
Рекомендації українським дітям та їхнім батькам щодо спортивних можливостей  

Шановні українські діти, шановні батьки, ми знаємо про складну ситуацію, в якій ви 

опинилися.  Ваше фізичне і особливо психічне здоров’я нам не байдуже.  Спорт – один з 

найкращих інструментів, які допоможуть вам впоратися з цим важким періодом.  

Завдяки спорту у вас з’являться інші ідеї.  У наших спортивних організаціях ви знайдете 

охочих людей, які допоможуть вам із включенням ваших дітей у тренувальний процес. 

Відвідайте з дітьми спортивний клуб, де б ви хотіли тренуватися, і організуйте регулярні 

тренування.  Тут ви знайдете контакти спортивних товариств, які порадять вам 

відповідний клуб у вашому районі, до якого ви можете звернутися.   

Якщо у Вас виникли запитання, Ви також можете звертатися за адресою: 

ukrajina.sport@minedu.sk 

спорт 
 

веб 
 

електронна пошта номер телефону 

американський 
футбол 

https://saaf.sk/ info@saaf.sk +421 908 868 248 

атлетика 
 

http://www.atletika.sk/ office@atletika.sk +421 2 38155500 

бейсбол 
 

https://www.slovakiabaseball.com/ office@slovakiabaseball.com +421 2 49249547 

баскетбол 
 

https://slovakbasket.sk/  sekretariat@slovakbasket.sk +421 918 241 839 

бадмінтон 
 

https://www.bedminton.sk/ sekretar@bedminton.sk +421 905 193 404 

біатлон 
 

https://biathlon.sk/ svk@biathlon.sk  +421 902 902 970  

коробка 
 

https://sbf.sk/ sbf@sbf.sk +421 949 246 786 

їзда на велосипеді https://www.cyklistikaszc.sk/ jakubova@cyklistikaszc.sk +421 911 395 727 

флорбол 
 

https://www.szfb.sk/sk/ info@szfb.sk +421 948 252 853 

фторобол 
 

https://futbalsfz.sk/ office@futbalsfz.sk    +421 2 39103100 

гольф https://skga.sk/ skga@skga.sk +421 2 44450727 

гімнастика 
 

https://www.sgf.sk/sk/ gymnastics@sgf.sk +421 905 811 053 

гандбол 
 

https://slovakhandball.sk/ szh@slovakhandball.sk +421 903 708 275 

 
їзда верхи 

https://www.sjf.sk/ info@sjf.sk +421 907 100 191 

дзюдо https://www.judo.sk/ szj@judo.sk +421 910 729 433 

веслування на 
каное 

https://www.canoe.sk/sk officeslalom@canoe.sk 
canoe@canoe.sk 

+421 904 682 728 
+421 908 796 454 

карате https://www.karate.sk/ karate@karate.sk +421 903 692 095 

кікбокс http://www.slovak-kickboxing.sk/ onuscak@kickboxing.sk +421 915 499 077 

фігурне катання https://www.kraso.sk/ slovakskating@kraso.sk +421 918 791 227 

хокей https://www.hockeyslovakia.sk/sk/ szlh@szlh.sk +421 918 234 872 
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сучасне 
п'ятиборство 

https://www.pentathlon.sk/ smpa@pentathlon.sk +421 905 650 170 

спортивне 
орієнтування 

https://www.orienteering.sk/ slovakia@orienteering.sk  +421 2 49249207 

плавальні види 
спорту 

https://swimmsvk.sk/ prezident@swimmsvk.sk +421 2 38105478 

Дайвінг https://zps-diving.sk/ zps@zps-diving.sk +421  918 737 877 

швидкісне катання 
на ковзанах 

https://speedskating.sk/ speedskating@speedskating.sk +421 918 667 656 

повітряні види 
спорту 
(моделювання) 

https://www.sna.sk/ sna@sna.sk 
 

+421 911 928 826 
 

шахи https://www.chess.sk/ sekretariat@chess.sk +421 903 363 993 

фехтування http://www.slovak-fencing.sk/ slovak-fencing@slovak-fencing.sk +421 903 740 961 

глухий спорт https://deaflympic.sk/ office@deaflympic.sk +421 911 370 888 

паралімпіонізм http://www.sztps.sk/ tps@sztps.sk  +421 2 577 897 00 

спорт для людей з 
вадами зору 

http://www.sazps.sk/ sazps@sazps.sk +421 907 253 794 

спорт для людей з 
розумовими 
вадами 

https://specialolympics.sk/ office@specialolympics.sk +421 917 176 673 

 
настільний теніс 

https://www.sstz.sk/ hatalova@sstz.sk +421 2 44884042 

стрільба https://www.shooting.sk/ ssz@shooting.sk +421 905 431 726 

танцювальний 
спорт 

http://www.szts.sk/sk/ prezident@szts.sk +421 905 898 762 

теніс https://www.stz.sk/ janette.kvasnicova@stz.sk +421 903 793 140 

Тайська коробка https://smta.sk/ office@smta.sk +421 903 584 555 

триатлон https://www.triathlon.sk/ triathlon@triathlon.sk +421 905 648 349 

веслування https://www.veslovanie.sk/ rowingslovakia@gmail.com +421 903 111 811  

волейбол http://www.svf.sk/sk/titulna-
stranka 

sekretariat@svf.sk +421 901 770 729 

Важка атлетика https://www.vzpieranie.sk/ chairmanswf@gmail.com +421 951 024 841 
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