v rámci ktorého Sekcia štátnej starostlivosti o šport zabezpečuje plnenie 

úloh programového vyhlásenia vlády. V kompetencii sekcie športu je najmä podpora 

športovej reprezentácie Slovenskej republiky, medzinárodná spolupráca v oblasti športu, 

legislatíva v oblasti športu, vzdelávanie, spolupráca s národnými mimovládnymi športovými 

organizáciami, oblasť športu pre všetkých s celoštátnym významom. Zodpovedá tiež za 

poskytovanie dotácií športovým subjektom zo štátneho rozpočtu. 

Od roku 2004 začalo pracovať Národné športové centrum ako priamo riadená rozpočtová 

organizácia MŠ SR. Vzniklo spojením Národného inštitútu športu a Centra akademického 

športu. Jeho hlavnými úlohami sú: podpora a zabezpečovanie podmienok pre elitných 
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športovcov Slovenskej republiky, diagnostické sledovanie, vzdelávanie športových 

odborníkov a športovcov, ako aj realizácia úloh v oblasti informačných technológií v oblasti 

športu. 

Starostlivosť o vrcholový šport je tiež v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a Ministerstva obrany Slovenskej republiky  a pre tento účel tieto rezorty zriadili strediská 

prípravy športovej reprezentácie. Iné ministerstvá sa tiež parciálne podieľajú na podpore 

športu, napr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v oblasti 

športu zdravotne postihnutých, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti 

lekárskej starostlivosti o športovcov, atď. 

Kompetencie subjektov pôsobiacich vKompetencie subjektov pôsobiacich v   oblasti športuoblasti športu   

Organizácia a riadenie športu vychádza z autonómnosti športu vo vzťahu k štátu a 

transparentnosti pôsobenia športových zväzov a športových klubov.  

Úlohy štátu plnia nasledujúce inštitúcie: 

• Vláda Slovenskej republiky 

• Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

• Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Vláda SR zabezpečuje finančnú podporu štátu v návrhu štátneho rozpočtu a utvára 

podmienky pre športovú reprezentáciu, pre prípravu športových talentov a pre rozvoj 

športovania detí mimo školského vyučovania. 

Ministerstvo školstva SR organizuje a kontroluje uskutočňovanie štátnej politiky v oblasti 

športu a koordinuje činnosť iných orgánov verejnej správy a iných právnických osôb pri jej 

uskutočňovaní.  

Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR vo svojej pôsobnosti zabezpečujú 

činnosť stredísk športovej reprezentácie a starostlivosť o športovo talentovanú mládež. 

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom odborných športovo-lekárskych zariadení 

preventívnu a liečebnú starostlivosť o registrovaných športovcov, najmä o športových 
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reprezentantov Slovenskej republiky a športových talentov a súčasne sa podieľa na 

antidopingových aktivitách. 

 

Ďalšie úlohy v oblasti športu zabezpečujú v rámci svojej kompetencie: 

• Slovenský olympijský výbor 

• Slovenský paraolympijský výbor 

• Národné športové zväzy  

• Obce, mestá, mimovládne organizácie a športové kluby 

Regionálna úroveň 

Vyšší územný celok -  najvyššia územná samosprávna jednotka na Slovensku. Kompetencie  

a úlohy vymedzené pre oblasť telesnej kultúry a športu určujú samosprávnemu kraju rámec 

jeho regionálnej politiky v tejto oblasti. 

• rozpracúva koncepciu a program rozvoja telesnej kultúry na podmienky kraja 

• podporuje organizovanie športových podujatí a iných aktivít telesnej kultúry      

regionálneho, celoštátneho alebo medzinárodného významu v kraji 

• podporuje výstavbu a prevádzkovanie športových zariadení v školách, ktorých je 

zriaďovateľom a v spolupráci s obcami, s občianskymi združeniami a s národnými 

športovými zväzmi aj športovej infraštruktúry v kraji 

• rozvíja starostlivosť o telesnú kultúru v školách, ktorých je zriaďovateľom a 

podporuje školské športové súťaže 

• koordinuje športové organizácie, iné právnické a fyzické osoby pôsobiace v oblasti 

športu v regióne 

• utvára podmienky pre rozvoj športu a zabezpečuje jeho financovanie zo štátneho 

rozpočtu 

Rada pre šport a mládež  Trnavského samosprávneho kraja – poradný orgán predsedu TTSK 

pre určovanie základných cieľov v oblasti športu a mládeže. Jej základným cieľom je 

prerokúvať a posudzovať návrhy koncepčných materiálov, predkladať návrhy zámerov v 

oblasti politiky TTSK vo vzťahu k športu, deťom a mládeži. 

Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho 

kraja je  poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Zastupiteľstva Trnavského 



92 

 

samosprávneho kraja na konzultovanie otázok a prípravu stanovísk z hľadiska vecne 

príslušného zamerania komisie. 

Lokálna úroveň – miestna samospráva (mestá a obce)   
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2.5 2.5 Identifikácia finančných zdrojov Identifikácia finančných zdrojov ––  finančné  finančné 

zabezpečenie realizácie koncepcie rozvoja telesnej zabezpečenie realizácie koncepcie rozvoja telesnej 

kulkul túry a športu v TTSKtúry a športu v TTSK   

V rámci finančného zabezpečenia realizácie Koncepcie je potrebné zamerať pozornosť 

a využiť možnosti  viac-zdrojového  financovania. Jedným z významných a vzájomne 

prospešných zdrojov sú  súkromné a komerčné zdroje.  

Súkromné  a komerčné zdroje 

Mimovládny ekonomický inštitút INEKO oslovil v júli a auguste 2005 vybrané súkromné 

spoločnosti, s cieľom zistiť hlavné bariéry financovania slovenského športu zo strany 

súkromného sektora. Za hlavnú bariéru vyššej podpory športu firmy označili chýbajúce 

pravidlá zvýhodňujúce sponzorstvo (napr. daňové úľavy), netransparentné hospodárenie 

športových organizácií, nedôveryhodný, resp. neschopný manažment športových organizácií a 

málo úspešných športovcov, resp. slabé športové výsledky. Medzi športy, ktoré firmy najviac 

podporujú, patrí ľadový hokej, futbal, tenis, a motorizmus. Z činností, ktoré majú záujem 

podporovať, dostala najviac hlasov podpora reprezentácie (vrcholový šport) – 28%, divácky 

zaujímavé domáce ligové súťaže – 27% a talentovaná mládež – 23%. Hlavným motívom 

podpory športu je snaha vytvoriť si čo najlepší imidž  a reklama. Tieto faktory sa na celkovej 

motivácii podieľajú 66%. Filantropia, tradícia a osobné kontakty sa podieľajú spolu 30% .   

Z výsledku prieskumu vyplynulo, že komerčná sféra na Slovensku má záujem podporovať 

šport a športové aktivity, a preto je potrebné tento potenciál využívať pri získavaní finančných 

prostriedkov na realizáciu aktivít TTSK napĺňajúcich stanovené ciele.  

Prostriedky TTSK 

Finančné prostriedky  rozpočtu TTSK plánované na  obdobie rokov 2009 - 2011 určené pre 

oblasť športu sú vyjadrené v tabuľke č. 36. 
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Tabuľka 36 

Športové podujatia 2009 2010 2011 

Župná olympiáda 106 200 Eur  
(3 199 381,2 SK) 

131 500 Eur 
(3 961 569,0 SK) 

218 900 Eur 
(6 594 581,4 SK) 

Regionálne centrum športu a mládeže 2 655 500 Eur 
(79 999 593 SK) 

1 645 300 Eur 
(49 566 307 SK) 

2 341 300 Eur 
(70 534 003 SK) 

Vyhlásenie najlepších športovcov TTSK 33 200 Eur 
(1 000 183,2 SK) 

55 400 Eur 
(1 668 980,4 SK) 

45 500 Eur 
(1 370 733,0 SK) 

Spolu 2 794 900 Eur 
(84 199 157 SK) 

1 832 200 Eur 
(55 196 857 SK) 

2 605 700 Eur 
(78 499 318 SK) 

Dotácie na projekty 2009 2010 2011 

Grantová podpora 199 200 Eur 
(6 001 099,2 SK) 

199 200 Eur 
(6 001 099,2 SK) 

199 200 Eur 
(6 001 099,2 SK) 

Spolu  2 994 000 Eur 
(90 197 244 SK) 

2 031 400 Eur 
(61 197 956 SK) 

2 804 900 Eur 
(84 500 417 SK) 

 

Ďalšími potencionálnymi zdrojmi pre financovanie aktivít smerujúcich k zabezpečeniu 

a naplneniu cieľov sú grantové programy z prostriedkov štátneho rozpočtu realizovaných 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva a prostriedky z fondov EU. 

 

 

 

 

2.6 2.6 SysSys tém monitorovania a hodnotenia plnenia tém monitorovania a hodnotenia plnenia 

opatreníopatrení   

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií. 

Za účelom zabezpečenia plnenia opatrení a zisťovanie ich účinnosti v praxi, prípadne 

vytvorenia priestoru ich modifikácie potrebnej z dôvodu zabezpečenia flexibilného 

reagovania na zmeny v spoločnosti je potrebné monitorovať na jednej strane samotné plnenie 

opatrení, na druhej strane  ich účinky/dôsledky. Nasledujúca časť obsahuje návrh indikátorov 

a odporúčania pre zameranie pri ich vyhodnocovaní pre monitorovanie plnení a dôsledkov 
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plnenia navrhovaných opatrení. Za účelom identifikácie trendu v rámci širokej problematiky 

telesnej kultúry a športu v Trnavskom kraji je účelné vykonávať monitoring navrhovaných 

indikátorov na ročnej báze. 

 

Opatrenie 1.1 
Organizácia športových podujatí a podujatí zameraných na zdravý životný štýl 

Indikátory Vyhodnotenie 

Počet podujatí zameraných na šport a zdravý 
životný štýl 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu podujatí organizovaných 
TTSK. (Sledovanie početností v kategóriách druh a tematika 
podujatia) 

Počet účastníkov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu účastníkov organizovaného 
podujatia. (Porovnanie s predpokladanou účasťou) 

Miera úspešnosti organizovaných podujatí              
(vo vzťahu k stanoveným cieľom) 

Kvalitatívne zhodnotenie úspešnosti organizovaných podujatí 
(individuálne posudzovanie organizovaných podujatí 
vzhľadom na stanovené priority a ciele) 

 
 
 
 

 

Opatrenie 1.2 
Inovatívny prístup k vyučovaniu školskej telesnej výchovy 

Indikátory Vyhodnotenie 
Priemerný počet týždenne vyučovaných hodín 
TV na stredných (príp. základných) školách 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu povinne odučených 
hodín TV na školách za okresy a sumárne za TTSK 

Percentuálny podiel oslobodených žiakov z 
hodín TV 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu oslobodených žiakov 
od TV, percentuálne vyjadrenie za okresy a sumárne za 
TTSK 

Percentuálny podiel žiakov preradených do 
zdravotnej TV 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu žiakov preradených do 
zdravotnej TV, percentuálne vyjadrenie za okresy a 
sumárne za TTSK 

Športová výkonnosť žiakov na školách Kvantitatívne vyhodnotenie športových výkonov žiakov 
na školách podľa metodickej príručky 

Počet škôl s vytvoreným predmetom nepovinná 
TV 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu škôl s predmetom 
nepovinná TV v okresoch a sumárne v TTSK 

Počet športových krúžkov a krúžkov 
zameraných na pohybové aktivity 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu otvorených krúžkov 
zameraných na šport a pohybové aktivity 

Počet detí prihlásených do športových krúžkov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu detí prihlásených do 
športových krúžkov 

Zameranie športových krúžkov Kvantitatívne vyhodnotenie početnosti krúžkov podľa 
kategorizácie - druh športu 
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Opatrenie 1.3 

Sprístupnenie športových zariadení a športových plôch širokej verejnosti 
Indikátory Vyhodnotenie 

Počet sprístupnených školských športovísk 
verejnosti v čase mimo vyučovania 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu sprístupnených 
školských športovísk verejnosti v okresoch a sumárne v 
TTSK 

  
 
  

  
Opatrenie 1.4 

Finančná podpora športových podujatí a podujatí zameraných na podporu zdravého životného štýlu 
Indikátory Vyhodnotenie 

Kvantitatívne vyhodnotenie úhrnnej sumy nákladov 
vynaložených na podporu športových podujatí  Úhrnná suma nákladov vynaložená na podporu 

športových podujatí zameraných na podporu 
zdravého životného štýlu Kvantitatívne vyhodnotenie nákladov na osobodeň v 

projektoch zameraných na športové podujatia 
Počet podporených projektov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu podporených projektov 

Miera úspešnosti (naplnenie stanovených 
cieľov) podporených podujatí 

Kvalitatívne zhodnotenie úspešnosti podporovaných 
podujatí (individuálne posudzovanie organizovaných 
podujatí vzhľadom na stanovené priority a ciele) 

 
 
 

 

  
Opatrenie 1.5 

Finančná podpora modernizácie materiálno-technického vybavenia pre telesnú kultúru a športové aktivity 
Indikátory Vyhodnotenie 

Úhrnná suma nákladov vynaložená na 
modernizáciu materiálno-technického 
vybavenia pre telesnú kultúru a športové 
aktivity 

Kvantitatívne vyhodnotenie úhrnnej sumy nákladov 
vynaložených na modernizáciu materiálno-technického 
vybavenia pre telesnú kultúru a športové aktivity 

Počet podporených projektov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu podporených projektov 
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Efektívnosť projektov 

Kvalitatívne zhodnotenie úspešnosti a efektívnosti 
projektov (individuálne posudzovanie organizovaných 
podujatí vzhľadom na stanovené priority a ciele). 
Sumárne zhodnotenie za TTSK 

  

 
 
 

 
 
 
 

Opatrenie 1.6 
Priama materiálna podpora vybraných subjektov 

Indikátory Vyhodnotenie 
Počet podporených subjektov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu podporených projektov 

Úhrnná suma nákladov vynaložená na 
materiálnu podporu vybraných subjektov 

Kvantitatívne vyhodnotenie úhrnnej sumy nákladov 
vynaložených na materiálnu podporu vybraných 
subjektov 

  
  

Opatrenie 1.7 
Propagácia telesnej kultúry, športu a zdravého životného štýlu 

Indikátory Vyhodnotenie 
Počet propagačných kampaní Kvantitatívne vyhodnotenie počtu propagačných kampaní 
Počet využívaných násteniek Kvantitatívne vyhodnotenie počtu využívaných násteniek 
Počet vykonaných aktualizácií informácií za 
rok 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu vykonaných 
aktualizácií informácií za rok 

Návštevnosť stránky TTSK (časti zameranej na 
propagáciu športu) 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu navštívenia stránky 
TTSK (časti zameranej na propagáciu športu) 

Počet druhov printových propagačných 
materiálov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu propagačných kampaní 

Kvalita obsahu propagačných a informačných 
materiálov 

Kvalitatívne zhodnotenie úspešnosti propagačnej 
kampane a relevancie obsahu propagačných materiálov 

  
Opatrenie 1.8 

Osvetová činnosť v oblasti potreby pestovania telesnej kultúry, športu a zdravého životného štýlu 
Indikátory Vyhodnotenie 

Počet rodičovských združení zameraných na 
problematiku pohybových aktivít detí 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu rodičovských združení 
zameraných na problematiku pohybových aktivít detí za 
rok 

Počet odborných seminárov na tému telesná 
kultúra, šport a zdravý životný štýl 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu odborných seminárov 
na tému telesná kultúra, šport a zdravý životný štýl 

Počet účastníkov odborných seminárov na tému 
telesná kultúra, šport a zdravý životný štýl 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu účastníkov odborných 
seminárov na tému telesná kultúra, šport a zdravý životný 
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štýl 

Socioekonomický status účastníkov odborných 
seminárov na tému telesná kultúra, šport a 
zdravý životný štýl 

Kvantitatívne vyhodnotenie účastníkov odborných 
seminárov a vytvorenie profilu účastníka 

Médiá využívané na osvetovú činnosť v oblasti 
telesnej kultúry, športu a zdravého životného 
štýlu 

Kvalitatívne analýza médií využívaných na osvetovú 
činnosť 

  
Opatrenie 1.9 

Systematické a cielené monitorovanie a usmerňovanie činností subjektov zameraných na telesnú kultúru a 
šport 

Indikátory Vyhodnotenie 

Miera validity a reliability získavaných údajov Štatistické vyhodnotenie miery validity a reliability 
získavaných údajov 

Počet usmerňovacích návrhov TTSK smerom k 
okresom 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu usmerňovacích 
návrhov TTSK smerom k okresom 

 
  

Opatrenie 2.1 
Vypracovanie zásad fungovania telovýchovno-medicínsko-metodického centra 

Indikátory Vyhodnotenie 
Existencia zásad fungovania Telovýchovno-
medicínsko-metodického centra 

Kvalitatívne zhodnotenie existencie zásad fungovania 
Telovýchovno-medicínsko-metodického centra 

Dodržiavanie zásad fungovania Telovýchovno-
medicínsko-metodického centra 

Kvalitatívne zhodnotenie dodržiavania zásad fungovania 
Telovýchovno-medicínsko-metodického centra 

Počet Newslettrov vydaných Telovýchovno-
medicínsko-metodického centrom 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu Newslettrov vydaných 
Telovýchovno-medicínsko-metodického centrom 

Kvalita a prínos obsahu  Newslettrov vydaných 
Telovýchovno-medicínsko-metodického 
centrom 

Kvalitatívne zhodnotenie relevancie obsahu Newslettrov 
vydaných Telovýchovno-medicínsko-metodického 
centrom 

Počet navštívených škôl a predškolských 
zariadení za účelom diagnostiky žiakov a 
odborných konzultácií 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu navštívených škôl a 
predškolských zariadení za účelom diagnostiky žiakov a 
odborných konzultácií 

Počet lekárov, psychológov, fyzioterapeutov a 
iných odborníkov špecializovaných na šport 
zapojených do projektu Telovýchovno-
medicínsko-metodického centra 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu lekárov, psychológov, 
fyzioterapeutov a iných odborníkov špecializovaných na 
šport zapojených do projektu Telovýchovno-medicínsko-
metodického centra 

Počet konzultácií s odborníkmi  Telovýchovno-
medicínsko-metodického centra 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu  konzultácií s 
odborníkmi  Telovýchovno-medicínsko-metodického 
centra 
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Efektívnosť fungovania Telovýchovno-
medicínsko-metodického centra 

Kvalitatívne zhodnotenie efektívnosti a prínosu 
fungovania Telovýchovno-medicínsko-metodického 
centra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opatrenie 2.2 
Vytvorenie systému optimálnej komunikácie subjektov venujúcich sa problematike telesnej kultúry, športu 

a zdravému životnému štýlu 
Indikátory Vyhodnotenie 

Počet výmenných a vzájomne konzultovaných 
programov v rámci subjektov 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu  konzultácií s 
odborníkmi  Telovýchovno-medicínsko-metodického 
centra 

Efektívnosť spolupráce 
Kvalitatívne zhodnotenie efektívnosti a prínosu 
fungovania Telovýchovno-medicínsko-metodického 
centra 

 
 
 

 

  
Opatrenie 2.3 

Podpora a rozvoj profesionálnych zručností osôb venujúcich sa telesnej kultúre a športu 
Indikátory Vyhodnotenie 

Počet programov zameraných na zvýšenie 
kvalifikácie a odbornej spôsobilosti osôb 
venujúcich sa telesnej kultúre a športu 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu  programov 
zameraných na zvýšenie kvalifikácie a odbornej 
spôsobilosti osôb venujúcich sa telesnej kultúre a športu 

Počet účastníkov programov zameraných na 
zvýšenie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti 
osôb venujúcich sa telesnej kultúre a športu 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu  účastníkov programov 
zameraných na zvýšenie kvalifikácie a odbornej 
spôsobilosti osôb venujúcich sa telesnej kultúre a športu 

Kvalita realizovaných programov Kvalitatívne zhodnotenie prínosu realizovaných 
programov 

  
  

Opatrenie 2.4 
Medzinárodná spolupráca v oblasti telesnej kultúry a športu 

Indikátory Vyhodnotenie 
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Počet medzinárodných aktivít Kvantitatívne vyhodnotenie počtu realizovaných 
aktivít/podujatí na medzinárodnej úrovni 

Počet krajín zapojených do spolupráce 
Kvantitatívne vyhodnotenie počtu krajín zapojených do 
spolupráce v oblasti telesnej kultúry a športu. Porovnanie 
vo vzťahu k predchádzajúcemu obdobiu. 

Počet účastníkov zapojených do spolupráce Kvantitatívne vyhodnotenie účastníkov zapojených do 
medzinárodnej spolupráce. Sledovanie trendov. 

  
 
 
 
 

 

Opatrenie 2.5 
Podpora vzájomnej spolupráce subjektov zaoberajúcich sa problematikou telesnej kultúry a športu 

Indikátory Vyhodnotenie 

Počet spoločných projektov subjektov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu spoločných projektov 
subjektov. Sledovanie trendov. 

  
  
  

Opatrenie 2.6 
Aplikácia zásad efektívneho financovania projektov zameraných na pestovanie telesnej kultúry a športu a 

materiálno-technického zabezpečenia pre túto oblasť 
Indikátory Vyhodnotenie 

Aplikácia zásad navrhovaných opatrení Kvalitatívne vyhodnotenie aplikácie navrhovaného 
riešenia. 

 

Z hľadiska vízie koncepcie a strategického cieľa, je dôležité monitorovať dôsledky opatrení 

v strednodobom až dlhodobom horizonte, kde je možné tieto sledovať na kvalitatívnej úrovni. 

  
Strategický cieľ 

Indikátory Vyhodnotenie 
Zvýšenie záujmu o šport a pohybové aktivity obyvateľov TTSK 

Návštevnosť športových objektov Kvantitatívne vyhodnotenie návštevnosti športových 
objektov 

Ročný obrat z predaja a požičiavania 
športových pomôcok 

Kvantitatívne vyhodnotenie predaja a požičiavania 
športových pomôcok 

Záujem o šport  Kvalitatívne zhodnotenie záujmu obyvateľov TTSK o 
šport a pohybové aktivity 
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Pritiahnuť väčší podiel detí a mládeže k pravidelnému športovaniu 

Počet účastníkov na športových aktivitách Kvantitatívne vyhodnotenie počtu mladých ľudí 
vykonávajúcich športové aktivity 

Počet detí a mládeže navštevujúcich športové 
krúžky 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu mladých ľudí 
navštevujúcich športové krúžky 

Počet prihlášok na športové školy/ do 
športových tried 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu prihlášok na športové 
školy/ do športových tried 

Absencie na hodinách TV Kvalitatívne zhodnotenie vývoja absencií žiakov na 
hodinách TV 

Záujem mladých ľudí o šport Kvalitatívne zhodnotenie záujmu detí a mládeže TTSK o 
šport a pohybové aktivity 

Strategický cieľ 
Indikátory Vyhodnotenie 

Dostatok príležitostí na športovanie ľahko dostupných pre širokú verejnosť 

Počet športových podujatí v kraji Kvantitatívne vyhodnotenie počtu športových podujatí v 
kraji 

Počet sprístupnených športových objektov Kvantitatívne vyhodnotenie počtu sprístupnených 
športových objektov 

Kvalita športových pomôcok a športového 
vybavenia 

Kvalitatívne zhodnotenie úrovne kvality športových 
pomôcok a športového vybavenia 

Finančná dostupnosť vykonávania športových 
činností pre širokú verejnosť 

Kvalitatívne zhodnotenie úrovne finančnej dostupnosti 
vykonávania športových činností pre širokú verejnosť (s 
ohľadom na priemerný príjem v kraji/okresoch) 

Možnosti pre športovú činnosť a pohybové 
aktivity handicapovaných spoluobčanov 

Kvalitatívne zhodnotenie úrovne dostupnosti vykonávania 
športových činností pre handicapovaných spoluobčanov 

Možnosti pre športovú činnosť a pohybové 
aktivity detí z detských domovov 

Kvalitatívne zhodnotenie úrovne dostupnosti vykonávania 
športových činností pre deti z detských domovov 

Možnosti pre športovú činnosť a pohybové 
aktivity pre občanov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Kvalitatívne zhodnotenie úrovne dostupnosti vykonávania 
športových činností pre občanov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Počet programov zameraných na znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva so zámerom umožniť 
prístup k vykonávaniu športovej aktivity 

Kvantitatívne vyhodnotenie počtu programov zameraných 
na znevýhodnené skupiny obyvateľstva so zámerom 
umožniť prístup k vykonávaniu športovej aktivity 

Internalizácia zdravého životného štýlu 

Počet zdravotných preventívnych prehliadok Kvantitatívne vyhodnotenie počtu zdravotných 
preventívnych prehliadok 

Účasť na odborných seminároch a podujatiach 
zameraných na zdravý životný štýl 

Kvalitatívne vyhodnotenie účasti obyvateľov TTSK na 
odborných seminároch a podujatiach zameraných na 
zdravý životný štýl 
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Hodnotové rebríčky 
Kvalitatívne vyhodnotenie hodnotových rebríčkov, 
preferencií a postojov mladých ľudí (zameranie na 
problematiku zdravý životný štýl) 

Záujem mladých ľudí o zdravie a zdravé 
stravovacie návyky 

Kvalitatívne vyhodnotenie záujmu mladých ľudí o zdravie 
a zdravé stravovacie návyky, o psychohygienu, atď. 

Posilniť projektové financovanie (financovanie na základe dosiahnutých, resp. predpokladaných 
výsledkov projektov) na úkor inštitucionálneho financovania. 

Efektívnosť vynaložených finančných 
prostriedkov na projekty 

Kvalitatívne zhodnotenie efektívnosti a dopadu 
financovaných projektov 

 

 

Strategický cieľ 
Indikátory Vyhodnotenie 

Úspešná športová reprezentácia SR 
Športové úspechy na vrcholných podujatiach s 
prihliadnutím na medzinárodnú konkurenciu, na 
umiestnenie v medzinárodnom rebríčku športu 
a na domácu a zahraničnú popularitu športu. 

Kvalitatívne zhodnotenie úspešnosti reprezentantov - 
obyvateľov TTSK 

Výsledky v škole/podiel mladých ľudí prijatých 
na SŠ,VŠ/krajské, republikové a medzinárodné 
úspechy mladých ľudí 

Kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie úspešnosti 
mladých ľudí v definovaných kategóriách 

Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva TTSK 
Zdravotný stav obyvateľstva Kvalitatívne zhodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva 

Zníženie kriminality v TTSK 

Kriminalita v kraji/okresoch Kvalitatívne vyhodnotenie odbornej kompetencie 
pracovníkov s mladými ľuďmi 
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Príloha 1Príloha 1   

Návrh aktivít inovatívneho prístupu k vyučovaniu školskej telesnej výchovy 

  

Inovatívny prInovatívny pr ístup kístup k   vyučovaniu školskej telesnej výchovy vychádza vyučovaniu školskej telesnej výchovy vychádza 

zz   nasledujúcich aktivít:nasledujúcich aktivít:   

• zvýšenie dotácie povinných hodín telesnej výchovy na 3 hodiny týždenne na každej 

strednej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, 

• povinné formy vyučovania telesnej výchovy doplniť o 2 hodiny záujmovej, 

nepovinnej telesnej výchovy – krúžkami, 

• organizovať kurzové formy vyučovania telesnej výchovy na všetkých stredných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, 

základy spoločenského tanca a iné, 

• zvýšiť efektívnosť zdravotnej telesnej výchovy, ako nástroj na zníženie vysokej miery 

necvičiacich žiakov, ktorý sú oslobodení od telesnej výchovy. Zdravotná telesná 

výchova je pokračovaním liečebnej kúry a jej cieľom je adekvátnymi pohybovými 

úkonmi napomáhať v rekonvalescenčnom, prípadne liečebnom procese žiakov. Lekár 

– špecialista na základe zdravotného stavu žiaka navrhne preradiť žiaka do zdravotnej 

telesnej výchovy a môže odporučiť prípadne zakázať určité druhy cvičenia, 

• vytvorenie efektívneho systému kontroly vyučovacieho procesu telesnej výchovy 

zodpovednými subjektmi, s cieľom zvýšenia úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu 

telesnej výchovy, v úzkej spolupráci s telovýchovno-medicínsko-metodickým centrom. 
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Príloha 2Príloha 2   

Formulár - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TTSK v zmysle VZN 

č. 7/2006 na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry 
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Príloha 3Príloha 3   

Formulár B - Žiadosť o poskytnutie dotácie – Materiálno-technická 
podpora rozvoja športu a mládežníckych aktivít 
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Návrh sumarizácie žiadostí o grantovú podporu 

Príklad1:16 

 

 

 

 

Vyhodnotenie projektu hodnotí, jeho realizátor v závislosti od miery splnenia zámeru a cieľu (Zelená – 100% - 75% úspešnosť, Žltá – 74% - 40%  úspešnosť, Červená – 
nižšia ako 40% úspešnosť naplnenia stanoveného zámeru a cieľa). V prípade, že dotácia nebola poskytnutá a projekt sa nerealizoval, pole ostáva nevyplnené (bez farby). 

                                                             
16 informácie uvedené v tabuľke sú použité ako ilustratívny príklad a nezodpovedajú reálnemu stavu v danej problematike 





115 

 

Návrh reportingu žiadostí o grantovú podporu 

Príklad 2:17 

 

 

 

 

 

 
                                                             
17 informácie uvedené v tabuľke sú použité ako ilustratívny príklad a nezodpovedajú reálnemu stavu v danej problematike 
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PrílohaPríloha   44   

Komunikačné kanály a ich využívanie v Trnavskom kraji 

Tabuľka č. 37 obsahuje návrh komunikačných kanálov a ich využívanie na propagáciu športu 
a telesnej kultúry a tým pôsobenie na zmenu hodnotovej orientácie predovšetkým mladých 
ľudí v TTSK.  

Tabuľka 37 

 

Komunikačný 
kanál Nástroj Popis 

využívanie vlastného webového projektu 

Web - stránky využívanie a spolupráca s inými webovými projektmi (komerčné 
webové projekty, webové projekty výchovno-vzdelávacích zariadení, 
webové projekty ostaných subjektov samospráv a i.) 

Register 
mladých ľudí 

motivovanie registrovania obyvateľov TTSK do informačného 
systému TTSK (meno, priezvisko, vek, e-mailová adresa, záujem o 
šport, preferovaný šport) Internet 

Newsletter 

vytvorenie tematických okruhov a výber tém (monitoring správ, 
noviniek, plánovaných podujatí - o potrebe a dôležitosti pohybu, o 
plánovaných športových a informačných podujatiach, o zdravej 
životospráve, zdravom životnom štýle) s následným zasielaním 
odkazov k vybraným témam, záujemcom o newsletter 

Regionálna TV rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
témam zameraných na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl 

Rozhlas a TV 
Regionálne 
rádio 

rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
témam zameraných na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl 

Tlačové médiá Župný 
spravodajca 

rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
témam zameraných na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl 

Školské 
nástenky 

rubrika venovaná podujatiam v Trnavskom kraji a jeho okresoch a 
témam zameraných na telesnú kultúru, šport a zdravý životný štýl Info-pointy 

Iné nástenky nástenky TTSK, CVČ a iných voľno časových zariadení, ... 

Rodičovské 
združenia 

zdôrazňovanie dôležitosti pohybovej aktivity detí pre zdravý fyzický aj 
psychický rozvoj dieťaťa, zdôrazňovanie iných pozitív vykonávania 
aktívneho pohybu a usmerňovanie ohľadom správnej životosprávy detí 

Osobné 
stretnutia Konzultácie v 

Telovýchovno-
medicínsko-
metodickom 
centre 

Možnosť osobných konzultácií s odborníkmi na témy aktívneho 
pohybu, zdravia, zdravej životosprávy, konzultácie vhodného športu 
pre dieťa, poradenstvo pre zdravý životný štýl 
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PrílohaPríloha  5 5   

Návrh oblastí monitorovania a ročného vyhodnocovania stavu športu 
a telesnej kultúry v TTSK 

Návrh oblastí monitorovania a ročného vyhodnocovania stavu športu a telesnej 
kultúry v TTSK 1/4 

 
Dunajská 

Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

Počet podujatí zameraných 
na šport                 
Počet aktívnych účastníkov 
športových podujatí                 
Počet podujatí zameraných 
na zdravý životný štýl                 
Počet medzinárodných/ 
medzikrajských športových 
súťaží                 
Priemerný počet odučených 
hodín TV na školách za 
týždeň                 
% oslobodených žiakov od 
TV v šk. roku 200XX/20XX                 
% zaradených žiakov do 
zdravotnej TV v šk. roku 
200XX/20XX                 
Počet športových tried v šk. 
roku 20XX/20XX                 
Počet žiakov športových tried 
- spolu v šk. roku 20XX/20XX                 
Počet športových škôl v 
školskom roku 20XX/20XX                 
Počet žiakov športových tried 
- spolu v šk. roku 20XX/20XX                 
Počet žiakov v školských 
športových strediskách                 
Počet záujmových krúžkov 
zameraných na šport, resp. 
iné pohybové aktivity                 
Počet profesionálnych 
trénerov                 
Počet trénerov, ktorí 
absolvovali/žiadali o zvýšenie 
kvalifikácie                 
% sprístupnených školských 
športovísk pre verejnosť v 
čase mimo vyučovania                 
% využívania školských 
športovísk verejnosťou v čase 
mimo vyučovania                 
Najviac podporovaná oblasť 
športu v roku 20XX         
Počet úspešných                 
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reprezentantov kraja 
 

 

 

Návrh oblastí monitorovania a ročného vyhodnocovania stavu športu a 
telesnej kultúry v TTSK - 2/4 

Počet športových trénerov 
spolu 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

aikido                 
atletika                 
bedminton                 
basketbal                 
biatlon                 
cyklistika                 
futbal                 
hádzaná                 
iné                 
judo                 
kanoistika                 
karate                 
krasokorčuľovanie                 
ľadový hokej                 
lyžovanie                 
moderný päťboj                 
orientačný beh                 
plávanie                 
pozemný hokej                 
stolný tenis                 
športová gymnastika                 
športová streľba                 
tenis                 
triatlon                 
veslovanie                 
vodné pólo                 
volejbal                 
všestranná športová príprava                 
vzpieranie                 
zápasenie                 
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Návrh oblastí monitorovania a ročného vyhodnocovania stavu športu a 
telesnej kultúry v TTSK - 3/4 

Počet športových podujatí 
zameraných na šport 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

aikido                 
atletika                 
bedminton                 
basketbal                 
biatlon                 
cyklistika                 
futbal                 
hádzaná                 
iné                 
judo                 
kanoistika                 
karate                 
krasokorčuľovanie                 
ľadový hokej                 
lyžovanie                 
moderný päťboj                 
orientačný beh                 
plávanie                 
pozemný hokej                 
stolný tenis                 
športová gymnastika                 
športová streľba                 
tenis                 
triatlon                 
veslovanie                 
vodné pólo                 
volejbal                 
všestranná športová príprava                 
vzpieranie                 
zápasenie                 
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Návrh oblastí monitorovania a ročného vyhodnocovania stavu športu a 
telesnej kultúry v TTSK - 4/4 

Počet účastníkov krúžkov 
zameraných na športy 

Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava Spolu 

aikido                 
atletika                 
bedminton                 
basketbal                 
biatlon                 
cyklistika                 
futbal                 
hádzaná                 
iné                 
judo                 
kanoistika                 
karate                 
krasokorčuľovanie                 
ľadový hokej                 
lyžovanie                 
moderný päťboj                 
orientačný beh                 
plávanie                 
pozemný hokej                 
stolný tenis                 
športová gymnastika                 
športová streľba                 
tenis                 
triatlon                 
veslovanie                 
vodné pólo                 
volejbal                 
všestranná športová príprava                 
vzpieranie                 
zápasenie                 
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Príloha 6Príloha 6   

Návrh oblastí pôsobenia krajského  

Telovýchovno-medicínsko-metodického centra  

 
 
Oblasti pôsobenia TelovýchovnoOblasti pôsobenia Telovýchovno -- medicínskomedicínsko -- metodického centra sú:metodického centra sú:   

• zhromažďovať najnovšie poznatky z oblasti telesnej výchovy a športu (výstupy 

seminárov, odborných konferencií, záverečných správ výskumov, odborných štúdií 

a pod.), 

• združovať lekárov, psychológov, fyzioterapeutov a iných medicínskych odborníkov s 

telovýchovnou špecializáciou, 

• vypracovať vhodnú metodiku za účelom zvýšenia atraktívnosti a dostupnosti 

pohybových aktivít, rozvoja telesnej kultúry a pestovania športu, s ohľadom na 

požiadavky diferencovaných kategórií obyvateľstva TTSK, 

• realizovať preventívne prehliadky s diagnostikou vhodnosti športového zamerania na 

školách a v predškolských zariadeniach s cieľom identifikácie fyzickej a psychickej 

predispozície detí na určité športy a vhodného nasmerovania pre výber športovej 

činnosti, 

• poskytovať odbornú pomoc a konzultáciu trénerom, pedagógom, vrcholovým 

športovcom a iným záujemcom o šport, 

• vypracovávať Newsletter (kvartálna/polročná periodicita) obsahujúci nové informácie 

v oblasti telovýchovy, správnej životosprávy a zdravého životného štýlu, 

• spolupráca s riadiacimi orgánmi škôl a regionálnou školskou inšpekciou pri tvorbe 

efektívneho systému kontroly vyučovacieho procesu telesnej výchovy. 
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Príloha 7Príloha 7   
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Príloha 8Príloha 8   

 
Grantová politika vGrantová politika v   TTSK TTSK ––  rok 2008 rok 2008   

V roku 2008 bolo na Trnavskom krajskom úrade podaných 444 projektov so žiadosťou 
o grantovú podporu zameranú na športové aktivity (341) a na materiálno-technickú podporu 
pre šport (103). Úhrnná suma nákladov na podané projekty bola 1 215 292,97 Eur (36 
611 916 Sk). Z toho žiadatelia o grantovú podporu/dotáciu (obec/občianske 
združenie/škola/iné) žiadali úhrnne od TTSK sumu 504 313,88 Eur (15 192 960 Sk) a bola im 
schválená dotácia v celkovej hodnote 89 623,58 Eur (2 700 000 Sk), čo je v priemere 17,77 % 
zo žiadanej sumy a 7,37 % z celkových nákladov vynaložených na projekty.  

Z celkového počtu 444 podaných projektov 341 bolo zameraných na športové aktivity, 
pričom úhrnná suma nákladov týchto projektov bola 905 265,39 Eur (27 272 025 Sk). Z toho 
žiadatelia o grantovú podporu/dotáciu (obec/občianske združenie/škola/iné) žiadali úhrnne od 
TTSK sumu 355 023,93 Eur (10 695 451 Sk) a bola im schválená dotácia v celkovej hodnote 
74 619,93 Eur (2 248 000 Sk). 

Zvyšných  103 projektov bolo zameraných na materiálno-technické zabezpečenie pre šport, 
pričom úhrnná suma nákladov týchto projektov bola 310 027,58 Eur (9 339 891 Sk). Z toho 
žiadatelia o grantovú podporu/dotáciu (obec/občianske združenie/škola/iné) žiadali úhrnne od 
TTSK sumu 149 289,95 Eur (4 497 509 Sk) a bola im schválená dotácia v celkovej hodnote 
15 003,65 Eur (452 000 Sk). Podrobnejší rozpis počtu projektov za okresy ako i nákladov, 
žiadanej sumy i schválenej dotácie je uvedený v tabuľke č. 38. 

Z celkového počtu 444 podaných žiadostí o grant bolo schválených 243 projektov (54,73 %). 
Graf 8 znázorňuje zastúpenie okresov v počte podaných žiadostí o grant. 

Graf 8 
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Tabuľka 38 

Okres 
Dunajská 
Streda Galanta Hlohovec Piešťany Senica Skalica Trnava 

Počet žiadostí o grant – spolu 57 93 41 43 64 39 107 
Počet žiadostí o grant do 
663,88 Eur 23 51 17 24 37 10 34 
% (žiadosti do 663,88 Eur zo 
všetkých podaných žiadostí) 40,35% 54,84% 41,46% 55,81% 57,81% 25,64% 31,78% 

Počet žiadostí o grant nad 
663,88 Eur 34 42 24 19 27 29 73 

% (žiadosti nad 663,88 Eur 
zo všetkých podaných 
žiadostí) 59,65% 45,16% 58,54% 44,19% 42,19% 74,36% 68,22% 

Počet schválených grantov 55 33 27 16 34 22 56 

% (schválených žiadostí zo 
všetkých podaných žiadostí) 96,49% 35,48% 65,85% 37,21% 53,13% 56,41% 52,34% 

Počet schválených grantov do 
663,88 Eur 23 20 10 8 26 7 27 
% (schválených grantov do 
663,88 Eur zo všetkých 
podaných žiadostí) 40,35% 21,51% 24,39% 18,60% 40,63% 17,95% 25,23% 

Počet schválených grantov 
nad 663,88 Eur 32 13 17 8 8 15 29 

% (schválených grantov nad 
663,88 Eur zo všetkých 
podaných žiadostí) 56,14% 13,98% 41,46% 18,60% 12,50% 38,46% 27,10% 

Celková suma nákladov na 
projekty realizované v rámci 
okresu  117 785,70 116 137,19 65 300,37 127 771,13 179 937,06 105 762,07 502 599,45 

Celková suma žiadaná 
prostredníctvom grantovej 
podpory  78 405,30 73 244,41 47 478,56 55 793,83 72 300,80 54 462,36 122 628,63 

% (žiadanej sumy z celkovej 
sumy nákladov na projekty) 66,57% 63,07% 72,71% 43,67% 40,18% 51,50% 24,40% 

Celková suma schválenej 
grantovej podpory na okres 18 283,21 15 415,26 7 349,13 10 396,34 9 858,59 7 618,00 20 703,05 
% (schválenej sumy 
grantovej podpory zo 
žiadanej sumy) 23,32% 21,05% 15,48% 18,63% 13,64% 13,99% 16,88% 

Zdroj: TTSK 
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Príloha 9Príloha 9   

Zoznam športových podujatí zistených dotazníkovým šetrením v apríli 2009 

za okresy Trnavského kraja 

Okres Dunajská Streda - zoznam športových podujatí 
Názov podujatia Bližší popis športového podujatia Ročník 

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR 
STAROSTU OBCE   6. 

DEŇ DETÍ     

Stolný tenis - putujúci pohár     
Futbal - o pohár starosky   4. 
Nočný futbalový turnaj je to súťaž medzi obcami blízkeho okolia, ktorá sa koná v noci 2. 

Stolnotenisový turnaj je to súťaž medzi obcami blýzkeho okolia a obyvateľmi obce 2. 

Okresné majstrovstvá futbalu     

Priateľské futbalové zápasy     
Medzinárodný futbalový turnaj   2. 
Futbalový  turnaj Priateľský  medzištátny turnaj Česko - Slovensko 8. 
Medzinárodný futbalový turnaj Obce zo SR Dobrohošť a Bodíky a z MR Püski a Dunasziget   

Obecný deň     

Deň detí   17. 
"Pohár starostu" v rámci Obecných 
dní  zápasy futb.družstiev-súťaž   

Majstrovstvá futbal.súťaží súťaž riadený  Obl.futb.zväzom Dunajská Streda   
MLÁDEŽNICKÝ FUTBALOVÝ 
TURNAJ MEDZINÁRODNÝ TURNAJ 80 DRUŽSTIEV 10. 

SILVESTROVSKÝ BEH PRE 14 VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ 5. 
OLYMPIJSKÝ VIETOR 250 DETÍ Z MATERSKÝCH ŠKOL 7. 
KARNEVAL NA ĽADE   10. 
BOD BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA 3. 
OLYMPIJSKÝ FESTIVAL DETÍ   26. 
Veľká cena Žitného ostrova medzinárodný turnaj v zápasení 19. 
Pohár starostu obce memoriál Csicsai Csaba   
Futbalové ligy krajská liga 3 , 4   
48 hodinové karate svetový rekord   
Liga v stolnom tenise krajská liga 2, 3,  okresná súťaž 15.  
Futbalový turnaj   2. 
Stolnotenisový turnaj   2. 
Beh za zdravie   od r. 2009 
Putovný pohar na pamiatku zosnulého  Futbal od r. 2009 
Majstrovské zápasi dospelých okres. 
súť. Futbal od r. 2009 
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Majstrovské zápasi starý páni. okres. 
Súť.. Futbal 5. 

Letný Futbalový TURNAJ    8. 
Pohár starostu obce  futbalový turnaj  3. 
Stolnotenisový turnaj  Vianočný  stolnotenisový turnaj  od r. 2009 
Futbalový turnaj futbalový turnaj 4 obcí   
Futbalové turnaje     
Majstrovský zápasy futbalové stretnutia -dospelí   
Priateľské zápasy futbalový turnaj- žiaci 16. 
Deň detí športové hry pre deti do 13 rokov 6. 
Rybárska súťaž súťaž pre mladých rybárov 3. 
Futbalové turnaje pre deti do 10 r. futbalový turnaj na malé futbalové ihrisko 8. 
Súťaž hasičských družstiev o pohár 
starostu obce Kyselica     

MO I. trieda ObFZ Dun. Streda majstrovstvá futbalových družstiev    

II. liga žien - SHZ majstrovstvá žien v hádzanej  5. 

Pohár starostu obce futbalový turnaj dospelých  1. 
Agrolens & Valeur Cup futbalový turnaj prípraviek    
Majstrovstvá juniorov MJ v motokrose    
Futbalové zápase   3. 
Futbalový tréning tréning 4 obcí    
Majstrovstvá europy železničiarov v 
malom futbale 8 štátov sa zúčastnilo 1979-1997 

Obvodné kolo DHZ Turnaj dobrovoľných hasičov   
Minifutbal zúčastní sa ročne 8 až 10 družstiev   
Futbal seniorov ročne 4 zápasy / družstvo prichádza i z Maďarska / 8. 
Futbalové majstrovstvá V. liga - Juh, ZFZ, dorast, dospelí 3. 
Futbalové majstrovstvá okresné - II. Trieda 12. 
Futbalový pohár obce   5. 
Futbalový pohár starostu   3. 
Futbalový turnaj pre mládež 3. 
Futbalový turnaj pre mentálne postihnuých 7. 
Pimpimpálé festival Folklórný tanečný festival   
Futbalové zápasy     
Minimaraton pre mládež   28. 
Beh priateľstva beh - 10 km na asfalte 19. 
Pochod pri Malom Dunaji 2 trasy 10 a 15 km;    
Pohár primátora mesta Zápasnícky pohár najmä pre mládež   
CUP DE SAMARIA Svetový pohár šermiarov   
Memoriál  V. Gálisa Preteky v  kajak-canoe  3. 
Mestský bežecký deň  Mestský bežecký deň v centre mesta   
FRANCO CUP Vianočný turnaj v sálovom futbale 7. 
Vyhodnotenie najlepších športovcov 
mesta Vyhodnotenie najlepších športovcov za upl. Rok 3. 

Medzinárodný vodný festival Vodný festival na rybníku Lagúna    
Halový futbalový turnaj žiakov     
Vianočný futbalový turnaj mužov     
Topoľnícky pohár futbal staršie žiaci, hádzaná - staršie žiačky 10. 
Vianočný sútaž stolný tenis o pohár  starostu 3. 
Žiaci ZŠ futbal pohár starostu 2. 
Vianočná súťaž stolný tenis pre maldsích žiakov 5. 
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Deň zdravia pre všetkých občqanov a žiakov ZŠ 20. 
Kupa- futbal pre dospelých futbalove zápasy - ročne 5. 
Stolnotenisový turnaj pre deti a 
mládež celodenný turnaj - ročne 10. 

Branno-športové dni pre deti a 
mládež každý rok v masiaci jún 5. 

Streľba na asfaltove terče mesiac august 2. 
Kupa futbal pre deti celodenný turnaj pre deti vo futbale 5. 
Kupa - futbal seniori celodenný turnja pre seniorov - futbal   
Pohár starostu - futbalový turnaj   12. 
Futbalový turnaj     
OKRESNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ     
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE LUKOSTRELCOV   
AEROBIK OBYVATELIA OBCE   
DEŇ OBCE NOHEJBALOVÝ TURNAJ   
DEŇ OBCE STOLNý TENIS PRIATEĽSKý TURNAJ   
DEŇ OBCE FUTBALOVÝ TURNAJ - dospelí   
Majstrovské zápasy IV. Liga    
Cykloklub Apollo, Bratislava cyklistické preteky seniorov   
Cykloklub Falange, Bratislava majstrovstvá SR v časovke jednotlivcov od r. 1927 
Futbal okresné a krajské majstr. I.trieda, V. a IV. liga od r. 2007 
Hádzaná dievčat okresné od r. 2009 
Stolný tenis okresné   
   
   

 

Okres Galanta - zoznam športových podujatí 
Názov Bližžší popis športového podujatia Ročník 

O pohár mesta Futbalový turnaj 14. 
Beh Galantou Beh na ceste( t.r. M-SR na 10 km) 27. 
24-hodinovka Kolkársky maratón   
Mem.L.Porozsnyáka Box   
Mem. J.Gyeváta kulturistika a silový trojboj   
Slovak open v jude turnaj v jude   
Karate Cup turnaj v karate   
Mini futbalový turnaj Futbalové vyžitie železničiarov 5. 
MDD Športové vyžitie detí a rodičov 10. 
Turnaj v stolnom tenise Súťaž družstiev rôznej kategórie 5. 
Žiacky futbalový turnaj     
Súťaž dospelých futbalistov   1973-2009 
Súťaž o Pohár starostu obce   od r. 2001 
Futbalový turnaj  turnaj viacerých mužstiev   
Futbalový turnaj o putovný pohár 
starostky 4 mužstvá zápasia o putovný pohár 6. 
Cvičenie aerobiku pravidelne 2x týždenne 8. 
Majstrovské futbalové zápasy     
Pančova Cup Futbalový turnaj detí a seniorov 19. 
športový deň k MDD rôzne športy  7. 
Kurt Kupa stretnutie obcí 15. 
Pohár starostky obce streľba na asfaltové holuby   
Pohár Vojtecha Vargu streľba na asfaltové holuby   
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Beh oslobodenia účastníci sú žiaci ZŠ v pôsobnosti mesta 26. 
Majstrovstvá mesta v plávaní účastníci sú žiaci ZŠ v pôsobnosti mesta 22. 
Spolu na koliesk. korčuliach a 
skateboardoch účastníci sú obyvatelia mesta a okolia 3. 
Škôlkárska olympiáda účastníci sú žiaci MŠ v pôsobnosti mesta 6. 
Memorial J. Rezmuveša približne 100 účastníkov súťaží v streľbe zo vzduchovky            
Cyklománia obyvatelia mesta a okolia 4. 
Mestská atletická olympiáda účastníci sú žiaci ZŠ v meste a okolia 4. 
Futbalová súťaž V. Okresná liga     
Beh 21. Ročník Šopornianska 12 21. 
Tenisový turnaj  neregistrovaní hráči z okolia  11. 
Strelecké preteky 2 súťaže z brokových zbraní,memoriál o pohár starostu 9. 
Futbalový turnaj     
Nohejbalový turnaj     
Tenisový turnaj     
Benefičný športový deň   12. 
Športový deň   11. 
Turnaj futbalových nádejí žiacky futbalový turnaj 5. 
KOLAN CUP  stolnotenisový turnaj dospelých – profesionálni hráči 4. 
Bodovacie turnaje žiakov stolný tenis žiaci 5. 

Koncoročné športové dni 
pre obyvateľov – stolný tenis, minifutbal, šachy, streľba zo 
vzduchovky 10. 

Jazdecké preteky medzinárodné uspor. Ročne   
Futbalový turnaj medzinárodný usp. Ročne   
Stolnotenisový turnaj medzinárodný usp. ročne   
FUTBALOVÉ ZÁPASY     
Regionálny futbalový turnaj žiakov Mužstvá z 5 okresov 4. 
Futbalový turnaj neregistroavných 
hráčov Susedné obce 3. 
Nočné hasičské preteky v priestoroch športového areálu 9. 
Rybárske preteky vodná nádrž Hliník – žiaci ZŠ M.Tareka 10. 
Strelecké preteky strelnica PZ – Karpaty Cap 8. 
Nočný futbalový turnaj športový areál  6. 

 

Okres Hlohovec - zoznam športových podujatí 
Názov Bližší popis športového podujatia Ročník 

Jarný beh Bojničky bežecké preteky všetkých vekových kategórií s pôsobnosťou v rámci 
celej SR 22. 

Diaľkársky míting skok ďaleký podobne ako v a) 4. 
Memoriál Štefana Spáčila a memoriál 
Štefana Dlhoša futbalové turnaje  10. 

Tenisové turnaje triedy „D“  kategórie staršie a mladšie žiactvo chlapci a dievčatá 3. 
Šport  pre všetkých ZŠ v rámci okresu HC   
Vianočná latka                          ZŠ v rámci okresu   
Stolnotenisový turnaj v rámci obce   
Tenisový turnaj turnaj o putovný pohár starostu obce 3. 
Turnaj v stolnom tenise turnaj o putovný pohár starostu obce 2. 
FUTBAL detský futbalový turnaj  2. 
stolný tenis vianočný turnaj 2. 
futbalové popoludnie viac mužstiev utvorených z rodákov obce 3. 
školská olympiáda  loptové hry, atletika   
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jesenný beh zdravia beh - účastníci deti ZŠ (masové zapojenie)   
Hádzanárska extraliga medzinárodný turnaj mužov v hádzanej    

basketbaový turnaj vozičkárov medzinárodný 8.ročník    

preteky minikár  XII. Ročník pretekov minikár    
vzpieranie  Fraštacké hrozno    
Strelecké preteky streľba z poľovných zbraní   

Pravidelné futbalové zápasy a turnaje futbalová súťaž seniorov   

Sportové dni detí  športové podujatie pri príležitosti dňa detí 4. 
Hasičské súťaže  hasiščské športové súťaže v rámci okresu   
Kľačianska desiatka  cestný beh 37. 
Kľačianska latka skok do výšky 36. 
Beh zdravia Beh cez 2 kraje, 3 okresy a 4 obce 12km trať asfalt 8. 
Majstrovský futbalový zápas futbalový zápas 2008/2009 
Interligové stretnutie futbalové zimné zápasy 12. 
Futbalový turnaj priateľské futbalové zápasy 20. 

Futbalový turnaj obcí Tepličky v SR Každý rok sa v inej obci uskutoční futbalový turanaj.   13. 

Turistucký pochod FORNOSEG -
FRAŠTÁK  K oslobodeniu obce Obec usporiada pochod 6. 

Memoriál Jozefa Pašku  Futbalový turnaj s miestnym významom 6. 
Trakovická latka  súťaž žiakov v skoku do výšky  5. 
Trakovická loptička  stolnotenisový turnaj žiakov  2. 
O pohár starostu obce  Futbalový turnaj žiakov  5. 
športfest šport pre všetkých – futbal,motorizmus,volejbal, 2. 
Detské hry                                                       detské hry                                              
Futbalová súťaž – OM   76. 
Žiacky futbalový turnaj 4 súťažné tímy 4. 
Memoriál Daniela Nitku futbalový turnaj seniorov 2. 
Silvestrovský turnaj  stolný tenis 3. 
Cibuľový parkúr jazdecké preteky 12. 

 

Okres Piešťany - zoznam športových podujatí 
Názov Bližší popis športového podujatia Ročník 

Futbalový turnaj futbalový turnaj o pohár starostu obce 6. 
Futbalový zápas internacionálov hodový futbalový zápas internacionálov   
TURISTICKÝ POCHOD SEVERNOU ČASŤOU MALÝCH KARPÁT 30. 
FUTBALOVÉ TURNAJE A MUŽSTVO, DORASTENCI, ŽIACI 41. 
STOLNOTENISOVÁ INTERLIGA MUŽSTVÁ, JEDNOTLIVCI, MUŽI, ŽENY, ŽIACI 17. 
STOLNOTENIS. TURN. O POHÁR 
STAROSTU MUŽI, ŽENY, ŽIACI 13. 

Drahovská desiatka Cestný beh 33. 
Mikulášsky kros bežecké podujatie v teréne- všetky vekové kategórie 27. 
SITO pre talenty detská olympiáda  málo triednych škôl 8. 
Beh oslobodenia každoročne apríl 24. 
Tenisový turnaj memoriál V.Jurkasa   
Interliga futbal   
Futbal družstvo:muži,dorast,žiaci   
Interliga stolného tenisu     



135 

 

Futbalový turnaj   každoročne 
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu 
obce   12. 

Jozefovský stolnotenisový turnaj   12. 
Nohejbalový turnaj Turnaj nohejbalových družstiev regiónu 22. 
Futbalový turnaj dorastencov futbalové stretnutie okolitých obcí   
Futbalový turnaj mužov futbalové stretnutie okolitých obcí   
Bikros Racing 2008 preteky v BMX - deti a mládež 5. 
Bikros Racing 2008 preteky v BMX - deti a mládež 6. 
Streetbaltour 2008 športová aktivita pre všetkých 3. 
Anketa Najúspešnejší športovci mesta vyhlásenie najúspešnejších športovcov  za r. 2008 16. 
Futbalový turnaj dospelých     
Hasičská súťaž o pohár starostky     
Turnaj o pohár starostu obce kolky 11. 
Kopanie jedenástok futbal 9. 
Kolkársky turnaj neregistrovaných kolky 13. 
Športová olympiáda vytrvalostný beh, skákanie do diaľky, hod kriketkou, šprint 21. 
NEREZ RAK CUP tenis 4. 
Futbalové zápasy súťaže obl.futbal.zväzu,A mužstvo,dorast,žiaci   
Futbalové turnaje-starí páni pravidelné turnaje 15. 
Detská olympiáda malotriedných škôl ročne 11. 
Futbalový turnaj Memoriál Štefana Radošinského 8. 
Detský športový deň športujú rodičia a deti 3. 
MEMORIÁL PETRA MINÁRECHA bežecké preteky 14. 
Majstrovstvá Slovenska v motokárach     
Futbal - registrovaný Oblastným 
futbalovým zväzom     

Tenis - organizovaný     
Vrbovská pätnástka Bežecké preteky 18. 
Kynologické preteky pravidelne - názvy sa menia 10. 
Novoročný futbalový turnaj turnaj v telocvični 9. 
Memoriál Karola Slováka šachový turnaj 3. 
Letný basketbalový turnaj   4. 
Vianočný basketbalový turnaj   5. 
Hokejbalový turnaj   4. 

 

 

Okres Senica - zoznam športových podujatí 
Názov Bližší popis športového podujatia Ročník 

Futbal Mládež proti starším   

Pohárový turnaj futbalový zápas s okolitými obcami o pohár starostu obce   

Stolnotenisový turnaj o putovný pohár 
Rešt.Dolina stolnotenisový turnaj 16. 

COUNTRY - CROSS motoristické preteky 3. 
Záhorácka -  20 chodecké preteky 40. 
Beh o pohár starostu obce beh 10. 
Grand prix Záhoria beh 3. 
medzinárodný futbalový turnaj futbalový turnaj 5. 
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Futbalový turnaj zúčastňujú sa futbalisti ŠK Baník Čáry 15. 
Tenisový turnaj zúčastňujú sa :žiaci, dorastenci a dospelí 11. 
Stolnotenisový turnaj zúčastňujú sa žiaci ZŠ 3. 
Beh okolo Hlbokého   19. 
Futbalové zápasy     
Futbalový turnaj     
Stolnotenisový turnaj     
Futbalové zápasy     
Cezpoľný beh o pohár starostky obce     
Hasičská súťaž     
Futbalový turnaj " O pohár starostu obce" 2. 
Stolnotenisový turnaj " Memoriál Miroslava Komárka" 2. 
Zápasy futbalovej ligy     
Súťaž v hasičskom športe súťaž hasičských družstiev z BA a TT kraja 3. 
Pohodový volejbalový turnaj turnaj družstiev vo volejbale na antuke 9. 
Zápasy celoslovenskej paintballovej 
ligy     

Zápasy stolnotenisovej ligy     
Lakšárska jedenástka turistické podujatie - 11 km pochod 3. 
Rallye      
Memoriál Ing. Ladislava Maxiana futbalový turnaj mladších žiakov   
Memoriál ferku Emricha futbalový turnaj dorastencov a mužov   
Medzinárodný tenisový turnaj turnaj Mor.Sv.Ján – Hohenau 10. 
tenisový turnaj Jány open otvorený tenisový turnaj 10. 
memoriál Mgr. Vlastimila Šimka futbal. Turnaj starších žiakov   
O pohár starostu obce stolnotenisový turnaj 3. 
Jozefovský stolnotenisový turnaj   3. 
Memoriál Mariána Ondroviča Futbalový turnaj - letné hody na Petra a Pavla - 29.06. 10. 
Futbalový turnaj tradičný s mužstvami jednot. Častí 26. 
Slovenský pohár v horskej cyklistike tradičné 3. 
Hasičská súťaž v hasičskom útoku tradičné 16. 
Detský deň športu     
Futbalový turnaj o pohár starostky   4. 
Hasičská súťaž     
Futbalový turnaj Mesiac júl   
Stolnotenis december   
Sekuláčik - tenis žiakov  tenisový turnaj žiakov 2. 
O pohár starostky obce futbalový zápas - 4prizvané družstvá 10. 
Euro turnaj futbal - Hohenau, Mikulov, Sekule  1. 
Družobný turnaj futbal - Týnec z ČR, Sekule 5. 
Záhorácky maratón  atl. Podujatie 20 
Vyhodnotenie najl.športovcov mesta   ročne 
Silvestrovský beh   ročne 
Dni športu na školách     
Futbalový turnaj troch generácií   11. 
Cestný beh Smrdáky - Koválov a späť medzinárodný beh 8. 
Pohyb základ života Športové aktivity pre deti predškolského a školského veku 2. 

Sobotištská pätnástka turistický pochod 27. 

O putovný pohár starostky obce a 
putovnú trofej hasičská súťaž 15. 
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DHZ Sobotište     

Pohár Karola Jelínka hasičská súťaž 5. 
Detská hasičská súťaž   4. 
Triatlon   3. 
Záhorácky pohár -motokros   5. 
Plážový volejbal   8. 
Futbal. Turnaj   3. 
Záhorácky maratón   20. 
Beh šaštínskymi bormi   10. 

 

Okres Skalica - zoznam športových podujatí 
Názov Bližší popis športového podujatia Ročník 

Futbalový turnaj chvojnický memoriál   
Záhorácka olympiáda  olympiáda 2. 
Hokejbalový turnaj  Majstrovstvá Slovenska veteránov  7. 
Holíčska líška - 25.4. strelecké preteky 12. 
Svetový pohár kat. F3J - 2. - 3.5. rádiom ovládané vetrone 9. 
H - duatlon - 9.5. beh a cyklistika v teréne 2. 
Letecký deň - 27.6. letecko-modelárska exhibícia 9. 

Eurotour F5J - 11.-12.7.   medzinár. súťaž rádiom ovládaných modelov s el. pohonom 1. 

Motocyklové preteky veteránov - 
26.9. motocyklový pretekársky okruh 2. 

Medzinárodný cestný beh - 19.12. cestný beh Skalica-Holíč-Hodonín 19. 
Memoriál Rastislava Ivánka futbalový turnaj 9. 
Kvetinové dni futbalový zápas 9. 
Okresná futbalová súťaž     
Futbalový hodový turnaj     
Futbal celoročné súťaže   
Stolnotenisový turnaj   6. 
Oblastná hokejbalová liga ŠK Lopašov poriada pre  9 mužstiev z okolia 3. 
Memoriál Ladislava Regáska Futbalový turnaj na ihrisku TJ 9. 
Športový deň detí Športový deň, súťaže, atrakcie pre deti na ihrisku TJ 10. 
Pohodová sobota šport pre všetkých 5. 
Vianočný stolnotenisový turnaj turnaj o putovný pohár predsedu RD 20. 
Memoriál tragicky zahynutých 
športovcov futbalový zápas 4 pozvaných mužstiev 49. 

turnaj o pohár starostu obce futbalový turnaj 3. 
ROZPRÁVKOVÝ POCHOD   25. 
OLYMPIÁDA SKALICKÝCH 
ŠKOL   15. 

ŠPRINTÉRSKY TROJBOJ     
ATLETICKÝ TROJBOJ     
SKALICKÁ LATKA     
"SKALICÚ NA KOLEČKOVÝCH 
BRUSLÁCH"   4. 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O 
POHÁR PRIMÁTORA   3. 

Futbalový turnaj o pohár starostu obce   10. 
Stolnotenisový turnaj    12. 
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Športový deň detí k MDD 25. 
SFZ Súťaž futbalistov dospelí, dorast, žiaci   
Plameň Súťaž v hasičskom športe mládeže 20. 
Futbalový turnaj neregistrovaných 
hráčov o pohár starostu obce na hody 14. 

Stolnotenisový turnaj 
neregistrovaných o pohár starostu obce na Vianoce 12. 

Hodová jedenástka Súťaž v kopaní pokutových kopov - hody 4. 
Družba TJ Unín - TJ Moravany Priateľské futbalové odpoludnie 32. 
Memoriál futbalový turnaj 40. 

 

Okres Trnava - zoznam športových podujatí 
Názov Bližší popis športového podujatia Ročník 

Stolnotenisový turnaj   3. 
Futbalový turnaj     
Stolnotenisový turnaj O pohár 
starostky turnaj všetkých vekových kategórií 8. 

Futbalový turnaj O pohár starostky 
obce turnaj štyroch futbalových mužstiev (domáci+3 hostia)   

Futbalový turnaj starých pánov turnaj štyroch futb.mužstiev st.hráčov(dom.+3 hostia) 2. 

Tenisový turnaj v štvorhre mužov turnaj neregistrovaných hráčov tenisu   
Tenisový turnaj na záver interligy turnaj najlepších hráčov interligy v tenise 2. 
Interliga vo futbale pravidelné zápasy domácich mužstiev mimo sezóny 3. 
Tenisový turnaj školopovinných detí súčasť športového dňa detí na záver šk. roka 2. 
hokejbalová interliga   21. 
futbalová súťaž-žiaci,dorast, muži,      
Memoriál Jožka Hrčku futbalový turnaj   
60. Výročie založenia TJDružstevník futbalový turnaj   
Krupská 20-tka beh na 20 km  27. 
Krupanská interliga futbal 39. 
Futbalový turnaj Memoriál J. Uhlíka a J. Tomaškoviča 39. 
Futbalový turnaj Memorial 14. 
Stolno-tenisový turnaj Vianočný turnaj 8. 

Beh cez Hornoorešianske vŕšky 
beh cca 10 km vedie cez asfaltové cesty a lesné cesty, členitý terén, 
účastníci všetkých vekových kategórií, za posledných 5 rokov od 
150 - 180 bežcov 

29. 

Turnaj o pohár starostu obce Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce  5. 
Družobné futbalové stretnutia  Futbalové zápasy s družobným mestom Bučovice, ČR  2. 
Miestna tenisová liga celoročná súťaž amatérov   
Tenisové turnaje detí a dospelých   
Stolnotenisové turnaje detí a dospelých   
Strelecké súťaže brokové zbrane, vzduchové pušky   
Futbalové turnaje i medzinárodné žiaci, dorast, dospelí, Trnava CUP   
Blava CUP parkúrové skákanie, hippoterapia   
MMS v tlaku na lavičku medzinárodná súťaž   
Stolnotenisový turnaj o pohár starostu 
obce 4 kategórie súťažiacich 6. 

hokej - bal mužstvá zo susedných dedín 23 
futbalové turnaje žiaci , dorast , A mužstvo   
Turnaj o pohár starostu obce futbalový turnaj žiakov 7. 
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Memoriál Martina Horvátha regionálna súťaž vo futbale o putovný pohár 8. 
Majcichovská desiatka cestný beh 19. 

Olympiáda detí malotriednych škôl jedná sa o športové súťaže medzi neplno organizovanými školami v 
okrese Trnava 6. 

Memoriál Imricha Stachu futbalový turnaj medzi štyrmi - šiestimi mužstvami 3. 
Stolnotenisový turnaj turnaj medzi stolnotenistami susedných obcí  10. 
Futbalový turnaj starých pánov futbalový turnaj 8. 
Futbalový turnaj Memoriál E. 
Mihálka futbalový turnaj 12. 

Volejbalový turnaj volejbalový turnaj 11. 
Tenisový turnaj tenisový turnaj 5. 
Nohejbalový turnaj nohejbalový turnaj 11. 
Futbalový turnaj prípraviek futbalový turnaj 5. 
Futbal Okresná súťaž   
Stolný tenis Veľkonočný turnaj o pohár starostu obce 7. 
Smolenický kros beh rozdelený do kategórií 17. 
ŠK Drako Smolenice súťaž teakwondo 5. 
Memoriál Stanislava Jajcaya cyklistické preteky 4. 
CROSS COUNTRY -Slovenský 
pohár preteky na horských bicykloch MTB 4. 

Suchovská 15-tka atletické podujatie (beh na 15km) 32. 
Futbal Okresná súťaž 78. 
Rybárske preteky súťaž detí, dospelí v chytaní rýb 16. 
Futbal uličkový turnaj   
Futbalový turnaj - žiaci "O pohár starostu obce" 4. 
Nohejbalový turnaj - dospelí "O pohár starostu obce" 4. 
Futbalová interliga obce "O pohár starostu obce" 14. 
Tenisový turnaj "O pohár starostu obce" 4. 
Špačinský trojuholník Cestný beh  33. 
Stolnotenisový turnaj Memoriál Ľudovíta Červeného-registrovaní hráči 13. 
Stolnotenisový turnaj Putovný pohár starostu obce-neregistrovaní hráči 9. 
Futbalový turnaj Putovný pohár starostu obce- starí páni 4. 
Futbalový turnaj Registrovaní hráči 43. 
Šachový turnaj Všetci záujemci 12. 
Malokarpatský dialkoplaz 100 km pochod, cieľ Špačince 27. 
Malokarpatský maratón cestný beh (42 195 m), majstrovstvá Trnavy 35. 
Grand Prix Tyrnavia tanečný šport, všetky vekové kategórie 11. 
Memoriál Mariána Hirnera spomienkový turnaj v hádzanej mužov 4. 
Cyklistická non-stop jazda Trnava - Rysy (320 km) 33. 
Jarmočný Trnava Cup basketbalový turnaj žien 8. 
Memoriál Karola Holoviča turnaj v ľadovom hokeji 18. 
Trnavská bežecká trilógia (Vianoce, Nový rok, Traja králi) 22. 
Memoriál Františka Daniša bežecké športové podujatie 10. 
Futbalové zápasy     
Futbalové turnaje rôzne kategórie   
Turnaj v plážovom volejbale     
Futbalová súťaž-žiaci,dorast, muži,      
Stolnotenisová súťaž     
Tenisová súťaž     
Futbalový turnaj     
Tenisový turnaj     
Interliga     
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Šachový turnaj   2. 
Športové popoludnie pre deti k MDD   3. 

 

 

PrílPríl oha 10oha 10   

Zoznam základných škôl v TTSK s ohľadom na zriaďovateľa a športové 
triedy v školskom roku 2008/2009 

 

Názov Obec Ulica Zriaďovateľ Športové 
triedy 

Základná škola Abrahám Školská 4 štátne nie 
Základná škola s VJM Baka Baka 351 štátne nie 
Základná škola s MŠ Banka Bananská 46 štátne nie 
Základná škola s VJM Blatná na Ostrove Blatná na Ostrove 203 štátne nie 
Základná škola s MŠ Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou 41 štátne nie 
Základná škola s VJM Boheľov Boheľov 20 štátne nie 
Základná škola s MŠ Bojničky Bojničky 150 štátne nie 
Základná škola s MŠ Boleráz Boleráz 456 štátne nie 
Základná škola Borovce Borovce 171 štátne nie 
Základná škola Borský Mikuláš Záhorácka 919 štátne nie 
Základná škola s MŠ Borský Svätý Jur Hviezdoslavova 215 štátne nie 
Základná škola s MŠ Brestovany J. Nižnanského 1 štátne nie 
Základná škola Brodské Školská 281 štátne nie 
Základná škola s MŠ Bučany Bučany 155 štátne nie 
Základná škola s MŠ Cerová Cerová 277 štátne nie 
Základná škola Cífer SNP 5 štátne nie 
Základná škola Čáry Školská 285 štátne nie 
Základná škola Častkov Častkov 130 štátne nie 
Základná škola s MŠ Čenkovce Čenkovce 95 štátne nie 
Základná škola s MŠ Červeník Osloboditeľov 9 štátne nie 
Základná škola s VJM Čierna Voda Čierna Voda 22 štátne nie 
Základná škola s VJM Čierny Brod Hlavná 148 štátne nie 
Základná škola Čierny Brod Hlavná 148 štátne nie 
Základná škola s VJM Čiližská Radvaň Hlavná 258 štátne nie 
Základná škola Dechtice Dechtice 514 štátne nie 
Základná škola s MŠ Dobrá Voda Dobrá Voda 150 štátne nie 
Základná škola s VJM Dobrohošť Hlavná 98 štátne nie 
Základná škola Dojč Dojč 137 štátne nie 
Základná škola s MŠ Dolná Krupá Dolná Krupá 439 štátne nie 
Základná škola Dolná Streda Jána Majku 695 štátne nie 
Základná škola s MŠ Dolné Dubové Dolné Dubové 213 štátne nie 
Základná škola s MŠ Dolné Orešany Dolné Orešany 209 štátne nie 
Základná škola s VJM Dolné Saliby Dolné Saliby 122 štátne nie 
Základná škola Dolné Saliby Dolné Saliby 19 štátne nie 
Základná škola Dolné Zelenice Dolné Zelenice 109 štátne nie 
Základná škola s VJM Dolný Bar Hlavná 27 štátne nie 
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Základná škola Dolný Bar Hlavná 27 štátne nie 
Základná škola s MŠ VJM Dolný Chotár Hlavná 94 štátne nie 
Základná škola Dolný Lopašov Dolný Lopašov 249 štátne nie 
Základná škola s VJM Dolný Štál Hlavná 41/113 štátne nie 
Reformovaná ZŠ s VJM Dolný Štál Hlavná 85 cirkevné nie 
Základná škola s MŠ Drahovce Školská 907/2 štátne nie 
Základná škola s MŠ Dubovany Dubovany 177 štátne nie 
Základná škola Dubovce Dubovce 3 štátne nie 
Základná škola s VJM Dunajská Streda Hviezdoslavova ul. 2094/2 štátne nie 
Základná škola Dunajská Streda Jilemnického ulica 204/11 štátne nie 
Základná škola s VJM Dunajská Streda Komenského ulica 1219/1 štátne áno 
Základná škola Dunajská Streda Smetanov háj 286/9 štátne nie 
Základná škola s VJM Dunajská Streda Školská ulica 936/1 štátne nie 
Cirkevná ZŠ s VJM Dunajská Streda Trhovisko 1 cirkevné nie 
Základná škola s MŠ Dvorníky Dvorníky 149 štátne nie 
Základná škola s VJM Gabčíkovo Komenského 1081/1 štátne nie 
Základná škola Gabčíkovo Komenského 1082/3 štátne nie 
Základná škola Galanta Mierová 1454/10 štátne nie 
Základná škola Galanta Štefánikova 977 štátne nie 
Základná škola Galanta Štvrť SNP 1415/49 štátne áno 
Základná škola s VJM Galanta Švermova 8 štátne nie 
Základná škola s MŠ Gbely Pionierska 697 štátne nie 
Základná škola Hlboké Športová 259 štátne nie 
Základná škola Hlohovec A. Felcána 4 štátne nie 
Základná škola Hlohovec Koperníkova 24 štátne nie 
Základná škola Hlohovec M. R. Štefánika 30 štátne nie 
Základná škola Hlohovec Podzámska 35 štátne nie 
Základ. škola sv.Jozefa Hlohovec Pribinova 35 cirkevné nie 
Základná škola Hlohovec-Šulekovo Školská 165 štátne nie 
Základná škola s VJM Holice Póšfa 82 štátne nie 
Základná škola Holíč Bernolákova 5 štátne nie 
Základná škola Holíč Školská 2 štátne nie 
Základná škola s VJM Horná Potôň Hlavná 120 štátne nie 
Základná škola s VJM Horné Mýto Školská ulica 5 štátne nie 
Základná škola s MŠ Horné Orešany Horné Orešany 31 štátne nie 
Základná škola s MŠ Horné Otrokovce Horné Otrokovce 137 štátne nie 
Základná škola s MŠ Horné Saliby Hlavná 299 štátne nie 
Základ.škola s MŠ s VJM Horné Saliby Hlavná 299 štátne nie 
Základná škola s VJM Horný Bar Hlavná 45 štátne nie 
Základná škola s MŠ Hradište pod Vrátnom Hradište pod Vrátnom 44 štátne nie 
Základná škola s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou Kostolná 28 štátne nie 
Základná škola Hviezdoslavov Hviezdoslavov 51 štátne nie 
Základná škola Chtelnica Námestie 1. mája č. 3 štátne nie 
Základná škola Jablonica Školská 1 štátne nie 
Základná škola s VJM Jahodná Záhradná 202 štátne nie 
Základná škola Jánovce Hlavná 20 štátne nie 
Základná škola s MŠ Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 341 štátne nie 
Základná škola Jelka Školská 399 štátne nie 
Základná škola s VJM Jelka Školská 399/1 štátne nie 
Základná škola s VJM Jurová Jurová 134 štátne nie 
Základná škola s VJM Kajal Hlavná 33 štátne nie 
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Základná škola s MŠ Kátlovce Kátlovce 195 štátne nie 
Základná škola s MŠ Kľačany Kľačany 263 štátne nie 
Základná škola Kopčany Sasinkova 530 štátne nie 
Základná škola s VJM Kostolné Kračany Šipošovské 514 štátne nie 
Základná škola Košúty Košúty 27 štátne nie 
Základná škola s VJM Košúty Košúty 27 štátne nie 
Základná škola Koválov Koválov 216 štátne nie 
Základná škola Krakovany Školská 318/3 štátne nie 
Základná škola s VJM Kráľov Brod Salibská 6 štátne nie 
ZŠ s MŠ s VJM Kráľovičove Kračany Kráľovičove Kračany 75 štátne nie 
Základná škola s MŠ Križovany nad Dudváhom Hlavná 250 štátne nie 
Základná škola s MŠ Kuklov Nová 203 štátne nie 
Základná škola s VJM Kútniky Kútniky 644 štátne nie 
Základná škola Kúty Školská 694 štátne nie 
Základná škola Kvetoslavov Kvetoslavov 266 štátne nie 
Základná škola s MŠ Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 397 štátne nie 
Základná škola s VJM Lehnice Školská 116 štátne nie 
Základná škola Lehnice Školská 840 štátne nie 
Základná škola Leopoldov Nám. sv. Ignáca 31 štátne nie 
Základná škola s MŠ Letničie Letničie 190 štátne nie 
Základná škola s VJM Lúč na Ostrove Hlavná 126 štátne nie 
Základná škola s VJM Mad Hlavná 23 štátne nie 
Základná škola s MŠ Madunice Železničná 102 štátne nie 
Základná škola Majcichov Majcichov 536 štátne nie 
Základná škola s VJM Malé Dvorníky Malé Dvorníky 277 štátne nie 
Základná škola s MŠ Malženice Malženice 203 štátne nie 
Základná škola s MŠ Matúškovo Hájska 744 štátne nie 
Základná škola Matúškovo Hlavná 525 štátne nie 
Základná škola s VJM Mierovo Mierovo 22 štátne nie 
Základná škola s VJM Michal na Ostrove Železničná 98 štátne nie 
Základná škola s MŠ Moravany nad Váhom Na výhone 188 štátne nie 
ZŠ s MŠ s VJM Mostová Mostová 210 štátne nie 
Základná škola s VJM Ňárad Hlavná 118 štátne nie 
Základná škola s VJM Nový Život Nový Život 1 štátne nie 
Základná škola s VJM Ohrady Ohrady 20 štátne nie 
Základná škola s VJM Okoč Hlavná 509/22 štátne nie 
ZŠ Najsvätejšej Trojice Opoj Opoj 115 cirkevné nie 
Základná škola s MŠ VJM Orechová Potôň Hlavná 193 štátne nie 
Základná škola Orechová Potôň Hlavná 193 štátne nie 
Základná škola Ostrov Ostrov 128 štátne nie 
Základná škola s MŠ Osuské Výhony 11 štátne nie 
Základná škola s VJM Padáň Padáň 289 štátne nie 
Základná škola s MŠ Pastuchov Pastuchov 210 štátne nie 
Základná škola Pata Školská 240 štátne nie 
Základná škola s MŠ VJM Pataš Pataš 228 štátne nie 
Základná škola Pavlice Pavlice 92 štátne nie 
Základná škola Petrova Ves Petrova Ves 90 štátne nie 
Základná škola Piešťany Brezová 19 štátne áno 
Základná škola Piešťany E. F. Scherrera 40 štátne nie 
Základná škola Piešťany Holubyho 15 štátne nie 
Základná škola Piešťany Mojmírova 98 štátne áno 
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Základná škola Piešťany Vajanského 35 štátne nie 
Cirk. ZŠ sv.M.Goretti Piešťany Štefánikova 119 cirkevné nie 
Základná škola s MŠ Plavecký Peter Plavecký Peter 89 štátne nie 
Základná škola Popudinské Močidľany Popudinské Močidľany 1 štátne nie 
Základná škola s VJM Potônske Lúky Potônske Lúky 41 štátne nie 
Základná škola Prašník Prašník 91 štátne nie 
Základná škola Prietrž Prietrž 138 štátne nie 
Základná škola s MŠ Prietržka Prietržka 92 štátne nie 
Základná škola Prievaly Prievaly 139 štátne nie 
Základná škola Pusté Sady Pusté Sady 43 štátne nie 
Základná škola Pusté Úľany Hlavná 86 štátne nie 
ZŠ s MŠ Radimov Radimov 38 štátne nie 
Základná škola Radošovce Radošovce 338 štátne nie 
Základná škola s MŠ Rakovice Rakovice 15 štátne nie 
Základná škola Ratnovce Ratnovce 63 štátne nie 
Základná škola s VJM Rohovce Rohovce 106 štátne nie 
Základná škola s MŠ Ružindol Ružindol 3 štátne nie 
Základná škola Sekule Sekule 119 štátne nie 
Základná škola Senica J. Mudrocha 1343/19 štátne áno 
Základná škola Senica Komenského 959 štátne nie 
Základná škola Senica Sadová 620 štátne áno 
Základná škola Senica V. P. Tótha 32 štátne nie 
Základná škola Sereď Juraja Fándlyho 7 štátne nie 
Základná škola Sereď Komenského 733 štátne nie 
Základná škola Sereď Komenského 8 štátne nie 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď Komenského 3064/41 cirkevné nie 
Základná škola s MŠ Siladice Siladice 187 štátne nie 
Základná škola Skalica Mallého 2 štátne áno 
Základná škola Skalica Strážnická 1 štátne nie 
Základná škola Skalica Vajanského 2 štátne nie 
Súkromná základná škola Skalica Lichardova 1 súkromné nie 
ZŠ S.Petöfiho s MŠ Sládkovičovo Fučíkova 425 štátne nie 
Spojená škola Sládkovičovo Školská 1087 štátne nie 
Základná škola s MŠ Smolenice Komenského 3 štátne nie 
Základná škola s MŠ Smolinské Smolinské 407 štátne nie 
Základná škola Smrdáky Školská 33 štátne nie 
Základná škola Sobotište Sobotište 317 štátne nie 
Základná škola s MŠ Sokolovce Školská 19 štátne nie 
Základná škola s MŠ Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 55 štátne nie 
Základná škola Šajdíkove Humence Šajdíkove Humence 102 štátne nie 
Základná škola M.Bela Šamorín Kláštorná 4 štátne nie 
Základná škola s VJM Šamorín Mliečno 124 štátne nie 
Základná škola s VJM Šamorín Rybárska 1093/2 štátne nie 
Základná škola Šaštín - Stráže Hviezdoslavova 1462 štátne nie 
Základná škola Šaštín - Stráže Štúrova 1115 štátne nie 
Základná škola s MŠ Šintava Mierové nám. 10 štátne nie 
Základná škola s MŠ Šoporňa Komenského 133 štátne nie 
Základná škola s MŠ Špačince Hlavná 626/2 štátne nie 
Základná škola s MŠ Štefanov Štefanov 329 štátne nie 
Základná škola s VJM Štvrtok na Ostrove Štvrtok na Ostrove 416 štátne nie 
Základná škola Štvrtok na Ostrove Štvrtok na Ostrove 416 štátne nie 
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Základná škola s MŠ Šúrovce Školská 3 štátne nie 
Základná škola s MŠ VJM Tomášikovo Hlavná 4 štátne nie 
Základná škola Topoľnica Hlavná 2 štátne nie 
Základná škola s VJM Topoľníky Hlavná 162/115 štátne nie 
Základná škola s MŠ Trakovice Trakovice 10 štátne nie 
Základná škola Trebatice Hlavná ulica 239/87 štátne nie 
Zákl.škola s MŠ s VaVJM Trhová Hradská Školská 492 štátne nie 
Základná škola Trnava Andreja Kubinu 34 štátne nie 
Základná škola Trnava Atómová 1 štátne áno 
Základná škola Trnava Jána Bottu 27 štátne nie 
Základná škola Trnava Kornela Mahra 11 štátne áno 
Základná škola Trnava Maxima Gorkého 21 štátne nie 
Základná škola Trnava Nám.Sl.Uč.Tovarišst. 12 štátne nie 
Základná škola Trnava Spartakovská 5 štátne áno 
Základná škola Trnava Vančurova 31 štátne nie 
ZŠ Angely Merici Trnava Halenárska 45 cirkevné nie 
Základná škola s MŠ Trnava-Modranka Ivana Krasku 29 štátne nie 
Základná škola s VJM Trstená na Ostrove Trstená na Ostrove 128 štátne nie 
Základná škola s MŠ Trstice Školská 647 štátne nie 
Základ.škola s MŠ s VJM Trstice Školská 647 štátne nie 
Základná škola s MŠ Trstín Trstín 457 štátne nie 
Základná škola s MŠ Unín Unín 420 štátne nie 
Základná škola s VJM Váhovce Hlavná 428 štátne nie 
Základná škola Váhovce Hlavná 428 štátne nie 
Základná škola s VJM Veľká Mača Hlavná 888 štátne nie 
Základná škola Veľká Mača Hlavná 888 štátne nie 
Základná škola Veľká Paka Veľká Paka 253 štátne nie 
Základná škola s VJM Veľké Blahovo Veľké Blahovo 149 štátne nie 
Základná škola Veľké Kostoľany Školská 5 štátne nie 
Základná škola Veľké Orvište Školská 44 štátne nie 
Základná škola Veľké Úľany Š. Majora 560 štátne nie 
Základ.škola s VJM Veľké Úľany Štefana Majora 8 štátne nie 
Základná škola s MŠ Veľký Grob Hlavná 382 štátne nie 
Základná škola s VJM Veľký Meder Bratislavská 622/38 štátne nie 
Základná škola Veľký Meder Nám. Bélu Bartóka 497/20 štátne nie 
Základná škola Veselé Veselé 92 štátne nie 
Základná škola Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom 347 štátne nie 
Základná škola s MŠ Vlčkovce Vlčkovce 1 štátne nie 
Základná škola s MŠ Voderady Voderady 160 štátne nie 
Základná škola s VJM Vozokany Hlavná 35 štátne nie 
Základná škola s MŠ Vrádište Vrádište 226 štátne nie 
Základná škola s VJM Vrakúň Školská 204 štátne nie 
Základná škola Vrbové Komenského 2 štátne nie 
Základná škola Vrbové Školská 4 štátne nie 
Základná škola Vydrany Malá 231 štátne nie 
Základná škola s VJM Vydrany Malá 231 štátne nie 
Základná škola s MŠ Zavar Športová 33 štátne nie 
Základná škola Zeleneč Zeleneč 223 štátne nie 
Základná škola s MŠ Zemianske Sady Zemianske Sady 162 štátne nie 
Základná škola Zlaté Klasy Hlavná 25 štátne nie 
Základná škola s VJM Zlaté Klasy Školská 784/8 štátne nie 
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Základná škola Žlkovce Žlkovce 250 štátne nie 
 
 
 
 
 
 

Príloha 11Príloha 11   

 
Zoznam stredných škôl v TTSK s ohľadom na zriaďovateľa a športové 

triedy v školskom roku 2008/2009 
 

Názov Obec Ulica Zriaďovateľ 
Športové 
triedy a 
školy18 

SOŠ stavebná Dunajská Streda Gyulu Szabóa 1 štátne nie 
Stredná odborná škola Dunajská Streda Gyulu Szabóa 21 štátne nie 
SOŠ technická Dunajská Streda Kračanská cesta 1240/36 štátne nie 
SOŠ technická Dunajská Streda Kračanská cesta 1240/36 štátne nie 
Gymnázium Á. Vámberyho Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1190/4 štátne nie 
Športové gymnázium Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 1533/3 štátne áno 
SOŠ rozvoja vidieka Dunajská Streda Nám. sv. Štefana 3 štátne nie 
Gymnázium Ladislava 
Dúbravu Dunajská Streda Smetanov háj 285/8 štátne nie 
SOŠ zdravotnícka Dunajská Streda Športová 349/34 štátne nie 
Súkromné gymnázium Dunajská Streda Hlavná 21 súkromné nie 
Súkromná SOŠ Dunajská Streda Neratovické nám. 1916/16 súkromné nie 
Súkromná SOŠ Dunajská Streda Trhovisko 2294/15 súkromné nie 
Gymnázium J. Matúšku Galanta Štvrť SNP 1004/34 štátne nie 
Gym. Z.Kodálya Galanta Štvrť SNP 1004/34 štátne nie 
SOŠ technická Galanta Ul. Esterházyovcov 712/10 štátne nie 
SOŠ obchodu a služieb Galanta Z. Kodálya 765 štátne nie 
Súkromné gymnázium Galanta Hodská 10 súkromné nie 
SOŠ elektrotechnická Gbely Učňovská 700 štátne nie 
SOŠ elektrotechnická Gbely Učňovská 700 štátne nie 
SOŠ technická Hlohovec F. Lipku 5 štátne nie 
SOŠ technická Hlohovec F. Lipku 5 štátne nie 
Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec Komenského 13 štátne nie 
SOŠ umeleckopriem. Hlohovec M. Benku 3 štátne nie 
Obchodná akadémia Hlohovec Tehelná 4 štátne nie 
Stredná odborná škola Holíč Bernolákova 383/10 štátne nie 
SOŠ obchodu a služieb Holíč Nám. sv. Martina 5 štátne nie 
SOŠ obchodu a služieb Holíč Nám. sv. Martina 5 štátne nie 
Str.priemyselná škola Holíč Nám. sv. Martina 5 štátne nie 

                                                             
18 Gymnázium Janka Matúšku Galanta, Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec, Gymnázium Pierra de Coubertina 
Piešťany, Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Gymnázium F.V. Sasinka Skalica - majú zriadené 
športové triedy, ale v školskom roku 2008/2009 roku neboli naplnené 
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Súkromná SOŠ Mostová Mostová 53 súkromné nie 
Obchodná akadémia Mostová Mostová 53 súkromné nie 
Súkr. hotelová akadémia Mostová Orechová 53 súkromné nie 
SOŠ záhradnícka Piešťany Brezová 2 štátne nie 
SOŠ obchodu a služieb Piešťany Mojmírova 99/28 štátne nie 
SPŠ elektrotechnická Piešťany Nám. SNP 8 štátne nie 
Gymnázium P.Coubertina Piešťany Nám. SNP 9 štátne nie 
SOŠ technická Piešťany Nová 5245/9 štátne nie 
SOŠ technická Piešťany Nová 5245/9 štátne nie 
Hotelová akadémia Piešťany Stromová 34 štátne nie 
Gymnázium sv.Michala A. Piešťany Pod Párovcami 127 cirkevné nie 
Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25 štátne nie 
Gymnázium 
L.Novomeského Senica Dlhá 1037/12 štátne nie 
Obchodná akadémia Senica Dlhá 256/10 štátne nie 
Stredná odborná škola Senica V. P. Tótha 31 štátne nie 
Stredná odborná škola Senica V. P. Tótha 31 štátne nie 
Súkr. SOŠ podnikania Senica Hollého 1380 súkromné nie 
Gymnázium V.Mihálika Sereď Kostolná 119/8 štátne nie 
Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5 štátne áno 
SOŠ zdravotnícka Skalica Lichardova 1 štátne nie 
Gymnázium F.V.Sasinka Skalica Nám. slobody 3 štátne nie 
SOŠ strojnícka Skalica Pplk. Pľjušťa 29 štátne nie 
Súkr. SOŠ VIA HUMANA Skalica Mallého 2 súkromné áno 
Súkromná SOŠ Sládkovičovo Fučíkova 426 súkromné nie 
Gymnáz.I.Madácha Šamorín Slnečná 2 štátne nie 
Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín Slnečná 2 štátne nie 
Súkr.hotelová akadémia Šamorín Vinohradská 48 súkromné nie 
SOŠ SD Jednota Šamorín Vinohradská 48 súkromné nie 
Gymnázium Šaštín - Stráže Kláštorné nám. 1295 cirkevné nie 
SOŠ automobilová Trnava Coburgova 39 štátne áno 
SOŠ zdravotnícka Trnava Daxnerova 6 štátne nie 
Gymnázium J.Hollého Trnava Hollého 9 štátne nie 
Šport.gymnázium J.Herdu Trnava Jána Bottu 31 štátne áno 
SPŠ Trnava Komenského 1 štátne nie 
SOŠ polytechnická Trnava Koniarekova 17 štátne nie 
SOŠ polytechnická Trnava Koniarekova 17 štátne nie 
Obchodná akadémia Trnava Kukučínova 2 štátne nie 
SOŠ obchodu a služieb Trnava Lomonosovova 6 štátne nie 
SOŠ obchodu a služieb Trnava Lomonosovova 6 štátne nie 
SPŠ stavebná Trnava Lomonosovova 7 štátne nie 
SOŠ elektrotechnická Trnava Sibírska 1 štátne áno 
SPŠ dopravná Trnava Študentská 23 štátne nie 
SOŠ poľn. a služ. na v. Trnava Zavarská 9 štátne nie 
Gymnázium Angely Merici Trnava Hviezdoslavova 10 cirkevné nie 
Ped.a soc.akad.bl.Laury Trnava Kalinčiakova 24 cirkevné nie 
Arcibiskupské gymnázium Trnava Kalinčiakova 24 cirkevné nie 
Súkr. SOŠ Gos-Sk Trnava Ferka Urbánka 19 súkromné nie 
Tanečné konzervatórium Trnava Hollého 8 súkromné nie 
Gymnáz.M.Korvína Veľký Meder Bratislavská 38 štátne nie 
Obchodná akadémia Veľký Meder Bratislavská 38 štátne nie 
Gymnázium J.B.Magina Vrbové Beňovského 358/100 štátne nie 
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Stredná odborná škola Vrbové Ul.J.Zigmundíka 334/5 štátne nie 
Súkromná SOŠ Zlaté Klasy Trhovisko 776/1 súkromné nie 
       
 
 
 
 

Príloha 12Príloha 12   

Zoznam občianskych združení so zameraním na šport a telovýchovu 

v Trnavskom kraji 

Oblasť 
činnosti Zameranie Názov združenia Sídlo 

Šport Celoslovenské športové Medzinárodný golfový klub Slovenska Piešťany 
Šport Celoslovenské športové Slovenská aikido asociácia Trnava 
Šport Celoslovenské športové Slovenská amatérska federácia silového trojboja Trnava 
Šport Celoslovenské športové Slovenská asociácia cheerleadingu Trnava 
Šport Celoslovenské športové Slovenská asociácia freedivingu Trnava 
Šport Celoslovenské športové Slovenská asociácia stolného hokeja Skalica 
Šport Celoslovenské športové Slovenská federácia Off Road Senica 
Šport Celoslovenské športové Slovenská footbagová asociácia Trnava 
Šport Celoslovenské športové Slovenská Racketlonová Asociácia Šamorín 
Šport Celoslovenské športové Slovenská šípková organizácia Trnava 
Šport Celoslovenské športové Slovenská strelecká federácia Trnava 
Šport Celoslovenské športové Slovenská taekwon-do federácia ITF Sládkovičovo 
Šport Celoslovenské športové Slovenská únia profesionálneho boxu Skalica 
Šport Celoslovenské športové Slovenské združenie stolného hokeja Holíč 
Šport Celoslovenské športové Slovenský curlingový zväz Hlohovec 
Šport Celoslovenské športové Slovenský cykloklub Piešťany 
Šport Celoslovenské športové Slovenský národný akrobatický zväz Boleráz 
Šport Celoslovenské športové Zväz kaňoningu Slovenskej republiky Hlohovec 
Šport Okresné športové Asociácia športových zväzov v okrese Galanta Galanta 
Šport Okresné športové Asociácia športových zväzov v okrese Senica Senica 

Šport Okresné športové 
Asociácia telovýchovných a turistických aktivít v 
okrese Galanta Galanta 

Šport Okresné športové 
Asociácia telovýchovných a turistických aktivít v 
okrese Senica Senica 

Šport Okresné športové Asociácia telovýchovných jednôt okresu Galanta Galanta 

Šport Okresné športové Asociácia telovýchovných jednôt v okrese Senica Senica 
Šport Okresné športové KST okresu Senica nad Myjavou Senica 
Šport Okresné športové KST okresu Trnava Trnava 
Šport Okresné športové Oblastný futbalový zväz Dunajská Streda Dunajská Streda 
Šport Okresné športové Oblastný futbalový zväz Galanta Galanta 
Šport Okresné športové Okresné združenie KST Dunajská Streda Dunajská Streda 
Šport Okresné športové Okresné združenie telesnej kultúry Galanta Galanta 
Šport Okresné športové Okresné združenie telesnej kultúry Trnava Trnava 
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Šport Okresné športové Okresné združenie telesnej kultúry v Senici Senica 
Šport Okresné športové Okresný stolnotenisový zväz Senica Senica 

Šport Okresné športové Okresný zväz viacbojov všestrannosti okresu Trnava Trnava 
Šport Okresné športové Ragionálna rada KST Galanta Galanta 
Šport Okresné športové Trnavský olympijský klub Trnava 
Šport Okresné športové Západoslovenský zväz ľadového hokeja Piešťany 
Šport Okresné športové Združený stolnotenisový zväz Senica Senica 
Šport Oblastné športové Galantské oblastné športové združenie Galanta 
Šport Oblastné športové Klub Taekwon-do ITF "Čierna puma" Veľké Úľany Veľké Úľany 
Šport Oblastné športové Krajský basketbalový zväz Trnava Trnava 
Šport Oblastné športové Krajský kolkársky zväz Trnava Trnava 
Šport Oblastné športové Krajský šachový zväz Trnava Trnava 
Šport Oblastné športové Krajský stolnotenisový zväz Trnava Trnava 
Šport Oblastné športové Krajský strelecký zväz Trnava Skalica 
Šport Oblastné športové Krajský zväz cyklistiky VeloUnion Trnava Trnava 
Šport Oblastné športové Oblastné športové združenie Dunajská Streda Dunajská Streda 
Šport Oblastné športové Oblastné športové združenie Senica Senica 
Šport Oblastné športové Oblastný futbalový zväz Senica Senica 
Šport Oblastné športové Oblastný futbalový zväz Trnava Trnava 

Šport Oblastné športové 
Okresná asociácia telovýchovných jednôt a klubov 
Trnava Trnava 

Šport Oblastné športové Olympijský klub Žitného ostrova Dunajská Streda 
Šport Oblastné športové Regionálny klub slovenských turistov Senica Senica 
Šport Oblastné športové Trnavské oblastné športové združenie Trnava 
Šport Oblastné športové Trnavský krajský zväz hádzanej Trnava 
Šport Oblastné športové Trnavský krajský zväz judo Trnava 
Šport Oblastné športové Trnavský zväz ľadového hokeja Trnava 
Šport Oblastné športové Západná únia karate a iných bojových umení Senica 
Šport Oblastné športové Západoslovenská futbaltenisová asociácia Hlohovec 
Šport Oblastné športové Západoslovenský tenisový zväz Piešťany 
Šport Oblastné športové Zápasnícka asociácia Žitného ostrova Gabčíkovo 
Šport Oblastné športové Zväz boxu Trnavského kraja Galanta 
Šport Oblastné športové Zväz boxu Západoslovenského regiónu Galanta 
Šport Mestské športové AIRSOFT SENICA Senica 
Šport Mestské športové Malá Piešťanská futbalová liga Piešťany 
Šport Mestské športové Mestská liga minifutbalu a hokejbalu v Hlohovci Hlohovec 
Šport Mestské športové Mestský KST v Seredi Sereď 
Šport Mestské športové Šamorínsky basketbalový klub Šamorín 
Šport Mestské športové Združenie športovcov Trnavskej tenisovej ligy Trnava 
Šport Historické športové Kompánia trnavských žoldnierov Trnava 

Šport Historické športové 
Občianske združenie Ménrót - Ménrót Polgári 
Társulás Okoč 

Šport Historické športové Trnavský šermiarsky cech Trnava 
Šport Historické športové Vargar - združenie historického šermu Kvetoslavov 
Šport Historické športové Záhorácky šermírsko-divadelný spolek CTIBOR Senica 
Šport Ázijské a bojové športové AB club - TAE KWON-DO P.T.F. - v likvidácii Gbely 
Šport Ázijské a bojové športové Aikido dojo Hano Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Aikido dojo Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Aikido klub Galanta Galanta 
Šport Ázijské a bojové športové Aikido klub Hlohovec Hlohovec 
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Šport Ázijské a bojové športové AKADÉMIA BOJOVÝCH UMENÍ TRNAVA Trnava 

Šport Ázijské a bojové športové 
Ašangajoga ašram Trnava (Voľné združenie 
priateľov jogy) Trnava 

Šport Ázijské a bojové športové 

Asociácia Hornozemská Baranta zväz 
tradicionálnych maďarských bojových umení, 
športových a kultúrnych združení na Slovensku Dunajská Streda 

Šport Ázijské a bojové športové Budo klub Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Capoeira Vrbové Vrbové 
Šport Ázijské a bojové športové Centrum bojových športov Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Dragon club kickbox Žitný Ostrov Trnávka 

Šport Ázijské a bojové športové 
Hadik András Baranta - tradicionálne maďarské 
bojové umenie, športový a kultúrny klub Dunajská Streda 

Šport Ázijské a bojové športové Hanko kai karate klub Senica Senica 
Šport Ázijské a bojové športové Ju Jitsu Club Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Judo-club Slávia Trnava Trnava 

Šport Ázijské a bojové športové 
Karafa dojo - karate goju-ryu - ju-jutsu Orechová 
Potôň Orechová Potôň 

Šport Ázijské a bojové športové Karate – Do Senica 
Šport Ázijské a bojové športové Karate Dojo Skalica Skalica 
Šport Ázijské a bojové športové Karate klub IPPON Dunajská Streda Dunajská Streda 
Šport Ázijské a bojové športové Karate klub Sereď Sereď 
Šport Ázijské a bojové športové Karate Klub SHISEI Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Karate klub Shobu Baka 
Šport Ázijské a bojové športové karate klub Šin-Mu Senica 
Šport Ázijské a bojové športové Karate klub Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Karate klub Vysoké školy v Trnave Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Karate klub ZANSHIN Cífer Cífer 

Šport Ázijské a bojové športové 
Klub bojového umenia TAEKWON-DO ITF 
JUCHE SMOLENICE Trnava 

Šport Ázijské a bojové športové Klub bojového umenia taekwon-do Sládkovičovo Sládkovičovo 
Šport Ázijské a bojové športové Klub Shin-mu Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Klub Taekwon-do ITF "Hong Ryong" Sereď Sereď 
Šport Ázijské a bojové športové Klub taekwon-do Twimyo Tae Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Kyokushin karate Oyama dojo - Gabčíkovo Gabčíkovo 

Šport Ázijské a bojové športové 
Občianske združenie - Styx MMA Association 
Slovakia Piešťany 

Šport Ázijské a bojové športové Oddiel karate a kickboxu Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové PTF Taekwon-do Hlohovec Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové RAPTORS kickbox club Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové ŠK Karate-do goyu ryu Hlohovec Hlohovec 
Šport Ázijské a bojové športové Slovenská federácia Šito ryu Senica 
Šport Ázijské a bojové športové Slovenský Zväz Kyokushin Budo Kai Gabčíkovo 
Šport Ázijské a bojové športové Športklub Haya kawa ashihara karate DS Dunajská Streda 
Šport Ázijské a bojové športové Športový klub Drako Smolenice Taekwon-Do ITF Smolenice 

Šport Ázijské a bojové športové 
Športový klub Stredisko bojových športov "Dragon" 
Trnava Trnava 

Šport Ázijské a bojové športové TAEKWON-DO PTF - KLUB TRNAVA Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Tiger WT-klub Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové TJ Karate klub Slovšport Trnava Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Wing Chun Piešťany Drahovce 
Šport Ázijské a bojové športové Wu Shu team Slovakia Trnava 
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Šport Ázijské a bojové športové Wu-shu klub Trnava Čínske bojové umenia a športy Trnava 
Šport Ázijské a bojové športové Zen Bu Kan Kempo karate Slovakia Gabčíkovo 
Šport Iné športové Občianske združenie VEKA" Piešťany 
Šport Iné športové "YANE SKALICA" Skalica 
Šport Iné športové 106 Zálesák Dunajská Streda 
Šport Iné športové Akadémia mažoretiek Hlohovec Hlohovec 
Šport Iné športové ALTERNATICK Senica 

Šport Iné športové 
Asociácia slovenských profesionánych trénerov 
cvalových dostihových koní Šamorín 

Šport Iné športové Asociácia športu PSA Trnava "ASPSA" Trnava 
Šport Iné športové CANDY klub Trnava 
Šport Iné športové Carp Club DS Dunajská Streda 
Šport Iné športové Carp Team Crazy Carp Trnava 
Šport Iné športové Carp team Galanta Galanta 
Šport Iné športové Cesta pomoci Piešťany 
Šport Iné športové Daiv šport klub Piešťany 

Šport Iné športové Dedinská únia malého futbalu Interliga - Manata cup Cífer 
Šport Iné športové INTERLIGA Galanta 
Šport Iné športové Kalokagatia na Slovensku Trnava 
Šport Iné športové Klub dostihových chrtov Šamorín 
Šport Iné športové Klub starých pánov - Janíky, časť Horné Janíky Janíky 
Šport Iné športové Klub tanečného športu Tyrnavia Trnava 
Šport Iné športové LIZARD Hviezdoslavov 
Šport Iné športové Mažoretky Bratislava Sládkovičovo 
Šport Iné športové MEANDER Jaslovské Bohunice 

Šport Iné športové 
NOBILIS - klub športových a tvorivých aktivít 
zdravotne postihnutých Hlohovec 

Šport Iné športové OBČIANSKE ZDRUŽENIE PÁCAN Cífer 
Šport Iné športové Občianske združenie ŠODAM Dunajská Streda 
Šport Iné športové Prezídium slovenských športových hodnôt Trnava 

Šport Iné športové Rybársky klub Zubáč 
Križovany nad 
Dudváhom 

Šport Iné športové SCUTUM - GSA Kajal 
Šport Iné športové SIGET team Kúty Kúty 
Šport Iné športové Skautský oddiel v Sládkovičove Sládkovičovo 
Šport Iné športové Šport lúdus Trnava 

Šport Iné športové 
Športový klub zdravotne postihnutých AVAG 
Borovce Borovce 

Šport Iné športové Športový rybársky spolok Horné Mýto Horné Mýto 

Šport Iné športové 
Strong Men - spoločenstvo vrcholových športovcov 
maďarskej národnosti na Slovensku Dunajská Streda Dunajská Streda 

Šport Iné športové Štúdio tanca a telesnej výchovy v Gabčíkove Gabčíkovo 
Šport Iné športové TRNAVSKÁ 13 Trnava 
Šport Iné športové Trnavské športové nádeje Trnava 
Šport Iné športové Únia trénerov hádzanej Senica 
Šport Iné športové W & W Poker Holíč 

Šport Iné športové 
Združenie pre rozvj turizmu, rekreácie, cestovného 
ruchu a vodných športov "Kaskády" Galanta 

Telovýchova Telovýchovná jednota "FC Nový Život" Nový Život 
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Telovýchova Telovýchovná jednota FC JELKA Jelka 
Telovýchova Telovýchovná jednota Mestská TJ Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Mestský telovýchovný klub Leopoldov Leopoldov 
Telovýchova Telovýchovná jednota Občianske združenie TJ Družstevník Pavlice Pavlice 

Telovýchova Telovýchovná jednota Obecná telovýchovná jednota Moravany nad Váhom Moravany nad Váhom 
Telovýchova Telovýchovná jednota Obecná TJ - Banka Banka 
Telovýchova Telovýchovná jednota Obecný futbalový klub Abrahám Abrahám 
Telovýchova Telovýchovná jednota Obecný futbalový klub Bučany Bučany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Obecný futbalový klub Majcichov Majcichov 
Telovýchova Telovýchovná jednota Obecný futbalový klub Rapid Ohrady Ohrady 
Telovýchova Telovýchovná jednota Sídlisková TJ Iskra Sotiná Senica Senica 
Telovýchova Telovýchovná jednota Šport pre zdravie pri TJ Letničie Letničie 
Telovýchova Telovýchovná jednota Športový klub Čakany Čakany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telocvičná jednota Sokol Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telocvičná jednota Sokolík Skalica Skalica 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná Elán Trnava, Sídlisko Linčianska Trnava 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Baník Brodské Brodské 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Bojničky Bojničky 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Chemolak Smolenice Smolenice 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Čierna Voda Čierna Voda 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Čierny Brod Čierny Brod 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
Telovýchovná jednota DAC Poľnohospodár 
Dunajská Streda Dunajská Streda 

Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Dolné Orešany Dolné Orešany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota DRUŽBA PIEŠŤANY Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Brestovany Brestovany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Chtelnica Chtelnica 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Čiližská Radvaň Čiližská Radvaň 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Dlhá Dlhá 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Dojč Dojč 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Dolné Saliby Dolné Saliby 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov Dolný Lopašov 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Hlboké Hlboké 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Horná Krupá Horná Krupá 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Horná Potôň Horná Potôň 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Ižop Veľký Meder 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Jurová Jurová 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Košolná Košolná 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Koválov Koválov 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Krakovany Krakovany 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
Telovýchovná jednota Družstevník Lakšárska Nová 
Ves Lakšárska Nová Ves 

Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Medveďov Medveďov 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
Telovýchovná jednota Družstevník Michal na 
Ostrove Michal na Ostrove 

Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Opoj Opoj 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Oreské Oreské 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Padáň Padáň 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Radimov Radimov 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko Rovensko 
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Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Siladice Siladice 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Šípkové Šípkové 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Smolinské Smolinské 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Tomášikovo Tomášikovo 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Trstice Trstice 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Vlčkovce Vlčkovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Voderady Voderady 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Zavar Zavar 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Žlkovce Žlkovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Družstevník Zvončín Zvončín 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Dynamo Blatná na Ostrove Blatná na Ostrove 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Elastik Bohdanovce Bohdanovce nad Trnavou 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota FC Družstevník Rybky Rybky 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota FC Kátlovce Kátlovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Gabčíkovo Gabčíkovo 

Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Galanta - Mestská časť Hody Galanta 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Horné Saliby Horné Saliby 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Junior Sládkovičovo Sládkovičovo 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Kajal Kajal 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Kočín - Lančár Kočín-Lančár 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Kopčany Kopčany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Kútniky Kútniky 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Lehnice Lehnice 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Madunice Madunice 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
Telovýchovná jednota N & N ATYP Kostolné 
Kračany Kostolné Kračany 

Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Nafta Gbely Gbely 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Ňárad Ňárad 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
Telovýchovná jednota Olympia Galanta pri 
Základnej škole Sídlisko SNP v Galante Galanta 

Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Podbranč Podbranč 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
Telovýchovná jednota Poľnohospodár - Trhová 
Hradská Trhová Hradská 

Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Poľnohospodár Vieska Vieska 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Rakovice Rakovice 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota SC Potônske Lúky Potônske Lúky 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Šintava Šintava 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Skloplast Trnava Hrnčiarovce nad Parnou 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota SLÁVIA Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Slavoj Boleráz Boleráz 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Slavoj Sládkovičovo Sládkovičovo 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Sĺňava Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Slovan Červeník Červeník 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Slovan Koplotovce Koplotovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Slovan Šaštín Šaštín-Stráže 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Slovan SŠM Veľké Úľany Veľké Úľany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota ŠM Kráľov Brod Kráľov Brod 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota ŠM Štvrtok na Ostrove Štvrtok na Ostrove 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Sokolovce Sokolovce 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
Telovýchovná jednota SPARTAK ŠAŠTÍN-
STRÁŽE Šaštín-Stráže 
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Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota SŠK Hutník ZIPP Sereď Sereď 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota TJ Trnávka Trnávka 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Topoľníky Topoľníky 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Záhoran Senica Senica 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovná jednota Zeleneč Zeleneč 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovný klub ABAKO Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovný klub Gymnik Senica Senica 
Telovýchova Telovýchovná jednota Telovýchovný klub TREND Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ AC Veterans Pusté Úľany - v likvidácii Pusté Úľany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Atóm Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Bezovec Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Biogal Špačince Špačince 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Body Samaria Šamorín 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Čáry Čáry 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Červená hviezda v Mostovej Mostová 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Chirana Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Chvojničan Radošovce Radošovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ DDM Dunajská Streda - v likvidácii Dunajská Streda 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Baloň Baloň 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Bašovce Bašovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Bíňovce Bíňovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Borová Borová 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Borovce Borovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Cerová Cerová 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Chropov Chropov 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Dechtice Dechtice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Dolné Dubové Dolné Dubové 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Hody Galanta 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Holice na Ostrove Holice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Horné Dubové Horné Dubové 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Horný Bar Horný Bar 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom Hradište pod Vrátnom 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Hroboňovo Dolný Štál 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Hubina Hubina 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Jánovce Jánovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Kráľovičove Kračany Kráľovičove Kračany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Kuklov Kuklov 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Letničie Letničie 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Lošonec Lošonec 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Lovčice Dolné Lovčice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Lúč na Ostrove Lúč na Ostrove 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Malá Mača Sládkovičovo 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Merašice Merašice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Mierovo Mierovo 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Mokrý Háj Mokrý Háj 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Naháč Naháč 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Nižná Nižná 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Okoč-Sokolec Okoč 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Osuské Osuské 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Pastuchov Pastuchov 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Popudinské Močidlany Popudinské Močidľany 
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Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Prašník Prašník 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Prietrž Prietrž 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Pusté Sady Pusté Sady 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Radošovce Radošovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Ružindol Ružindol 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Sasinkovo Sasinkovo 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Senica, časť Kunov Senica 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Sobotište Sobotište 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Špačince Špačince 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Štefanov Štefanov 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Šterusy Šterusy 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Trakovice Trakovice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Trnovec Trnovec 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Trstená na Ostrove Trstená na Ostrove 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Unín Unín 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Veľká Paka Veľká Paka 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Veľké Blahovo Veľké Blahovo 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Veľké Kostoľany Veľké Kostoľany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Vojka nad Dunajom Vojka nad Dunajom 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Vojtechovce Nový Život 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Vrádište Vrádište 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Vrakúň Vrakúň 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Družstevník Zelenice Dolné Zelenice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Dynamo Šamorín Šamorín 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Elektrosvit Vrakúň Vrakúň 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Energetik Šulekovo Hlohovec 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Fortuna Trnava Trnava 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Iskra Holíč Holíč 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Iskra Horné Orešany Horné Orešany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Istria Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Junior club Borský Mikuláš Borský Mikuláš 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Kerko Šajdíkove Humence Šajdíkove Humence 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Klas Dolné Trhovište Dolné Trhovište 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Lesy Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Lokomotíva Sereď Sereď 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Lokomotíva ŽOS Trnava - v likvidácii Trnava 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Maratón - Vodáreň Trnava Trnava 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Mier Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Mladosť Borský Mikuláš Borský Mikuláš 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Mladosť pri DDaM v Šamoríne Šamorín 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Modrý Dunaj Dobrohošť Dobrohošť 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ PALAS Jahodná Jahodná 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Plavecký Peter Plavecký Peter 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Poľnohospodár Hubice Hubice 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Poľnohospodár Palkovičovo Sap 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Poľnohospodár pri SOUP Zemianske Sady Zemianske Sady 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Poľnohospodár Šalgočka Šalgočka 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Pozemné stavby Trnava Trnava 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Rozkvet Sereď Sereď 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Rozkvet Stredný Čepeň Sereď 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ SC 96 Holíč Holíč 
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Telovýchova Telovýchovná jednota TJ SIMPO Holíč Holíč 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slávia SEŠ Sereď Sereď 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slávia SŠM Holíč Holíč 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slavoj Cukrovar Trnava Trnava 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slavoj Moravský Ján Moravský Svätý Ján 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slavoj Sereď Sereď 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slovan Dubovce Dubovce 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slovan NV Galanta Galanta 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slovan Ostrov Ostrov 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slovan Prievaly Prievaly 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slovan Slovakofarma Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slovan Smrdáky Smrdáky 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Slovan Veľké Orvište Veľké Orvište 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ ŠM Janíky Janíky 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ ŠM Šulekovo Hlohovec 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Sokol Bodíky Bodíky 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Sokol Borský Mikuláš Borský Mikuláš 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Sokol Cífer Cífer 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Sokol Trstín Trstín 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Spoločný športový klub (SŠK) Sereď Sereď 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Šport club Malé Dvorníky Malé Dvorníky 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ športový futbalový klub Šulekovo Hlohovec 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Štart Tatrachema Trnava Trnava 

Telovýchova Telovýchovná jednota 
TJ ŠTK "B" Mliečno (Šamorínsky telovýchovný 
kruh) - v likvidácii Šamorín 

Telovýchova Telovýchovná jednota TJ ŠTK Šamorín Šamorín 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ STU Trnava Trnava 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Tatran Jablonica Jablonica 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Technické služby Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Váh Piešťany Piešťany 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Vinohradník Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 
Telovýchova Telovýchovná jednota TJ Zdravotník Skalica Skalica 
Telovýchova Telovýchovná jednota Vojenská TJ Senica Senica 
Telovýchova Telovýchovná jednota Združenie pre rozvoj športov v prírode Piešťany 
Telovýchova Športový klub 4 GAN SPORT Gáň 
Telovýchova Športový klub A.B. ZRTV Piešťany Piešťany 
Telovýchova Športový klub A.P.P. klub extrémnych športov Holíč 
Telovýchova Športový klub AC Dunaj - Globus Dunajský Klátov Dunajský Klátov 
Telovýchova Športový klub ALVÉG Čierna Voda 
Telovýchova Športový klub Amatérsky ŠK Blesk Hlohovec Hlohovec 

Telovýchova Športový klub 
Asociácia športových klubov Dunajská Streda – 
AŠK Dunajská Streda 

Telovýchova Športový klub Asociácia športových klubov Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub Asociácia športových klubov Spartak Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub BLACK HAWK Dolný Štál 
Telovýchova Športový klub BOARD CLUB PIEŠŤANY Piešťany 
Telovýchova Športový klub Boxing - fitness club Piešťany 
Telovýchova Športový klub BUD-FIT Vinohrady Vinohrady nad Váhom 

Telovýchova Športový klub 
Danubius klub pri Gymnáziu Ármina Vámbéryho s 
vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská Streda Dunajská Streda 
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Telovýchova Športový klub 
Dobrovoľný svojpomocný klub športovcov 
a turistov Piešťany 

Telovýchova Športový klub Dolnopotônsky športový klub Orechová Potôň Orechová Potôň 
Telovýchova Športový klub FC Horses Šúrovce Šúrovce 
Telovýchova Športový klub FC Tyrnavius Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub Gazarka klub Šaštín Šaštín-Stráže 

Telovýchova Športový klub 
Handicap Sport Club Nevidiacich a slabozrakých 
športovcov - Tigry Trnava Trnava 

Telovýchova Športový klub Hanza Galanta Galanta 
Telovýchova Športový klub HCB Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub HOBBY-CYKLOSERVIS racing team Hlohovec 
Telovýchova Športový klub Hobbyclub Rangers Dunajská Streda - v likvidácii Dunajská Streda 
Telovýchova Športový klub HSC - Holice športový klub Holice 

Telovýchova Športový klub 
Kassai Lovasíjász Iskola Bíró Kánság / Kassai škola 
jazdcov - lukostrelcov Bíró Kánság Veľké Dvorníky 

Telovýchova Športový klub 
Klub športov príslušníkov Zboru väzenskej a 
justičnej stráže Trnava-Hrnčiarovce nad Parnou Hrnčiarovce nad Parnou 

Telovýchova Športový klub Klub technických a športových aktivít TESPA Biely Kostol 
Telovýchova Športový klub Klub Trnava GIANTS Trnava 
Telovýchova Športový klub Merida Branč racing team Podbranč 

Telovýchova Športový klub 
Mestský klub vzpierania a silových športov Thermál 
Veľký Meder Veľký Meder 

Telovýchova Športový klub Mestský ŠK Atomik Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub Mestský športový klub - Thermál Veľký Meder Veľký Meder 
Telovýchova Športový klub Mestský športový klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Športový klub Mestský športový klub Holíč Holíč 
Telovýchova Športový klub Mestský športový klub Vrbové Vrbové 
Telovýchova Športový klub Mládežnícke futbalové centrum VIKTÓRIA Holíč 
Telovýchova Športový klub Občianske združenie GOCNOG Cífer 
Telovýchova Športový klub Obecný ŠK Dubovany Dubovany 
Telovýchova Športový klub Obecný ŠK Pečeňady Pečeňady 
Telovýchova Športový klub Obecný ŠK Veselé Veselé 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Dolná Krupá Dolná Krupá 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Horné Trhovište Horné Trhovište 

Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Križovany nad Dudváhom 
Križovany nad 
Dudváhom 

Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Malženice Malženice 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Merašice Merašice 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Prašník Prašník 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Rohov Rohov 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Tepličky Tepličky 
Telovýchova Športový klub Obecný športový klub Vinohrady nad Váhom Vinohrady nad Váhom 
Telovýchova Športový klub ORLANDO - Združenie pre rozvoj športu a turistiky Piešťany 
Telovýchova Športový klub Profit klub Šelpice Šelpice 
Telovýchova Športový klub PROPRIA KÚTY Kúty 
Telovýchova Športový klub ŠC Internacionál Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Športový klub ŠK Alpín Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub ŠK Arkádia Galanta Galanta 
Telovýchova Športový klub ŠK Avízo SAFA Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Športový klub ŠK Baník Čáry Čáry 
Telovýchova Športový klub ŠK Banka-Piešťany Banka 
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Telovýchova Športový klub ŠK Blava Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 
Telovýchova Športový klub ŠK Borovce Borovce 
Telovýchova Športový klub ŠK Čenkovce Čenkovce 
Telovýchova Športový klub ŠK invalidov Elán Galanta 
Telovýchova Športový klub ŠK Lama - turistika a vodné športy Piešťany 
Telovýchova Športový klub ŠK Molpír Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub ŠK Peterčan Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Športový klub ŠK príslušníkov ZNV Iskra Leopoldov Leopoldov 
Telovýchova Športový klub ŠK SK8-Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub ŠK Stavebná výroba Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub ŠK Trnava-Modranka Trnava 
Telovýchova Športový klub ŠK Veľký Meder Veľký Meder 
Telovýchova Športový klub ŠK vozičkárov pri TJ Kúpele Piešťany Piešťany 
Telovýchova Športový klub Školský športový klub Cífer Cífer 
Telovýchova Športový klub Školský športový klub ZŠ Atómová Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub ŠKP Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Športový klub ŠKP Piešťany Piešťany 
Telovýchova Športový klub ŠKP pri OS ZNB Galanta Galanta 
Telovýchova Športový klub ŠKP pri OZP Skalica Skalica 
Telovýchova Športový klub ŠKP Senica Senica 
Telovýchova Športový klub Šport centrum Buková Buková 
Telovýchova Športový klub Sport club POHODA Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub Šport pre všetkých mladých Piešťany 
Telovýchova Športový klub SPORT TEAM 525 Senica 
Telovýchova Športový klub Športklub Horné Mýto Horné Mýto 
Telovýchova Športový klub Športový club Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky 
Telovýchova Športový klub Športový klub ADARA 2000 Trnava 
Telovýchova Športový klub Športový klub Aktív Skalica Skalica 
Telovýchova Športový klub Športový klub Black Hole Gym Horné Orešany Horné Orešany 
Telovýchova Športový klub Športový klub Combat Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub Športový klub CYKLO - TOUR Sereď Sereď 
Telovýchova Športový klub Športový klub Dobrá Voda Dobrá Voda 
Telovýchova Športový klub Športový klub Dolná Streda Dolná Streda 
Telovýchova Športový klub Športový klub Dvorníky Dvorníky 
Telovýchova Športový klub Športový klub EKE Rohovce Rohovce 
Telovýchova Športový klub Športový klub FANY Trnava 
Telovýchova Športový klub Športový klub FC Povoda Povoda 
Telovýchova Športový klub Športový klub ICS-I CAN SPORT Kľačany 
Telovýchova Športový klub Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján Moravský Svätý Ján 
Telovýchova Športový klub Športový klub Korunka Trnava Trnava 
Telovýchova Športový klub Športový klub Lopašov Lopašov 
Telovýchova Športový klub Športový klub Macov Macov 
Telovýchova Športový klub Športový klub MAD Mad 
Telovýchova Športový klub ŠPORTOVÝ KLUB NATABAK VIESKA Radošovce 
Telovýchova Športový klub Športový klub nepočujúcich Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Športový klub Športový klub nepočujúcich Piešťany Piešťany 
Telovýchova Športový klub Športový klub nepočujúcich Spartak Trnava Trnava 

Telovýchova Športový klub 
Športový klub nevidiacich a slabozrakých 
športovcov - KARPATY TRNAVA Trnava 

Telovýchova Športový klub Športový klub O.C.E.A.N. Amater´s Skalica 
Telovýchova Športový klub Športový klub Olympic Trnava Trnava 
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Telovýchova Športový klub Športový klub Pedál Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Športový klub Športový klub Petrova Ves Petrova Ves 

Telovýchova Športový klub 
Športový klub polície pri Okresnom veliteľstve 
Policajného zboru SR Dunajská Streda Dunajská Streda 

Telovýchova Športový klub Športový klub polície TRNAVA Trnava 
Telovýchova Športový klub Športový klub Potônska veža Orechová Potôň 
Telovýchova Športový klub Športový klub RAPID Hrnčiarovce nad Parnou Hrnčiarovce nad Parnou 
Telovýchova Športový klub Športový klub REPASU POĽNO FARMA Jalšové Jalšové 
Telovýchova Športový klub Športový klub RITTERS - Kvetoslavov Kvetoslavov 
Telovýchova Športový klub Športový klub Rohovce Rohovce 
Telovýchova Športový klub Športový klub ŠK Skalica Skalica 

Telovýchova Športový klub 
Športový klub Stredisko bojových športov "Dragon" 
Trnava Trnava 

Telovýchova Športový klub Športový klub T.Y.T. Suchá nad Parnou 
Telovýchova Športový klub Športový klub Talent Dunajská Streda 

Telovýchova Športový klub 
Športový klub telesne a zdravotne postihnutých 
Hlohovec Hlohovec 

Telovýchova Športový klub Športový klub TRIATLON TEAM TRNAVA Trnava 
Telovýchova Športový klub Športový klub Trstená team Trstená na Ostrove 
Telovýchova Športový klub Športový klub v Šoporni Šoporňa 
Telovýchova Športový klub Športový klub, Victoria, klub kulturistiky a fitnes Veľký Grob 
Telovýchova Športový klub Team Grenzgang Kútniky 
Telovýchova Športový klub Telovýchovný klub JV Galanta Galanta 
Telovýchova Športový klub WAVO ŠK Pusté Úľany Pusté Úľany 
Telovýchova Športový klub Združenie lyžiarsky vlek Skalica 
Telovýchova Športový klub Združenie športových klubov mesta Sereď Sereď 
Telovýchova Športový klub Združenie športových klubov mesta Vrbové Vrbové 
Telovýchova Kluby "BAR-BAR SQUASH SKALICA" Skalica 

Telovýchova Kluby 
"ŠÍPKARSKY ŠPORTOVÝ KLUB MATOMI 
HOLÍČ" Holíč 

Telovýchova Kluby "Stolnohokejový Klub MATOMI Holíč" Holíč 
Telovýchova Kluby 1. FC Kolónia 2000 Zlaté Klasy Zlaté Klasy 
Telovýchova Kluby 1. FC Roma Zlaté Klasy Zlaté Klasy 
Telovýchova Kluby 1. Futbalový ŠK Kvetoslavov Kvetoslavov 
Telovýchova Kluby 1. Mládežnícke tenisové centrum - TILDEN Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby 1. Sereďský paintbalový klub JMB Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby 1. Ski masters club Smolenice 
Telovýchova Kluby 1. Slovak WCC Špačince 
Telovýchova Kluby 1. TC Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby 1. tenisový klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Airsoftový klub Skalica Dubovce 
Telovýchova Kluby Airsoftový športový klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby ALI-BI Dolný Štál 
Telovýchova Kluby Amatérsky futbalový klub Šintava Šintava 
Telovýchova Kluby Atletický klub AŠK Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Atletický klub Bojničky Bojničky 
Telovýchova Kluby Atletický klub Junior Holíč Holíč 
Telovýchova Kluby Atletický klub Tretra Cerová Cerová 
Telovýchova Kluby Atletický ŠK AVO Ružindol v Trnave Trnava 
Telovýchova Kluby Atletický Športový klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby B&P cycling TEAM Trnava 
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Telovýchova Kluby BADES Sereď (BAsketbal DEtí Serede) Sereď 

Telovýchova Kluby 
Baseballový klub Bieli Anjeli Trnava (White 
Angeles Trnava) Trnava 

Telovýchova Kluby Baseballový klub Maceitos Jelka Jelka 
Telovýchova Kluby Baseballový klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Basketbalový klub AŠK Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Basketbalový klub Balnea Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Basketbalový klub Basket Freaks Šamorín 
Telovýchova Kluby Basketbalový klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Basketbalový klub mládeže Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Basketbalový klub Sporiteľňa Šamorín 
Telovýchova Kluby Bedmintonový klub Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Bedmintonový klub Slovakofarma Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby beh.sk Trnava 
Telovýchova Kluby Bežecký klub 2000 Kľačany Kľačany 
Telovýchova Kluby Bežecký klub 2001 Špačince Špačince 
Telovýchova Kluby Bežecký klub Dolná Krupá Dolná Krupá 

Telovýchova Kluby 
BEŽECKÝ KLUB TRHOVÁ HRADSKÁ - 
VÁSÁRÚTI FUTÓKLUB Trhová Hradská 

Telovýchova Kluby Bežecký klub Viktória Horné Orešany Horné Orešany 
Telovýchova Kluby Bikros Maniak Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Biliardový klub London Trnava "B" Trnava 
Telovýchova Kluby Biliardový klub London Trnava Biely Kostol 
Telovýchova Kluby Biliardový klub Mistáno Trnava "B" Trnava 
Telovýchova Kluby BK B.A.N.V.U.R. (basketbal) Hlohovec 
Telovýchova Kluby BK Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby BK Mistáno Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby BK Šamorín (basketbal) Šamorín 
Telovýchova Kluby BK Šamorín racketlon klub Šamorín 
Telovýchova Kluby BK Senica Senica 
Telovýchova Kluby BMX klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby BMX Star klub - v likvidácii Buková 
Telovýchova Kluby Botafogo Piešťany (sálový futbal) Piešťany 
Telovýchova Kluby Box club Brodské Brodské 
Telovýchova Kluby Box Club Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Box club Ronex Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Box Club Trakalo Hlohovec - v likvidácii Hlohovec 
Telovýchova Kluby Box klub BC Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Boxing club Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby BOXING CLUB ROYAL Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Brokový klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby BUTTERFLY YACHT CLUB, o.z. Sereď 
Telovýchova Kluby Charon paintball team Kúty 
Telovýchova Kluby Chess Club Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Club sálového futbalu Moby Dick Senica Senica 

Telovýchova Kluby 
CSALLÓKŐZI MARATHON CLUB ŽITNÝ 
OSTROV Dunajská Streda 

Telovýchova Kluby Cyklistický klub AB Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Cyklocentrum - Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Femina Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Hoby Trnava Trnava 
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Telovýchova Kluby Cyklistický klub Junior Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Karpaty Smolenice Smolenice 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub KELLY´S BICYCLES Piešťany 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Kométa Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Masters Team Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Olympik Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Smolenice Smolenice 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Toma Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Velotrans Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Cyklistický klub Vendy Senica 
Telovýchova Kluby Cyklistický kub BMX Zeleneč Zeleneč 
Telovýchova Kluby Cykloklub Hrnčiarovce Hrnčiarovce nad Parnou 
Telovýchova Kluby Cyklotrial klub Hlohovec Dvorníky 
Telovýchova Kluby D.I.Club - Lukostreľba Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby DARC KLUB Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Delfín Senica Senica 
Telovýchova Kluby Diving club Galanta (potápači) Galanta 
Telovýchova Kluby F.C. SZELTIG Horné Saliby 
Telovýchova Kluby FAC. Górnik Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby FC 2000 Koválovec (futbal) Koválovec 
Telovýchova Kluby FC 96 Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby FC Boheľov Boheľov 
Telovýchova Kluby FC Družbané Trnava 
Telovýchova Kluby FC Hoste Hoste 
Telovýchova Kluby FC Kátov Kátov 
Telovýchova Kluby FC KOMPLET HRNČIAROVCE Hrnčiarovce nad Parnou 
Telovýchova Kluby FC Royal Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby FC Slovan Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Fitnes klub Sládkovičovo Sládkovičovo 
Telovýchova Kluby Fitnes Sobotište Sobotište 
Telovýchova Kluby FK Slovan Gáň Gáň 
Telovýchova Kluby Florbalový klub 05 Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Florbalový klub Sereď Sereď 

Telovýchova Kluby 
Florbalový team Trnavskej univerzity v Trnave, 
občianske združenie Trnava 

Telovýchova Kluby Freeride klub Leopoldov Leopoldov 
Telovýchova Kluby Futbal club Merkúr Trnava 

Telovýchova Kluby 
Futbalová akadémia telovýchovná jednota Dolné 
Orešany Dolné Orešany 

Telovýchova Kluby Futbalový club Kráľová nad Váhom Kajal 
Telovýchova Kluby Futbalový club Pata Pata 
Telovýchova Kluby Futbalový club Rapid Dunajská Streda Dunajská Streda 

Telovýchova Kluby 
Futbalový club Šamorínskeho telovýchovného 
kruhu Šamorín 

Telovýchova Kluby Futbalový Club Zentiva Hlohovec Hlohovec 

Telovýchova Kluby 
Futbalový klub - 1.FC -DAC Dunajská Streda - 
v likvidácii Dunajská Streda 

Telovýchova Kluby Futbalový klub 2000 Rácz & syn Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Arabi '97' Lakšárska Nová Ves 
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Telovýchova Kluby Futbalový klub AŠK SLÁVIA Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Baka Baka 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Biely Kostol Biely Kostol 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Blahová, Bellova Ves Blahová 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Blue Stars Sládkovičovo 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Čáčov 1933 Senica 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Častkov Častkov 
Telovýchova Kluby Futbalový klub FC Plavecký Peter Plavecký Peter 
Telovýchova Kluby Futbalový klub FK 95 Čáčov Senica 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Gold Ball Samaria - Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Internacionáli Colo - Colo Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Lokomotíva Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Marcel Tonkovce Nový Život 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Paraboys Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Šintava Šintava 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo Sládkovičovo 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Slovan Slovakofarma Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Slovenský hodváb Senica Senica 

Telovýchova Kluby 
Futbalový klub slovenských železničiarov oblastné 
riaditeľstvo ŽSR, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava Trnava 

Telovýchova Kluby Futbalový klub Smrdáky Smrdáky 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Šulekovo Hlohovec 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty Kúty 
Telovýchova Kluby Futbalový klub TJ Družstevník Buková Buková 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Trnávka Trnávka 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Veľká Mača Veľká Mača 
Telovýchova Kluby Futbalový klub Zlaté Klasy Zlaté Klasy 
Telovýchova Kluby Futsalový klub Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Galantská Interliga Galanta 
Telovýchova Kluby Go klub Tengen Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby GOLDEN GOAL Kostolné Kračany 
Telovýchova Kluby GOLF CLLUB SKALICA Skalica 
Telovýchova Kluby Golf club Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Golf Club WELTEN Báč 
Telovýchova Kluby Golf country Club Centar Horná Potôň 
Telovýchova Kluby Golf klub Blava Jaslovské Bohunice 
Telovýchova Kluby Golf Klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Golfový klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Golfový klub Skalica 07 Skalica 
Telovýchova Kluby Golfový klub Tirnavia Trnava 
Telovýchova Kluby GYM ŠTÚDIO ALBERT - Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Gymnastický klub Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby H-TRIATHLON TEAM Skalica 
Telovýchova Kluby Hádzanársky klub 47 Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Hádzanársky klub DECORA DAC Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Hádzanársky klub HC DAC Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Hádzanársky klub Hrnčiarovce nad Parnou Hrnčiarovce nad Parnou 
Telovýchova Kluby Hádzanársky klub mládeže Galanta Galanta 
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Telovýchova Kluby 
Hádzanársky klub RIM a POL Topoľníky - 
v likvidácii Topoľníky 

Telovýchova Kluby Hádzanársky klub SC CO-Impex Topoľníky Topoľníky 
Telovýchova Kluby Hádzanársky klub Slávia Obchodná akadémia Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby Hádzanársky klub žien Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby HBC Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby HC 04 Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby HC ANDŽE PIEŠŤANY Piešťany 
Telovýchova Kluby HC Záhoran Senica Senica 
Telovýchova Kluby Hlohovský chodecký klub Hlohovec 
Telovýchova Kluby Hockey Ministries International - Slovakia Trnava 
Telovýchova Kluby Hokej klub in-line Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby HOKEJBAL CLUB 98 PANTERI Gbely 
Telovýchova Kluby Hokejball club 99 Holíč 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub "Minnesota Wild" Nižná Nižná 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub 135 Snehulákú Skalica 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub Barlolamač Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub CH SHOT Skalica 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub Gbely Gbely 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub THC A.D.I.D.A.S Skalica 
Telovýchova Kluby Hokejbalový klub v Senici Senica 
Telovýchova Kluby Hokejové sane Piešťany 
Telovýchova Kluby Hokejový club Dukla Senica Senica 
Telovýchova Kluby Hokejový klub 2002 Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Hokejový klub 91 Senica Senica 
Telovýchova Kluby Hokejový klub HK 36 Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Hokejový klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Hokejový klub PELIKÁNI Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Hokejový klub Trnava Trnava 

Telovýchova Kluby Hokejový klub Vojenskej TJ Piešťany - v likvidácii Piešťany 
Telovýchova Kluby Horolezecko expedičný klub Záhorie Gbely 
Telovýchova Kluby Horolezecký klub - Holíč Holíč 
Telovýchova Kluby Horolezecký klub James Hlboké Hlboké 
Telovýchova Kluby Horolezecký klub JAMES Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Horolezecký klub Skoba Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby HTC Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby I. tenis club 1997 Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Informačné centrum mladých Senica Senica 
Telovýchova Kluby Inline klub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Internacionálny futbalový klub Saturn Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Jachtársky klub 0917 Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Jazdecké a agroturistické centrum Kopčany – JACK Kopčany 
Telovýchova Kluby Jazdecký klub "Imperiál" Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Jazdecký klub Axa Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 
Telovýchova Kluby Jazdecký klub BOLERÁZ Boleráz 
Telovýchova Kluby Jazdecký klub Chtelnica Chtelnica 
Telovýchova Kluby Jazdecký klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Jazdecký klub Fortuna Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Jazdecký klub K.M.D. parcour team Šamorín 
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Telovýchova Kluby Jazdecký klub Lipican Vydrany 
Telovýchova Kluby KAJAK CANOE KLUB Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Karpatský vysokohorský klub - Chodec Trnava 
Telovýchova Kluby Klub 1. sálový futbal Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Klub 3D - Slovakia, lovecká lukostreľba Šamorín 
Telovýchova Kluby Klub Admira CSC Trnava (sálový futbal) Trnava 
Telovýchova Kluby Klub aerobiku č. 1 - "Športom proti drogám" Trnava 
Telovýchova Kluby Klub aktívneho oddychu Senica 
Telovýchova Kluby Klub biatlon Trnava-mesto Trnava 
Telovýchova Kluby Klub gymnastických športov Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Klub hádzanej Lokomotíva Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Klub horskej cyklistiky Tlapa Team Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Klub horských športov v Piešťanoch Piešťany 
Telovýchova Kluby Klub kolkárov Zentiva Hlohovec 

Telovýchova Kluby 

KLUB KULTURISTIKY A SILOVÉHO 
TROJBOJA GYEVÁT (KKaST GYEVÁT) 
GALANTA Galanta 

Telovýchova Kluby Klub kulturistov BB + BB Horná Potôň Horná Potôň 
Telovýchova Kluby Klub ľadových športov Spartak Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Klub potápania a vodných športov Nautica Krakovany 
Telovýchova Kluby Klub priateľov vodného lyžovania Piešťany 
Telovýchova Kluby Klub rekreačných bežcov Dolné Orešany Dolné Orešany 
Telovýchova Kluby Klub Rosario Central Trnava 
Telovýchova Kluby Klub RTVŠ Edma Hlohovec 
Telovýchova Kluby Klub S.F.C. Wüstenrot Trnava (sálový futbal) Trnava 
Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu "KSF IVKA" Bučany 

Telovýchova Kluby 
Klub sálového futbalu 1. FC Naništove zálohy 
Hrnčiarovce Hrnčiarovce nad Parnou 

Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu Chimex Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu Colo Colo Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu DISPO ZELENEČ Zeleneč 
Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu FC Favorit Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu FC KABO Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu L.S.C. Rainbow Zeleneč Zeleneč 
Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu Santiago Trnava Trnava 

Telovýchova Kluby 
Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie 
Trnava Trnava 

Telovýchova Kluby Klub sálového futbalu SSF Everton Zeleneč Zeleneč 
Telovýchova Kluby Klub šermu Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Klub silového trojboja Senica Senica 
Telovýchova Kluby Klub stolného tenisu Viktória Trnava 
Telovýchova Kluby Klub stolného tenisu Zentiva Hlohovec Hlohovec 

Telovýchova Kluby 
Klub vodného lyžovania a vodných športov 
Piešťany Piešťany 

Telovýchova Kluby Klub vodného motorizmu a vodných športov Piešťany 
Telovýchova Kluby Klub vodného póla Kúpele Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Klub vodných skútrov Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Klub volejbalu Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby KO Box Club Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby KO šport klub Sládkovičovo Sládkovičovo 
Telovýchova Kluby Kolkársky klub Zlaté Klasy Zlaté Klasy 
Telovýchova Kluby Korčuliarsky klub M.S.C. Skalica Holíč 
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Telovýchova Kluby Korčuliarsky klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Krasokorčuliarsky klub Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Kulturistický klub Antik Brodské Brodské 
Telovýchova Kluby Kulturistický oddiel Goliath Gym Vrbové Vrbové 
Telovýchova Kluby Leopoldovský tenisový klub Leopoldov Leopoldov 
Telovýchova Kluby Lezecký klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Lukostrelecký klub 3D Senica Senica 
Telovýchova Kluby Lukostrelecký klub Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 
Telovýchova Kluby Lyžiarsky klub Ahoj Banka 
Telovýchova Kluby Lyžiarsky klub REMAS PIEŠŤANY Piešťany 
Telovýchova Kluby Maloblahovský tenisový klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Malodvornícky futbalový klub Malé Dvorníky Malé Dvorníky 
Telovýchova Kluby Malokarpatský cykloklub Trnava 
Telovýchova Kluby Mariášový klub Dolný Lopašov Dolný Lopašov 
Telovýchova Kluby Mariášový klub Osuské Osuské 
Telovýchova Kluby Mariášový klub Slovakofarmy Hlohovec 
Telovýchova Kluby Mestský futbalový klub mládeže Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Mestský futbalový klub Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Mestský futbalový klub Slovan Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Mestský futbalový klub Vrbové Vrbové 
Telovýchova Kluby Mestský golfový club - Termál Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Mestský hádzanársky klub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Mestský kolkársky klub Slovan Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Mestský šachový klub Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby Mestský strelecký klub Šamorín - Somorja Šamorín 
Telovýchova Kluby Miestny športový klub Borský Mikuláš Borský Mikuláš 
Telovýchova Kluby MILITARY AIRSOFT CLUB HOLÍČ Holíč 
Telovýchova Kluby Mládežnícky futbalový klub LARA Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby MOBILIER CROQUET CLUB Piešťany 
Telovýchova Kluby MONA Radošovce, hokejbalový klub Radošovce 
Telovýchova Kluby Müller & Uríček boxing club Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Mužský Basketbalový Klub AŠK Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Nohejbalový klub AŠK Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Nohejbalový klub Bona Mente Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Nohejbalový klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Nohejbalový klub Kúpele Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Nohejbalový klub Leopoldov Leopoldov 
Telovýchova Kluby Nohejbalový klub ZENTIVA Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby NOVATEC RACING TEAM Piešťany 
Telovýchova Kluby Občianske združenie FK 2007 Kútniky Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Občianske združenie LACHTAN Piešťany 
Telovýchova Kluby Obecný boxerský klub Tomášikovo Tomášikovo 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový club Košúty Košúty 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub - Drahovce Drahovce 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub Horné Otrokovce Horné Otrokovce 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub Kľačany Kľačany 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub Malženice Malženice 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub Matúškovo Matúškovo 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub Mostová Mostová 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub Ratnovce Ratnovce 
Telovýchova Kluby Obecný futbalový klub Trebatice Trebatice 
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Telovýchova Kluby Obecný stolnotenisový klub Malženice Malženice 
Telovýchova Kluby Obecný stolnotenisový klub Padáň Padáň 
Telovýchova Kluby OZ Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Paintballový klub SPIDERS Nižná Nižná 
Telovýchova Kluby Papala racing team (cyklistika) Trnava 
Telovýchova Kluby PB KINDER Senica 
Telovýchova Kluby Petangue klub GULEM TRNAVA Trnava 
Telovýchova Kluby Phoenix paintball tím Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby PIE (softbalový klub) Piešťany 
Telovýchova Kluby PIEŠŤANSKÁ HOKEJBALOVÁ ÚNIA Piešťany 
Telovýchova Kluby Piešťanský bridžový klub Piešťany 
Telovýchova Kluby Piešťanský futbalový klub mládeže Piešťany 
Telovýchova Kluby Piešťanský futbalový klub PFK Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Piešťanský mariášový klub Piešťany 
Telovýchova Kluby Piešťanský plavecký klub Piešťany 
Telovýchova Kluby Plavecký klub Energia Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Plavecký klub Záhorák Senica Senica 

Telovýchova Kluby 
Poľovnícka, strelecká a ochranárska spoločnosť 
vlastníkov v Komposesoráte Vojka Vojka nad Dunajom 

Telovýchova Kluby Potápačský klub Shark Veľký Meder 
Telovýchova Kluby Pretekový klub Dunajská Streda RCDS Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Prvý basketbalový klub 1994 Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Prvý futbalový klub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Prvý tenisový klub Jelka Jelka 
Telovýchova Kluby Remus klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Rómsky futbalový klub Zlaté Klasy Zlaté Klasy 
Telovýchova Kluby Šachový klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Šachový klub Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Šachový klub Gymnázium Šaštín - Stráže Šaštín-Stráže 
Telovýchova Kluby Šachový klub Holíč Holíč 
Telovýchova Kluby Šachový klub Hydina Cífer Cífer 
Telovýchova Kluby Šachový klub Kajalskí vlci Kajal 
Telovýchova Kluby Šachový klub Komplet Trnava - Modranka Trnava 
Telovýchova Kluby Šachový klub Kúpele Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Šachový klub Lokomotíva Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Šachový klub Osuské Osuské 
Telovýchova Kluby Šachový klub Senica Senica 
Telovýchova Kluby Šachový klub ŠK Plutón Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Šachový klub Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Šachový klub Slovakia Senica Senica 
Telovýchova Kluby Šachový klub Štefanov Štefanov 
Telovýchova Kluby Šachový klub Valo-Kovex Trebatice Trebatice 
Telovýchova Kluby Šachový klub Zentiva Hlohovec 
Telovýchova Kluby Šamorínsky cyklistický klub Šamorín 
Telovýchova Kluby Samostatný volejbalový klub SVK-Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby SEKHO - Senický klub horolezcov Senica 
Telovýchova Kluby Sereďský petangový klub Sereď 
Telovýchova Kluby SHORT TRACK CLUB TRNAVA Trnava 
Telovýchova Kluby Siberian Husky Polárna hviezda Bučany 
Telovýchova Kluby ŠK FC Vydrany Vydrany 
Telovýchova Kluby ŠK GALAXY BOWLING TRNAVA Trnava 
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Telovýchova Kluby Skalická Hokejová liga Skalica 
Telovýchova Kluby Školský atletický klub SPŠ v Trnave Trnava 
Telovýchova Kluby Školský basketbalový klub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby SPA - GOLF KLUB PIEŠŤANY Piešťany 
Telovýchova Kluby ŠPORT VRBOVÉ Vrbové 
Telovýchova Kluby Športovo strelecký klub BETA 77 Holíč Holíč 
Telovýchova Kluby Športovo strelecký klub Holíč Holíč 
Telovýchova Kluby ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB PIEŠŤANY Piešťany 
Telovýchova Kluby Športovo strelecký klub Šaštín Stráže Šaštín-Stráže 
Telovýchova Kluby Športovo-strelecký klub LAILA Piešťany Sokolovce 
Telovýchova Kluby ŠPORTOVO-STRELECKÝ KLUB Slovakofarma Hlohovec 

Telovýchova Kluby 
ŠPORTOVOSTRELECKÝ KLUB POLÍCIE 
SKALICA Skalica 

Telovýchova Kluby Športový biliardový klub Atlantik Trnava 
Telovýchova Kluby Športový biliardový klub Mladosť Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Športový biliardový klub Slovkredit Trnava 
Telovýchova Kluby Športový hokejový klub 37 Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Športový hokejový klub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Športový klub Aerobik č. 1 Trnava 
Telovýchova Kluby Športový klub Antares Trnava 
Telovýchova Kluby Športový klub futbalu Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby Športový klub JAVOREC Sobotište 
Telovýchova Kluby Športový klub KOVOBEL Senica 
Telovýchova Kluby Športový klub PANTER Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Športový klub Squash Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Športový klub stolného tenisu Gabčíkovo Gabčíkovo 
Telovýchova Kluby Športový klub STREET SPORTS Trnava Biely Kostol 
Telovýchova Kluby Športový klub Váhovce Váhovce 
Telovýchova Kluby Športový klub Victory Hearts Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Športový klub Viking Medveďov Medveďov 

Telovýchova Kluby 
Športový klub zdravotne postihnutých HANDBIKE 
TEAM SLOVAKIA Veľký Grob 

Telovýchova Kluby Športový plavecký klub Kúpele Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Športový strelecký klub 332 Ronin, Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Squash Club Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby STK Borský Svätý Jur Borský Svätý Jur 
Telovýchova Kluby Stolnohokejový klub Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový club Trstice Trstice 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Bricon Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Byt-Centrum Senica Senica 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Horné Orešany Horné Orešany 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Hoste Hoste 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub MACO Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Majcichov Majcichov 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Mladosť Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Pata Pata 

Telovýchova Kluby 
Stolnotenisový klub pri Obecnom úrade vo Veľkej 
Mači Veľká Mača 

Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Štefanov Štefanov 
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Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Victoria Buková Buková 
Telovýchova Kluby Stolnotenisový klub Vydrany Vydrany 
Telovýchova Kluby Stredisko stolného tenisu Euromilk Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Strelecký klub Apač Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Strelecký klub brokových neolypijských disciplín Piešťany 
Telovýchova Kluby ŠVK - športový vznášadlový klub Piešťany 
Telovýchova Kluby Table Tennis Club Majcichov Majcichov 
Telovýchova Kluby TC DRACI, Matúškovo Matúškovo 
Telovýchova Kluby Tempo DAC Dunajská Streda (hádzaná) Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby TENIS "21" Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Tenisová akadémia NET Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Tenisový klub "TK 2000" Vrádište Vrádište 
Telovýchova Kluby Tenisový klub A - TAK Hlohovec 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Červeník Červeník 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Tenisový klub ESO - Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Tenisový klub GOLEM HRNČIAROVCE Trnava 
Telovýchova Kluby Tenisový klub HSC Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Kúpele Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Kúty Kúty 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Majcichov Majcichov 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Relax Trnava Trnava 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Šaštín-Stráže Šaštín-Stráže 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Senica Senica 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Sereď Sereď 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Slovakofarma Hlohovec 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Slovan Galanta Galanta 
Telovýchova Kluby Tenisový klub Smolenice Smolenice 
Telovýchova Kluby Tenisový klub ŠTK Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Tenisový klub TAKTIK Hlohovec 
Telovýchova Kluby Tenisový klub TC Moravský Sv. Ján Moravský Svätý Ján 
Telovýchova Kluby Tenisový klub TK 77 Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby TJ FC Hoteling Sekule Sekule 
Telovýchova Kluby TJ športový futbalový klub Šulekovo Hlohovec 
Telovýchova Kluby Top gym Angelika (kulturistický klub) Trnava 
Telovýchova Kluby Treker horolezecký klub Štefanov 
Telovýchova Kluby Triatlon-duatlon club Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Triatlonový klub RM Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Trnava Bulldogs - klub amerického futbalu Trnava 
Telovýchova Kluby Trnava R - team Trnava 
Telovýchova Kluby TRNAVA WARRIORS Trnava 
Telovýchova Kluby U.S.Kids Golf SK Senica 
Telovýchova Kluby Ultimate racketlon klub Gabčíkovo 
Telovýchova Kluby Veslársky klub Sĺňava Piešťany Piešťany 
Telovýchova Kluby Vital Point Dolný Štál 
Telovýchova Kluby Volejbalový klub DAC Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Volejbalový klub Delfín Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Volejbalový klub mládeže Piešťany 
Telovýchova Kluby Volejbalový klub Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Volleyball club SENICA Senica 
Telovýchova Kluby White Ducks Trnava 
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Telovýchova Kluby X.L.X Racing team Senica 
Telovýchova Kluby Yacht club Slovakia Trnava 
Telovýchova Kluby Z Body Fit Club - Jelka Jelka 
Telovýchova Kluby Záhorácky potápačský klub Senica 
Telovýchova Kluby Zámocký jazdecký klub Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Kluby Zápasnícky klub "Gladiátor" Šamorín Šamorín 
Telovýchova Kluby Zápasnícky klub Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Kluby Zápasnícky klub Gabčíkovo Gabčíkovo 
Telovýchova Kluby Združenie Skalickí vlci Holíč 
Telovýchova Kluby Združenie športovej streľby Holíč Holíč 
Telovýchova Kluby Združenie trnavských tanečných škôl a klubov Trnava 
Telovýchova Kluby Ženský hokejový club Skalica Skalica 
Telovýchova Kluby Žitnoostrovskí jazdci - lukostrelci Veľké Dvorníky 
Telovýchova Kluby Zlaté Klasy Box Žitný Ostrov Zlaté Klasy 
Telovýchova Kluby ZŠK - Gabčíkovo Gabčíkovo 
Telovýchova Oddiely Futbalový klub Piešťany-Banka Piešťany 
Telovýchova Oddiely Futbalový oddiel ŠK Modranka Trnava 
Telovýchova Oddiely Futbalový oddiel Topoľnica Topoľnica 

Telovýchova Oddiely 
Hádzanársky oddiel športového klubu Trnava – 
Modranka Trnava 

Telovýchova Oddiely Hokejový oddiel TJ Družstevník Chtelnica Chtelnica 
Telovýchova Oddiely Kolkársky oddiel Brodské Brodské 
Telovýchova Oddiely Kulturistický oddiel Tirnavia Trnava 

Telovýchova Oddiely 
Obecný športový klub - futbalový oddiel Slovenská 
Nová Ves Slovenská Nová Ves 

Telovýchova Oddiely Sereďská Interliga Sereď 
Telovýchova Oddiely ŠK Cífer - futbalový oddiel Cífer 
Telovýchova Oddiely ŠK Modranka, kolkársky oddiel Trnava 
Telovýchova Oddiely Športový klub Mima Trnava - futsal team Trnava 

Telovýchova Oddiely 
STO Družstevník Petrova Ves - stolnotenisový 
oddiel Senica 

Telovýchova Oddiely Stolnotenisový oddiel TJ Gasto Galanta Galanta 

Telovýchova Oddiely 
Telovýchovná jednota Amatérsky krasokorčuliarsky 
oddiel Piešťany Piešťany 

Telovýchova Oddiely Telovýchovná jednota FO Pataš Pataš 

Telovýchova Oddiely 
Tenisový oddiel Športového Klubu Trnava – 
Modranka Trnava 

Telovýchova Oddiely TJ Družstevník Mier Cífer, jazdecký oddiel Cífer 
Telovýchova Oddiely TJ Slovan Slovakofarma futbalový oddiel Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Oddiely Volejbalový oddiel Hit Trnava Trnava 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub rekreačných športov Lokomotíva Trnava Trnava 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Aja Trnava Trnava 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Ajaxturist Bodíky Bodíky 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Dunajská Streda Dunajská Streda 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Femina Trnava Trnava 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Irma Trnava 
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Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Kopánka Trnava 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ pri AŠK Slávia Trnava Trnava 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Vodáreň Trnava 

Telovýchova 
Rekreačná telesná výchova a 
šport Klub RTVŠ Zora Trnava Trnava 

Telovýchova Letectvo, parašutizmus "SLOVENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA" Sládkovičovo 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aero Galanta Galanta 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aeroclub IKAROS Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aerodyn - klub leteckej histórie Trnava 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aeroklub Bratislava Boleráz 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aeroklub Holíč Holíč 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aeroklub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aeroklub Trnava Boleráz 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus AEROKLUB-KITFOX Sládkovičovo 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus AVIATIC CLUB SLOVAKIA Piešťany 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Aviation School Sládkovičovo 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Garuda - letecký klub Trnava 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Klub závesného lietania 01 Trnava Trnava 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Letecká liga Boleráz 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Para-klub Wally Senica 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus PRIVAT AIR CLUB Galanta 
Telovýchova Letectvo, parašutizmus Skydive centrum relax Piešťany Piešťany 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Alex motocross team Senica Senica 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Autocross 3R Prietrž Prietrž 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Automotoklub - VCC Piešťany Piešťany 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Automotoklub Čemoto, Šaštín-Stráže Šaštín-Stráže 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Automotoklub Karting TEAM 2001 Dunajská Streda 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Automotoklub Skalica Skalica 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Automotoklub Trebatice Trebatice 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus BIKERS Dunajská Streda 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus BUBO mototeam Šamorín 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Caravan Club Slovenskej republiky Piešťany 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Černý Racing Team Kľačany 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus CLASSIC CLUB HLOHOVEC Hlohovec 

Telovýchova Camping,caravan,motorizmus 
Club - Original - Biznis - Reality - Aktions 
(COBRA) Trnava 

Telovýchova Camping,caravan,motorizmus DT klub Unín Unín 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus ENDURO HAVRAN PIEŠŤANY Piešťany 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Europe Kart Racing Piešťany Ostrov 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Free-race Trnava 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus GAZ Klub Slovakia Banka 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus GRIPP AMK Motorsport Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus HOMOLA RALLYE TEAM Sokolovce 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus HP RACING TEAM Matúškovo 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Karting klub Galanta Galanta 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus KISS OFF ROAD RALLY TEAM Rohovce 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Lakšar Rallye team Lakšárska Nová Ves 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus MB RACING Trnava 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus MG racing motoclub Malé Dvorníky 
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Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Minibike moto klub Skalica Skalica 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Moto Kart klub Trnava Trnava 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Moto racing team Osuské Osuské 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motocklový klub Faraons MC Sekule 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motocrosový klub Veľká Mača 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motocross Racing Team Chtelnica Chtelnica 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motocross Team Veľký Grob Veľký Grob 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motocyklový klub NORMAN Borský Mikuláš 2004 Borský Mikuláš 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motocyklový klub Žitnoostrovskí býci Gabčíkovo 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motocyklový klub: Pištoľníci Čierny Brod 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motoklub Záhorie Holíč 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motokrosový team Skalica Skalica 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motoristický klub Bílí Andelé Trnava 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motoršport AMK Senica Senica 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Motorsport Club Piešťany Piešťany 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Mototuristický klub Corps of The Riders Moravský Svätý Ján 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus MX CLUB SENICA Senica 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Občianske združenie Kart klub Šalgočka Šalgočka 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Piešťanský motocyklový klub Banka 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Racing team Kotleba Trnava 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Slovenský automotoklub "JAP Racing" Trnava 

Telovýchova Camping,caravan,motorizmus 
Slovenský automotoklub Giom racing team 
Piešťany Piešťany 

Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Slovenský automotoklub Kart klub Leopoldov Leopoldov 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Šport team Baláž (vodný motorizmus) Piešťany 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Tothal team Galanta 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus Valko Racing team Moravany nad Váhom 
Telovýchova Camping,caravan,motorizmus VETERAN CAR CLUB GALANTA Galanta 

Telovýchova Turistické 
SHERPA - klub pre trekking a vysokohorskú 
turistiku" Galanta 

Telovýchova Turistické Klub expedičnej turistiky Slovakofarma Hlohovec 
Telovýchova Turistické Klub priateľov turistiky Galanta Galanta 
Telovýchova Turistické Klub Slovenských turistov Dunaj Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Turistické Klub slovenských turistov Senica Senica 
Telovýchova Turistické Klub slovenských turistov Slovšport Trnava Trnava 
Telovýchova Turistické Klub turistiky Slávia Trnava Trnava 
Telovýchova Turistické Klub turistov "Slimáci" Veľký Meder Veľký Meder 
Telovýchova Turistické Klub turistov Rodina Dunajská Streda Dunajská Streda 
Telovýchova Turistické Klub turistov Šúrovce Šúrovce 
Telovýchova Turistické Klub turistov v Holíči nad Moravou Holíč 
Telovýchova Turistické Klub turistov Zentiva Hlohovec 
Telovýchova Turistické KST - Turistický klub ŠPCH Špačince Špačince 
Telovýchova Turistické KST a lyžiarov Energetik pri SOU Gbely Gbely 
Telovýchova Turistické KST Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou 
Telovýchova Turistické KST Encián v Trnave Trnava 
Telovýchova Turistické KST Gypyto Gymnázium Piešťany Piešťany 
Telovýchova Turistické KST Havran Trnava Trnava 
Telovýchova Turistické KST Hlohovec Hlohovec 
Telovýchova Turistické KST Horné Saliby Horné Saliby 
Telovýchova Turistické KST Lyka Skalica Skalica 
Telovýchova Turistické KST Spartak Trnava Trnava 
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Telovýchova Turistické KST Tesla Piešťany Piešťany 
Telovýchova Turistické KST TJ Atóm Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 
Telovýchova Turistické KST Turistklub Dolný Lopašov Dolný Lopašov 
Telovýchova Turistické Miesta bez smetí - Žitný Ostrov Dunajská Streda 
Telovýchova Turistické Odbor Klubu slovenských turistov Sobotište Sobotište 
Telovýchova Turistické Odbor KST Jablonica Jablonica 
Telovýchova Turistické Odbor KST Kúty Kúty 
Telovýchova Turistické Odbor turistiky KST Via Danubia Dunajská Streda 
Telovýchova Turistické ŠK turistiky Turista Trnava 
Telovýchova Turistické Turistické združenie Dolný Lopašov Dolný Lopašov 
Telovýchova Turistické Turistický oddiel Gerlach Sereď 
Telovýchova Iné telovýchovné Gorazdík - Združenie detí a mládeže Vrbové 
Telovýchova Iné telovýchovné Ludus liberis Cífer 
Telovýchova Iné telovýchovné MSMT - v likvidácii Trnava 
Telovýchova Iné telovýchovné Občianske Združenie Šarkan 274 Boleráz 
Telovýchova Iné telovýchovné Pine Ridge Dubovce 
Telovýchova Iné telovýchovné Senior klub Piešťany Piešťany 
Telovýchova Iné telovýchovné Športové gymnázium DAC Dunajská Streda 
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