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26. januára 2018

Vážený pán prezident SOV,

predkladáme Vám štúdiu Koncepcia financovania športu
v Slovenskej republike (2017). Cieľom tohto materiálu je nadviazať
na štúdiu Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike,
ktorá bola spracovaná v roku 2012, a na základe analýzy
súčasného stavu financovania športu na Slovensku aktualizovať
jej závery a odporúčania.

Dokument je rozdelený do štyroch častí. V prvej časti je
predstavený súčasný stav financovania športu na Slovensku.
Nasleduje kapitola zameraná na prax financovania športu
vo vybraných európskych krajinách. V tretej časti sú opísané
kvantifikovateľné a nekvantifikovateľné prínosy športu a štvrtá
kapitola obsahuje odporúčania pre zefektívnenie systému
financovania športu v Slovenskej republike.

Verím, že táto štúdia bude pre Vás hodnotným podkladom pri
rozhodovaní o vhodných opatreniach na podporu športu
a športovej činnosti. Sme pripravení poskytnúť Vám ďalšiu
podporu v rámci jednotlivých tém, ktorými sa zaoberá táto štúdia.

S pozdravom

Ľuboš Vančo

Partner

Dôležité upozornenie

Na štúdii sme začali pracovať 2. októbra 2017 a skončili sme
26. januára 2018. Od tohto dátumu sme nevykonali žiadne aktualizácie
tejto správy o akékoľvek ďalšie udalosti alebo okolnosti tejto správy.

V priebehu prípravy tejto štúdie sme používali primárne aj
sekundárne zdroje informácií. Primárne zdroje boli získané
predovšetkým prostredníctvom dát poskytnutých Slovenským
olympijským výborom. Sekundárny zber informácií čerpal najmä
z dotazníkového skúmania zameraného na športovú činnosť, odbornej
literatúry a databázy spoločnosti KPMG (napr. TLT Benchmark).

Musíme zdôrazniť, že naše závery a odporúčania vychádzajú
z aktuálnej situácie v uvedenom roku. V prípade zmeny
východiskových predpokladov odporúčame zvážiť aktualizáciu
záverov uvedených v tejto správe. KPMG sa spolieha na správnosť,
úplnosť, pravdivosť a presnosť informácií, ktoré obdržala. Obchodné
a ani žiadne iné informácie nám poskytnuté, neboli nezávisle
overované.

Tento dokument sa odkazuje na „Analýzu KPMG“; ide o prípady,
v ktorých sme vykonali na základe dostupných informácií určité
analytické procedúry tak, aby sme boli schopní prezentovať výsledné
dáta. Avšak nemožno vylúčiť prípadné nezrovnalosti či skreslenia
informácií spôsobené zámerným poskytnutím nepravdivých dát od
zdrojových subjektov.

Táto práca nebola predmetom auditu a preto neobsahuje stanovisko
nezávislého audítora.

Tento dokument je určený iba pre účely adresáta a nemal by byť
citovaný a ani inak spomenutý, či už ako celok alebo jeho časť, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu KPMG, okrem prípadov
súvisiacich s vlastnou realizáciou predmetného projektu.

KPMG Slovensko spol. s r.o. 

Dvořákovo nábrežie 10
811 02 Bratislava
Slovenská republika
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Základné vymedzenie športu v SR
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Za účelom pochopenia problematiky športu v celej svojej šírke sme rozdelili tému športu v SR do štyroch základných tematických
skupín. Štúdia sa primárne zameriava na systém financovania a štruktúru športovej činnosti v SR a na dopady usporadúvania športových
akcií. Cieľom štúdie je predstaviť súčasný stav financovania športu na Slovensku a opísať zmeny, ku ktorým došlo v nadväznosti na
prijatie zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o športe). Opísať zahraničnú prax
financovania športu vo vybraných európskych krajinách. Uskutočniť kalkuláciu kvantifikovateľných prínosov športu a identifikovať
nekvalifikovateľné prínosy športu. A následne poskytnúť odporúčania pre zefektívnenie systému financovania športu v SR.

Vymedzenie športu v SR
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Cieľom je zvyšovanie podielu aktívne 
športujúceho obyvateľstva rovnako ako 
úspešnosť slovenských športovcov na 
významných športových akciách.

Cieľom je zaistenie kvalitného športového 
zázemia pre športovcov a stimulácia 
spotreby v dôsledku dopytu po športovom 
vybavení a aktívnym trávením voľného času.

Cieľom je usporadúvanie 
atraktívnych športových 
akcií, stimulácia spotreby a 
zaistenie vyžitia 
obyvateľstva.
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Zmena legislatívy – Prijatie komplexného zákona o športe
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V porovnaní so situáciou z roku 2012, kedy bola spracovaná analýza KPMG s názvom „Koncepcia financovania športu v Slovenskej
republike“ došlo k výrazným zmenám v oblasti organizácie športového prostredia a systému financovania športu. Najzásadnejšou
zmenou bolo prijatie Zákona o športe, ktorý jasne definuje úlohu jednotlivých subjektov v oblasti športu, stanovuje pravidlá, ktoré
zaručujú výrazne transparentnejšiu distribúciu verejných prostriedkov subjektom pôsobiacim v oblasti športu a nastavuje systém pre
kontrolu efektívneho využitia verejných prostriedkov.

Jasné vymedzenie základných pojmov:
 Športová činnosť
 Vrcholový šport

 Šport pre všetkých
 Integrita športu

 Športový zväz
 Mládež

 Športová infraštruktúra
 atď.

Legislatívne upravené témy:

Jeden komplexný zákon pre oblasť športu:
Zákon upravujúci šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej 
činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v 
oblasti športu a opatrenia proti negatívnym javom v športe. 

Definícia verejného záujmu v športe:
Podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej 
reprezentácie Slovenskej republiky na významnej súťaži, ochrana integrity 
športu a podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva.

II. Osoby v športe
 Športovec a športový odborník
Rozdelenie športovcov na profesionálov, amatérov a neorganizovaných. 
Vymedzenie pojmov talentovaný športovec, aktívny športovec a športový 
odborník.
 Športové organizácie
Vymedzenie pojmu športová organizácia, nastavenie pravidiel pre jej 
hospodárenie a nastavenie systému kontroly vrátane vymedzenia role 
kontrolóra. Vymedzenie pojmov a pravidiel pre fungovanie športového 
klubu a národných športových zväzov.
 Národné športové organizácie
Vymedzenie úloh Slovenského olympijského výboru, Slovenského 
paralympijského výboru a ďalších športových organizácií uznaných 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 
Ministerstvo školstva), ktoré sú členmi medzinárodnej športovej 
organizácie s celosvetovou pôsobnosťou (deaflympijský šport, šport 
špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre 
všetkých, atď.)
 Športová reprezentácia
Vymedzenie pojmov a nastavení pravidiel pre športovú reprezentáciu 
a športových reprezentantov.

III. Právne vzťahy pri športovej činnosti
Nastavenie pravidiel pre uzatváranie zmluvných vzťahov v športe a riešenie 
sporov.
IV. Pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti 
športu
Vymedzenie úloh Vlády SR, ministerstiev, samosprávnych krajov a obcí.
V. Financovanie športu
Jasné a transparentné nastavenie pravidiel pre financovanie športu v SR.
VI. Informačný systém športu (ďalej ISŠ)
Nastavenie ISŠ s registrami fyzických a právnických osôb v športe atď.
VII. Vzdelávanie v športe
Pravidlá vzdelávania športových odborníkov (tréner, inštruktor športu, iný).
VIII. Opatrenia proti negatívnym javom v športe
Opatrenia a nastavenie systému za účelom prevencie a kontroly dopingu.
IX. Správne delikty a priestupky
Popis možných správnych deliktov a priestupkov a postup, pokiaľ sa objavia. 
X. Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
Popis ďalších pravidiel a postupov v situáciách, ktoré môžu nastať v oblasti 
športu a nie sú presne opísané v predchádzajúcich častiach zákona. 
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Osoby v športe (1/2)
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Podľa Zákona o športe možno rozdeliť osoby, ktoré sa venujú športovej činnosti do troch základných skupín. Profesionálni a amatérski
športovci vykonávajú šport v športovej organizácii a sú registrovaní v jej zdrojovej evidencii. Neorganizovaní športovci športujú
neorganizovane a nie sú registrovaní v žiadnej organizácii. Za účelom efektívnej podpory mladých nádejných športovcov je súčasne
vymedzený pojem talentovaný športovec. Títo športovci do 23 rokov sú na základe svojho talentu zaradení do zoznamu talentovaných
športovcov. Zákon o športe taktiež definuje pozície tzv. športových odborníkov a v prípade trénera a inštruktora športu stanovuje nároky
na ich odbornú spôsobilosť.
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 Športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec. Profesionálny
športovec vykonáva šport v športovej organizácii, a to na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti
spĺňa znaky závislej práce, na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu v
rezortnom športovom stredisku alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba. Amatérsky športovec taktiež vykonáva šport v športovej
organizácii, akurát na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu (ak rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce,
počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku, ak zmluva
športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž, alebo ak vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich
súťaží v krátkom časovom období), na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca, na základe dohody o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru alebo bez zmluvy. Neorganizovaný športovec nevykonáva šport v športovej organizácii a nie je registrovaný
v jej zdrojovej evidencii.

 Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových
schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.

 Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou
organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii (za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých).

Š
p

o
rt

o
vý

 o
d

b
o

rn
ík

 Športovým odborníkom je tréner, inštruktor športu, fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej
spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu, fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti
určenej predpismi športového zväzu, fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi
športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, kontrolór športovej organizácie, funkcionár športovej organizácie, dopingový
komisár.

 Tréner je športový odborník, pod vedením ktorého profesionálny športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod
vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých.

 Inštruktor športu je športový odborník, pod vedením ktorého športovec vykonáva šport pre všetkých.
 Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom športovej organizácie. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie
predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
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Športové organizácie pôsobiace na Slovensku možno rozdeliť do troch hlavných skupín. Slovenský olympijský výbor, Slovenský
paralympijský výbor a iné športové organizácie, ktoré sú členmi medzinárodných športových organizácií s celosvetovou pôsobnosťou,
patria do skupiny národných športových organizácií. Druhú skupinu tvoria národné športové zväzy uznané Ministerstvom školstva a
tretím významným typom športových organizácií sú športové kluby. Pre všetky športové organizácie platí, že musia byť povinne zapísané
do registra právnických osôb v športe a pokiaľ sú prijímateľmi verejných prostriedkov, majú povinnosť vytvárať podmienky na nezávislý
výkon vnútornej kontroly.

 Národnými športovými organizáciami sú Slovenský olympijský výbor (ďalej SOV), Slovenský paralympijský výbor (ďalej SPV) a iné
športové organizácie uznané Ministerstvom školstva, ktoré sú členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou
(deaflympijský šport, šport špeciálnych olympiád, vysokoškolský šport, školský šport, šport pre všetkých, atď.).

 Úlohou SOV je predovšetkým riadenie, rozvoj a podpora olympijského hnutia, podpora rozvoja športu a zabezpečenie športovej
reprezentácie na olympijských hrách a na iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom. Úlohou SPV je
riadenie, rozvoj a podpora paralympijského hnutia, podpora rozvoja paralympijského športu a zabezpečenie športovej reprezentácie na
súťažiach organizovaných Medzinárodným paralympijským výborom.
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 Športový zväz je športová organizácia, ktorá je občianskym združením, združujúca iné športové organizácie, športovcov a športových
odborníkov.

 Národné športové zväzy uznáva Ministerstvo školstva a platí pre nich, že musia byť členmi medzinárodnej športovej organizácie
s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport, vykonávať výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky a mať
najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov
registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe. Národné športové zväzy organizujú celoštátnu súťaž dospelých
a celoštátnu súťaž mládeže a zabezpečujú výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a starostlivosť o talentovaných
športovcov.
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 Športový klub je definovaný ako športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží
a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.

 Športové organizácie sú definované ako právnické osoby, ktorých predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť.
Športové organizácie nie sú orgány verejnej správy a sú povinne zapisované do registra právnických osôb v športe.

 Pre športové organizácie platí, že pokiaľ sú prijímateľmi verejných prostriedkov, majú povinnosť vytvárať podmienky na nezávislý výkon
vnútornej kontroly. A ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo
štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra, ktorý priebežne vykonáva kontrolnú
činnosť zameranú najmä na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, dodržiavanie právnych
predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí športovej organizácie.
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Orgány verejnej moci pôsobia na šport na troch základných úrovniach: centrálna, regionálna a miestna. Vláda Slovenskej republiky
schvaľuje koncepciu rozvoja športu, ktorú vypracúva Ministerstvo školstva. To má zásadný vplyv na športové prostredie Slovenskej
republiky, pretože zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu a podporuje a koordinuje výstavbu športovej infraštruktúry.
Úloha samosprávnych krajov, miest a obcí je predovšetkým v oblasti stanovenia koncepcie rozvoja športu na svojom území a podpory
výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry.

Centrálna úroveň Regionálna úroveň

Miestna úroveň

Vláda Slovenskej republiky

 Vláda SR schvaľuje koncepciu rozvoja športu a garancie pre významnú súťaž,
ktorej organizovanie medzinárodná športová organizácia podmieňuje
garanciou štátu.

 Zároveň rozhoduje o výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej
infraštruktúry národného významu a o osobitne podporovaných športoch
v rámci športu pre všetkých. Ďalšou významnou úlohou Vlády SR je
koordinácia ministerstiev pri plnení ich úloh v oblasti športovej reprezentácie.

 V roku 2017 bola vyhlásená výzva Úradu Vlády SR k poskytnutiu dotácií v
rámci Programu rozvoja športu, avšak musela byť zrušená z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov vzhľadom k počtu žiadostí a výške
požadovaných finančných prostriedkov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Ministerstvo školstva vypracúva návrh koncepcie rozvoja športu a koordinuje
jej uskutočňovanie. Úloha Ministerstva školstva je v rámci systému športu SR
kľúčová, pretože zabezpečuje financovanie športu a koordinuje výstavbu
športovej infraštruktúry.

 Medzi ďalšie významné úlohy patrí zabezpečovanie činnosti ním zriadených
rezortných športových stredísk, podpora organizovania významných súťaží,
uznávanie národných športových zväzov a národných športových organizácií
a v rámci Ministerstva školstva svoju činnosť vykonáva hlavný kontrolór
športu.

Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR

 Ministerstvo vnútra a Ministerstvo obrany zabezpečuje podmienky pre
prípravu vrcholových športovcov v rezortných športových strediskách (napr.
Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica alebo Športové centrum
polície).

Samosprávne kraje 

 Samosprávne kraje vypracovávajú koncepciu rozvoja športu 
na svojom územím. V spolupráci s národnými športovými 
zväzmi, športovými organizáciami a obcami v kraji 
podporujú výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu 
a prevádzkovanie športovej infraštruktúry. 

 Samosprávne kraje sú zriaďovatelia stredných škôl. Z tejto 
pozície zabezpečujú využívanie športovej infraštruktúry 
v stredných školách a športovej infraštruktúry vo vlastníctve 
alebo v svojej správe na šport pre všetkých.

 Samosprávne kraje podporujú organizovanie súťaží športu 
pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.

Mestá a obce

 Mestá a obce podobne ako samosprávne kraje 
vypracovávajú koncepciu športu na svojom územím a v 
spolupráci so športovými organizáciami podporujú 
výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu 
a prevádzkovanie športovej infraštruktúry v obci. 

 Mestá a obce sú zriaďovatelia základných škôl a zabezpečujú 
využívanie športovej infraštruktúry v základných školách a 
športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo vo svojej 
správe na šport pre všetkých.

 Mestá a obce taktiež podporujú organizovanie súťaží športu 
pre všetkých a športu zdravotne postihnutých.
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V rámci systému financovania športu v SR platí, že orgány verejnej správy, ktoré sú poskytovateľmi verejných prostriedkov určených na
športovú činnosť povinne zverejňujú informácie o ich poskytovaní a prostriedky zo štátneho rozpočtu môžu byť poskytnuté na športovú
činnosť iba osobe, ktorá má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Za účelom kontroly a zaistenia transparentnosti majú
prijímatelia prostriedkov zo štátneho rozpočtu povinnosť priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia týchto
prostriedkov. Prostriedky sa poskytujú formou: príspevku uznanému športu, dotácie, príspevku na národný športový projekt a príspevku
na športový poukaz.

Príspevok uznanému športu

 Ide o finančný príspevok na športovú činnosť, na ktorý majú nárok 
národné športové zväzy pre uznané športy na základe žiadostí o jeho 
poskytnutie.

 Príspevok konkrétnemu národnému športovému zväzu je priamo 
úmerný pridanej hodnote uznaného športu pre Slovenskú republiku 
(podiel uznaného športu), ktorá sa vypočítava podľa jasne 
stanoveného vzorca (viď strana 13 tejto štúdie).

 Príspevok uznanému športu sa uhrádza v štyroch splátkach vo výške 
25 % z vypočítaného podielu uznanému športu (do 31. januára, 
30. apríla, 31. júla a 31. októbra).

 Zväz má povinnosť rozdeliť najmenej 15 % finančných prostriedkov na 
šport mládeže, 20 % na rozvoj talentovaných športovcov a 25 % na 
športovú reprezentáciu. Naopak výdavky na správu a prevádzku 
národného športového zväzu nesmú prekročiť 15 % a na výstavbu, 
modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry max. 30 %.

Dotácia

 Ministerstvo školstva môže poskytnúť dotáciu na podporu a rozvoj 
športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne 
postihnutých. Alebo na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu 
športovej infraštruktúry. Na turistické trasy alebo na podporu dobrej 
správy v športe.

 Ministerstvo školstva zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie. Výzva obsahuje najmä oblasti aktivít, v rámci 
ktorých možno predkladať žiadosti, dátum ukončenia a predkladania 
žiadostí, výšku finančných prostriedkov určených na 
spolufinancovanie, výberové kritériá, okruh oprávnených žiadateľov, 
výšku finančných prostriedkov na rozdelenie, najvyššiu a najnižšiu 
výšku dotácie pre žiadateľa a časový harmonogram vyhodnocovania.

 Žiadosti vyhodnocuje komisia zriaďovaná Ministerstvom školstva. 
Komisia má najmenej troch členov, je pri vyhodnocovaní žiadostí 
nezávislá a žiadosti vyhodnocuje podľa kritérií uvedených vo výzve.

Príspevok na národný športový projekt

 Vláda SR môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku na národný 
športový projekt, ktorým je výstavba, modernizácia a rekonštrukcia 
športovej infraštruktúry národného významu, podpora národného 
projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež 
a organizovanie významnej súťaže.

 Ministerstvo školstva môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku na 
národný športový projekt, ktorým je účasť na významnej súťaži a na 
plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými 
organizáciami (vrátané napr. zabezpečenie plnenia úloh SOV a SPV).

Príspevok na športový poukaz

 Ministerstvo školstva má po novom možnosť poskytnúť príspevok na 
športový poukaz. Táto možnosť je závislá na disponibilnom objeme 
prostriedkov štátneho rozpočtu.

 Príspevok na športový poukaz sa poskytuje na vykonávanie športu pre 
všetkých a športu zdravotne postihnutých pre dieťa s trvalým 
pobytom alebo obdobným pobytom na území SR. Príspevok sa 
poskytuje deťom od piatich rokov do konca kalendárneho roku, 
v ktorom dieťa dovŕšilo 14 rokov veku.

 Pre viac informácií viď samostatnú kapitolu štúdie.
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Šport je zo štátneho rozpočtu financovaný z troch zdrojov: z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva na šport, z odvodov z
prevádzkovania lotériových hier a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu účelovo určených na národné športové projekty. Pravidlá pre
zdroje financovania sú nastavené tak, aby sa výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na šport postupne zvyšovala
(prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva školstva na šport nesmú byť nižšie ako v predchádzajúcom
rozpočtovom roku). Pravidlá pre použitie týchto zdrojov financovania vymedzujú štruktúru pre využitie prostriedkov. Zároveň sú
nastolené pravidlá pre kontrolu využitia týchto prostriedkov.

Zdroje financovania športu

Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú:

 Prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Ministerstva 
školstva na šport kde platí, že výška týchto prostriedkov po odpočítaní 
príspevkov na národný športový projekt nesmie byť nižšia ako 
v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

 Prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania 
lotériových hier do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý 
predchádza bežnému rozpočtovému roku. V roku 2016 sa jedná o 25 % 
z tohoto odvodu, 50 % v roku 2017, 75 % v roku 2018 a 100 % v roku 
2019.

 Prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na 
národný športový projekt.

Pravidlá pre použitie zdrojov financovania športu: 

(okrem príspevkov na národné športové projekty)

 Najmenej 50 % prostriedkov sa použije na poskytovanie príspevku 
uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu 
ľadový hokej.

 Najmenej 17 % prostriedkov sa použije na poskytovanie príspevku 
uznanému športu futbal a najmenej 13 % uznanému športu ľadový 
hokej.

 Najmenej 7 % prostriedkov sa použije na národný športový projekt 
so zameraním na poskytnutie príspevku športovcom podľa zoznamu 
športovcov top tímu, najmenej 2 % na poskytnutie príspevku SOV 
a najmenej 3,5 % na poskytnutie príspevku na šport zdravotne 
postihnutých prostredníctvom SPV. 

Kontrola použitia verejných prostriedkov

 Poskytovateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu vykonáva kontrolu 
použitia poskytnutých verejných prostriedkov podľa osobitného 
predpisu - Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

 Prijímateľ verejných prostriedkov je povinný poskytovateľovi 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložiť aj doklady preukazujúce 
použitie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu 
príspevku.

 Ak prijímateľ verejných prostriedkov poruší finančnú disciplínu, 
postupuje sa podľa osobitného predpisu - § 31 Zákona č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

 Za porušenie finančnej disciplíny je považované napr. 
poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore 
s určeným účelom, poskytnutie alebo použitie verejných 
prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu 
čerpaniu verejných prostriedkov, alebo neodvedenie 
prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo 
určenej lehote a rozsahu, atď. 
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Finančný príspevok na športovú činnosť, o ktorý môžu žiadať národné športové zväzy, sa medzi nich rozdeľuje na základe jasne
stanoveného a dopredu známeho vzorca. Výška finančného príspevku závisí na dosiahnutých športových úspechoch ako v kategórii
dospelých, tak v kategórii mládeže, na domácom a zahraničnom záujme o príslušný šport a na počte aktívnych športovcov vo veku do 23
rokov.

Popis premenných vo vzorci

P je podiel príslušného uznaného športu,

A je percentuálne vyjadrenie váhy dosiahnutého športového úspechu,

B je percentuálne vyjadrenie váhy domáceho záujmu o šport,

C je percentuálne vyjadrenie váhy zahraničného záujmu o šport,

KVV je koeficient významu výsledku podľa stanovenej tabuľky,

ÚD je dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých,

ÚM je dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže,

ZD je domáci záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe 
prieskumov verejnej mienky na území Slovenskej republiky, ktorých 
vykonanie zabezpečí Ministerstvo školstva,

ZZ je zahraničný záujem o príslušný uznaný šport vypočítaný na základe 
prieskumov sledovanosti v masovokomunikačných prostriedkoch 
v zahraničí, ktorých vykonanie zabezpečí Ministerstvo školstva,

M23 je priemer počtu aktívnych športovcov v uznanom športe vo veku do 
23 rokov, kde do počtu aktívnych športovcov sa započítavajú všetci 
športovci, ktorí v posudzovanom období dovŕšili vek 23 rokov.

Získanie hodnôt jednotlivých premenných

Dosiahnutý športový úspech v kategórii dospelých

 V individuálnom športovom odvetví sa vypočíta z postavenia SR 
v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou 
alebo ak to nie je možné, tak z rozhodujúceho počtu výsledkov na 
rozhodujúcich typoch súťaží za predchádzajúce štyri roky.

 V kolektívnom športovom odvetví sa vypočíta z postavenia SR 
v rebríčku krajín vydanom medzinárodnou športovou organizáciou 
alebo ak to nie je možné, tak z postavenia na MS, ME alebo kvalifikácii 
na tieto typy súťaží.

Dosiahnutý športový úspech v kategórii mládeže

 Športový úspech sa vypočíta pre dve najvyššie vekové kategórie, 
v ktorých sa konajú majstrovstvá sveta, rovnakým postupom ako 
v kategórii dospelých. Z týchto dvoch vypočítaných hodnôt sa na účel 
podielu športu zohľadňuje hodnota, ktorá je pre národný športový 
zväz priaznivejšia.

Domáci a zahraničný záujem o príslušný uznaný šport

 Prieskumy verejnej mienky sa vykonávajú každé dva roky. Do jedného 
mesiaca od ukončenia olympijských hier v prípade domáceho záujmu 
a k 30. septembru v prípade zahraničného záujmu.

Priemer počtu aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov

 Priemer počtu k 30. septembru 2 roky a 1 rok pred rokom, na ktorý sa 
príspevok uznanému športu poskytuje. 

P = (A x ÚD x KVV + A x ÚM x KVV) x (B x ZD + C x ZZ) + (1 – 2 x A) x M23
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V roku 2017 sa na financovaní slovenského športu v najväčšej miere podieľalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, takmer
z 50 %. Táto situácia je výnimočná, pretože v minulých rokoch najväčší podiel na celkovom financovaní športu z verejných zdrojov
vykazovaly miestne orgány (47,6 % v roku 2017). V roku 2017 Ministerstvo školstva uvoľnilo vysokú finančnú čiastku v rámci kapitoly
infraštruktúra, čo súvisí s investíciou do nového Národného futbalového štadiónu v Bratislave. V rámci tejto kapitoly bolo alokovaných o
cca 50 mil. EUR viac finančných prostriedkov ako v minulých rokoch.

Zdroj financovania športu Čiastka (mil. EUR) Podiel na celku

Verejný sektor 215,0 100,0 %

Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR 107,1 49,8 %

Ďalšie vládne inštitúcie 5,6 2,6 %

Miestne orgány 102,3 47,6 %

 Ministerstvo školstva alokuje svoje finančné zdroje do 8 rôznych kapitol. Najviac finančných prostriedkov sa rozdelilo prostredníctvom
kapitoly Infraštruktúra a prostredníctvom príspevkov uznaným športom. Na tieto príspevky majú nárok národné športové zväzy pre
uznané športy na základe žiadostí o ich poskytnutie.

 Na financovaní športu miestnymi orgánmi sa podieľajú predovšetkým obce a nižšiu čiastku rozdeľujú tiež vyššie územné celky (VÚC).
Z celkových 102,3 mil. EUR obce uvoľnili na rekreačné a športové služby 100,2 mil. EUR. Najvyšší objem peňazí na šport alokovali
Bratislava, Bardejov, Nitra a Trenčín.

49,8%

2,6%

47,6%

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ďalšie vládne inštitúcie

Miestne orgány

Poznámka: čiastka za miestne orgány bola dopočítaná na základe 
priebežných dát k 30. 9. 2017.

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR štatistické spracovanie KPMG 
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Od roku 2012 každoročne rastie objem finančných prostriedkov z verejných zdrojov smerujúcich na šport. Pokiaľ by sme za účelom
identifikácie trendu nepočítali výnimočnú investíciu do Národného futbalového štadiónu, potom by v roku 2017 celkový objem
financovania športu z verejných zdrojov dosahoval výšku 165 mil. EUR. To je o viac ako 7 % viac ako v roku 2016. V dlhodobom
porovnaní najviac finančných prostriedkov na šport prúdi z rozpočtov obcí.

Podiely jednotlivých subjektov na financovaní športu 
(priemerná výška v rokoch 2011 až 2017)

Vývoj financovania športu a podiely jednotlivých 
subjektov v rokoch 2011 až 2017 (v mil. EUR)

Zdroje financovania – Verejný sektor

Poskytovanie finančných zdrojov na športové účely podľa subjektov v rokoch 2011 až 2017 (v mil. EUR)

Ministerstvo školstva Ministerstvo Vnútra Ministerstvo obrany
Úrad vlády a čerpanie

dotácií z rezervy 
predsedu vlády 

Obce a VÚC Celkom

2011 25,1 0,7 4,8 0,3 97,7 128,6
2012 28,8 0,4 4,2 0,1 69,9 103,4
2013 35,0 0,7 4,9 4,2 64,2 109,0
2014 34,0 0,8 4,2 2,6 82,3 123,9
2015 38,5 0,8 5,5 7,3 95,4 147,4
2016 48,4 0,8 4,9 - 99,8 153,9
2017 107,1 0,7 4,9 - 102,3 215,0

Zdroj: Ministerstvo školstva, štatistické spracovanie KPMG 
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© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku. 17

Ministerstvo školstva alokuje svoje finančné zdroje do 8 rôznych kapitol. Ministerstvo dáva najviac do kapitoly uznané športy, kam v
priemere za posledných 7 rokov každoročne posielalo takmer 24 mil. EUR. V posledných 3 rokoch sa navyše alokácia do tejto kapitoly
zvýšila o viac ako 68 %. V roku 2017 možno pozorovať výrazný nárast v kapitole Infraštruktúra, a to o 50 mil. EUR. Tento skok je daný
investíciou do nového Národného futbalového štadiónu v Bratislave, ktorý by mal byť dokončený na budúci rok. Alokované prostriedky
rovnako rastú v kapitolách Antidopingová agentúra a Národné športové centrum. Tieto kapitoly riadi priamo Ministerstvo školstva.

Zdroje financovania – Ministerstvo školstva

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, štatistické spracovanie KPMG 

Alokácia zdrojov podľa kapitol Ministerstva školstva medzi rokmi 2011 až 2017 (v EUR)

Školský šport Uznané športy
Národné 
športové 
programy

Infraštruktúra Prierezové
Antidopingová 

agentúra

Národné 
športové 
centrum

Ďalšie

2011 512 800 16 034 900 7 115 600 1 079 200 340 000 0 0 0

2012 1 249 200 20 474 000 6 094 300 874 200 111 500 0 0 0

2013 944 700 20 192 900 6 058 200 5 518 200 127 800 397 800 1 127 40 600 000

2014 427 500 19 550 000 6 573 200 5 338 700 244 400 405 900 1 426 400 6 500

2015 654 000 21 581 000 7 663 000 6 010 800 310 200 403 600 1 880 000 16 600

2016 976 400 31 837 700 6 557 200 5 300 000 750 700 415 800 2 526 000 48 800

2017 1 758 200 36 319 900 9 852 300 55 050 000 305 000 464 900 3 011 800 365 500
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Na nasledujúcich grafoch možno pozorovať detailnú alokáciu zdrojov podľa jednotlivých kapitol Ministerstva školstva. Koláčový graf
zobrazuje alokáciu zdrojov v roku 2017, z ktorého vyplýva, že viac ako 50 % všetkých prostriedkov bolo alokovaných do Infraštruktúry a to
kvôli stavbe nového Národného futbalového štadióna. Pokiaľ sa pozrieme na priemernú alokáciu zdrojov podľa kapitol medzi rokmi 2011
až 2016, tvorí kapitola Infraštruktúra iba 11,5 % všetkých alokovaných prostriedkov, naopak výrazne rastie podiel kapitoly Uznané športy
(62 %) a kapitoly Národné športové programy (19 %). Podiel ostatných kapitol sa mení iba nepatrne.

Zdroje financovania – Ministerstvo školstva

Alokácia zdrojov podľa kapitol Ministerstva školstva v roku 
2017

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, štatistické spracovanie KPMG 

Alokácia zdrojov podľa kapitol Ministerstva školstva 
medzi rokmi 2011 až 2017 (v mil. EUR)
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Prijímatelia alokovaných zdrojov Ministerstva vnútra sú Športové kluby polície. Podpora športovým klubom sa v posledných niekoľko
rokoch menila iba minimálne. Po prepade v roku 2012 sa finančná podpora ustálila a pohybuje sa medzi 700 až 800 tis. EUR. Najväčším
prijímateľom je Športový klub polície Bratislava, ktorý za posledných 7 rokov priemerne získal necelých 254 tis. EUR. Okrem ostatných
športových klubov polície na Slovensku podporuje Ministerstvo vnútra tiež Úniu telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky.
Únia priemerne dostáva podporu vo výške 45,5 tis. EUR.

Zdroje financovania – Ministerstvo vnútra

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, štatistické spracovanie KPMG 

Alokácia zdrojov Ministerstva vnútra medzi rokmi 2011 až 2017 (v EUR)

Športový klub polície 
Bratislava

Športový klub polície 
Košice

Športový klub polície 
Banská Bystrica

Únia telovýchovných 
organizácií polície 

Slovenskej republiky

Ostatné športové kluby 
polície

2011 250 000 99 690 64 447 42 000 206 271

2012 224 036 0 0 42 000 128 929

2013 249 724 103 133 80 012 42 000 220 630

2014 219 947 122 405 118 240 52 000 237 408

2015 260 663 120 483 109 406 50 625 208 823

2016 273 359 174 726 122 883 45 000 134 032

2017 300 000 156 570 39 205 45 000 181 687
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V roku 2017 najmenší podiel z alokovanej čiastky dosiahol Športový klub polície Banská Bystrica (5%). Je to ale ovplyvnené veľkým
poklesom príspevku, ktorý klesol trojnásobne. Medzi rokmi 2011 až 2017 sa v priemere podiel Športového klubu polície Banskej Bystrice
na celkovej alokovanej čiastke pohyboval okolo 11%. Je možné pozorovať pomerne konštantné príspevky Ministerstva vnútra. Výnimkou
je len rok 2012, kedy sa priemerná výška príspevku pohybovala iba okolo 79 tis. EUR.

Zdroje financovania – Ministerstvo vnútra

Alokácia zdrojov podľa kapitol Ministerstva vnútra v roku 2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, štatistické spracovanie KPMG 

Alokácia zdrojov podľa kapitol Ministerstva vnútra medzi 
rokmi 2011 až 2017 (v mil. EUR)
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Na grafe vľavo sú znázornené finančné príspevky Ministerstva obrany, ktoré sú podobne ako pri Ministerstve vnútra behom posledných
rokov viac menej konštantné. Všetky financie smerujú Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica. Naopak finančné
príspevky Úradu vlády a čerpanie dotácií z rezervy predsedu vlády sú každoročne veľmi rozdielne. Úrad vlády poskytol finančný príspevok
športu iba v roku 2014 a 2015. Čerpanie dotácií z rezervy predsedu vlády nie je určené iba pre oblasť športu. V grafe je však zobrazená iba
celková čiastka dotácií do oblasti športu.

Zdroje financovania – Ostatné vládne inštitúcie

Alokácia zdrojov Úradu vlády a čerpanie dotácií z rezervy 
predsedu vlády medzi rokmi 2011 a 2017 (v EUR)

Zdroj: Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR, štatistické spracovanie KPMG 
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Najvyššie čiastky na rekreačné a športové služby zo svojho rozpočtu medzi rokmi 2012 až 2017 vyčleňovala Bratislava, ktorú nasledovali
Košice. Medzi desať obcí, ktoré financovali šport najvyššou čiastkou, sa nezaradil Prešov, čo je mesto s tretím najvyšším počtom
obyvateľov na Slovensku. Naopak šport je nadpriemerne financovaný v Trenčíne, ktorý je s približne 55 tisícmi obyvateľov ôsmym
najväčším slovenským mestom. Celková alokácia zdrojov miestnymi orgánmi po prepade v roku 2012 a 2013 v ďalších rokoch rástla.
V rokoch 2015 až 2017 sa ustálila na úrovni cca 100 mil. EUR ročne.

Zdroje financovania – Miestne orgány

Zdroj: Ministerstvo financií SR, štatistické spracovanie KPMG 

Priemerná alokácia zdrojov obcí na šport 
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Bratislava 5 223
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V slovenskej legislatíve sú športové poukazy obsiahnuté v Zákone o športe v §76. Na základe tohto paragrafu:

 Príspevok na športový poukaz môže poskytnúť Ministerstvo školstva v závislosti od disponibilného objemu prostriedkov štátneho
rozpočtu.

 Príspevok na športový poukaz sa poskytuje na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých pre dieťa od piatich
rokov veku do konca kalendárneho roku, v ktorom dovŕšilo 14 rokov veku.

 Žiadosť o poskytnutie príspevku na športový poukaz podáva za dieťa zákonný zástupca prostredníctvom Informačného systému
športu.

Športové poukazy sa aktuálne na Slovensku v praxi nepoužívajú. Od roku 2004 má každý žiak základnej a strednej školy nárok na
príspevok od Ministerstva školstva na záujmové vzdelávanie vo forme tzv. vzdelávacích poukazov. Ministerstvo školstva určuje a
zverejňuje hodnotu vzdelávacieho poukazu prislúchajúceho na daný kalendárny rok a rovnako aj zoznam škôl a školských zariadení,
ktorým boli pridelené prostriedky na záujmové vzdelávanie.

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2017 predstavovala 32 EUR na žiaka. Rozpočet Ministerstva školstva pripadajúci na vzdelávacie
poukazy na školský rok 2016/2017 predstavoval viac ako 17 mil. EUR. Takýmto spôsobom sa rozvíja mimoškolská aktivita žiakov avšak
nielen v športovej oblasti, ale napríklad aj umeleckej a pod.

Voľnočasové pohybové aktivity však organizujú okrem škôl a školských zariadení aj rôzne športové kluby, kde však vzdelávacie poukazy
nie je možné použiť. Nakoľko Ministerstvo školstva uvažuje nad zrušením vzdelávacích poukazov, uvoľnené peňažné prostriedky by bolo
možné použiť napríklad na športové poukazy.

Aplikáciu športových poukazov je možné vidieť predovšetkým v Austrálii, avšak čiastočne aj v Českej republike a Francúzsku.

V Austrálii fungujú vzdelávacie poukazy významne hlavne v štáte Južná Austrália, kde majú deti do 7 rokov nárok na športový poukaz vo
výške 50 AUD vo forme zľavy na členské v športovom klube.

Celková hodnota použitých športových poukazov v Južnej Austrálii za rok 2016 bola vo výške približne 2,6 mil. AUD, počet športových
klubov, kde sa využívali športové poukazy bol 1 118 a počet detí využívajúcich športové poukazy bol 51 958. V roku 2017 bola celková
hodnota použitých športových poukazov vo výške 2,7 mil. AUD, počet športových klubov, kde sa využívali športové poukazy bol 1 161,
počet detí využívajúcich športové poukazy bol 54 444.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR, www.sportsvouchers.sa.gov.au
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Napríklad v Českej republike mesto Hodonín vystavuje pre deti a mládež tzv. grantové poukážky už od roku 2008. Poukážky sú vydávané
pre deti nad 8 rokov. Na dotačný program na podporu športu detí a mládeže sa za rok 2016 z rozpočtu mesta použilo približne 3,4 mil.
CZK a v roku 2015 3,9 mil. CZK.

Vo francúzskom Val-de-Marne majú nárok na poukážku v hodnote 30 EUR deti v školskom veku, deti so zdravotným postihnutím a
dospelí so zdravotným postihnutím. Aplikáciu športových poukazov nájdeme aj v Hautes-Pyrénées (Francúzsko).

Výhody a nevýhody používania športových poukazov – pre príjemcov

Výhody a nevýhody používania športových poukazov – pre športové kluby

Výhody a nevýhody používania športových poukazov – pre distribútorov športových poukazov (štát, mesto)

Nevýhody:

• dostupnosť informácií, v ktorých športových kluboch je 
možné športový poukaz uplatniť

Výhody:

• motivácia začať / pokračovať v športovaní, voľnosť pri 
výbere športu

Výhody:

• nárast záujmu o športovanie v športových kluboch

Nevýhody:

• administratívna a ekonomická náročnosť súvisiaca so 
spracovaním športových poukazov

Nevýhody:

• administratívna a ekonomická náročnosť spracovania a 
distribúcie športových poukazov

Výhody:

• možnosť voľby konečného príjemcu dotácie je na 
príjemcoch, ktorí dostávajú športové poukazy za účelom 
ich využitia v športovom klube

Zdroj: www.hodonin.eu, www.tousenclub.fr, Marek Pavlík a Michiel S. de Vries: The voucher system as an alternative for allocating sports grant.
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Zdroje financovania – Súkromný sektor
 Vyčísliť objem finančných prostriedkov, ktoré smerujú od súkromných firiem na šport je 

veľmi obtiažne.

 Posledná štúdia, ktorá vyčíslila objem finančných prostriedkov na Slovensku v porovnaní 
s EÚ bola štúdia „Study on the funding of grassroots sports in the EU“. Táto štúdia 
konštatovala, že v Slovenskej republike v roku 2008 tvorili príjmy zo sponzoringu, darov 
atď. od súkromných firiem menej ako 15 % celkových zdrojov. Novšie porovnanie nie je 
v súčasnej chvíli dostupné.

 S týmto podielom súkromného sektoru na celkovom financovaní športu patrí Slovenská 
republika v rámci Európy k podpriemeru.

 V rámci sponzoringu dávajú firmy prednosť skôr populárnejším športom (futbal, ľadový 
hokej) a väčším športovým klubom, pretože tento sponzoring ponúka jednoduchú formu 
medializácie. 

 V posledných rokoch došlo k snahe o zvýšenie finančnej podpory zo strany súkromného 
sektora a to prostredníctvom dvoch opatrení. Prvým opatrením je sponzorská zmluva, 
druhým je inštitút tzv. superodpočtu.

 Sponzorská zmluva je v Zákone o športe v §50 a §51 definovaná nasledovne: Zmluvou 
o sponzorstve sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné alebo 
nepeňažné plnenie športovcovi, športovému odborníkovi alebo športovej organizácii, 
ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo 
medzinárodnej športovej organizácie. 

 O inštitúte tzv. superodpočtu sa uvažovalo počas legislatívnej prípravy Zákona o športe. 
Inštitút mal fungovať ako motivačný prvok pre súkromný sektor, aby investoval finančné 
prostriedky na podporu športu na základe zmluvy o sponzorstve. Napriek tejto a iným 
výhodám, nebol superodpočet premietnutý do novelizácie Zákona o dani z príjmov 
a aktuálne nie je legislatívne ukotvený.

Druhy sponzoringu

Sponzoring 
jednotlivých 
športovcov

Sponzoring 
športových tímov

Sponzoring 
športových podujatí

Sponzoring 
športových klubov

Programový 
sponzoring
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Sponzorská zmluva
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Sponzorská zmluva je v Zákone o športe v §50 a §51 definovaná nasledovne:

Zmluvou o sponzorstve sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné alebo nepeňažné plnenie športovcovi,
športovému odborníkovi alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo
medzinárodnej športovej organizácie.

Zmluva o sponzorstve v športe je spojením účelového daru a reklamy,
ktorá je v prvom rade určená na podporu športovej činnosti
sponzorovaného (90%) a až v druhom rade je určená na propagáciu
mena alebo značky sponzora (10%).

Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského
a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť.

Inštitút sponzorskej zmluvy predstavuje transparentné financovanie
športu, ktorého súčasťou je verejná kontrola vo forme:

 sponzor pri podpise zmluvy dáva čestné vyhlásenie, že má
vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a nie je voči
nemu vedené konkurzné konanie;

 prijímateľ sponzorského musí byť zapísaný v Informačnom systéme
športu;

 sponzorská zmluva sa zverejňuje.

V krajinách ako Taliansko a USA je zo strany štátu minimálny zásah do
právneho formátu sponzorských zmlúv. Naproti tomu vo Francúzsku či
Litve zohráva centrálna vláda v tejto oblasti hlavnú úlohu.

Objem sponzoringu vo svete stabilne rastie. Dominantné postavenie
má Severná Amerika s objemom 23,2 mld. USD.

2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
4 4,2 4,3 4,4 4,5

12,6 13,3 14 14,8 15,7

14,5 14,8 15,3 16 16,7

19,8 20,6 21,4 22,3 23,2

2013 2014 2015 2016 2017

Všetky ostatné krajiny Južná Amerika Ázia

Európa Severná Amerika

Zdroj: https://www.statista.com

Výdavky sponzorov v jednotlivých regiónoch za 
obdobie 2013-2017 

(v mld. USD)
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Kritérium Sponzorská zmluva Reklamné zmluva

Hlavný cieľ Podpora športu Propagácia produktov na trhu

Obmedzenie v použití poskytnutých 
prostriedkov

Áno – 90% na dohodnutý účel, 10% na 
propagáciu sponzora

Nie – ako dôsledok športovcovi často 
zostáva iba 20-30% prostriedkov

Obmedzenia v poskytovaní pre sponzora Áno – v prípade nedoplatkov voči 
štátnemu rozpočtu alebo na poistnom

Nie

Daňová uznateľnosť pre sponzora Áno – avšak limitovaná hospodárskym 
výsledkom sponzora

Áno – diskutabilná primeranosť 
vzájomných plnení

Daňový aspekt u sponzorovaného Zdaniteľný príjem, 
zároveň daňový výdavok Zdaniteľný príjem

Zverejňovanie zmlúv Áno – zmluva sa zverejňuje v informačnom 
systéme športu

Nie

Evidencia príjmov a výdavkov spojených so 
zmluvou

Áno – povinnosť evidovať osobitne príjmy 
a výdavky k zmluve

Nie

Porovnanie sponzorskej a reklamnej zmluvy:

Zdroj: JUDr. Peter Sepeši: Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe?

Výhody a nevýhody sponzorskej zmluvy:

- kvalita a úspech sponzorského projektu sú pozorovateľné     
iba v dlhšom časovom horizonte 

- sponzor nemusí byť v spleti reklamných nápisov, napr. na 
hracích plochách, rozpoznaný 

- sponzorstvo vyžaduje integráciu do komunikačného mixu, 
s čím môžu byť spojené dodatočné náklady

+ presnosť oslovenia cieľových skupín 
+ multiplikačné efekty vďaka publicite v médiách 
+ transfer imidžu zo sponzorovaného na sponzora
+ prienik na medzinárodné trhy
+ alternatíva vyhnúť sa niektorým zákazom v reklame 
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Inštitút tzv. „superodpočtu“
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Počas legislatívnej prípravy Zákona o športe sa uvažovalo o zavedení inštitútu tzv. „superodpočtu" pre sponzora, ako motivačný prvok
pre súkromný sektor investovať finančné prostriedky na podporu športu na základe zmluvy o sponzorstve. Napriek tejto a iným
výhodám, nebol superodpočet premietnutý do novelizácie Zákona o dani z príjmov a aktuálne nie je legislatívne ukotvený.

„Superodpočet“ v akejkoľvek výške mal pôsobiť predovšetkým psychologicky, aby dostali sponzori impulz od štátu, že dostávajú určitú
výhodu výmenou za absolútnu transparentnosť sponzorskej zmluvy, ktorá sa pri zmluve o reklame nedokáže zabezpečiť.

Schéma „superodpočtu“ pre sponzora mala fungovať na podobnom princípe na akom funguje od 1. januára 2015 daňové zvýhodnenie
pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. Toto spočíva v odpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od základu dane.
V súvislosti s realizáciou projektu výskumu a vývoja vznikajú daňovníkovi výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia a
sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty vo výške 25 %.

Obdobné inštitúty fungujú vo viacerých krajinách v Európe a vo svete. Ide napríklad o Maďarsko, Španielsko, Rumunsko alebo Kanadu.

V Maďarsku je od roku 2011 sponzorstvo športových tímov elementom sociálnej zodpovednosti podnikov, ktoré je však výrazne daňovo
zvýhodnené. Nenávratná finančná podpora v podobe sponzoringu predstavujúca u sponzora výdavok (náklad) znižuje výsledok
hospodárenia sponzora, znižovala v roku 2011 aj samotnú daň v podobe superodpočtu, ktorý bol limitovaný do výšky 70% dane.

V rokoch 2012 a 2013 bolo možné v Maďarsku daňovú povinnosť u sponzora dodatočné znížiť o 10%, pokiaľ daňový základ nepresiahol
500 mil. HUF. Pokiaľ však bol daňový základ vyšší, výška daňovej povinnosti sa mohla znížiť o 19%. V ďalších rokoch daňová výhoda
v podobe superodpočtu priniesla úspory vo výške 2,5 % alebo 4,45 %.

Sponzorstvo v športe je podporované daňovým zvýhodnením aj v Španielsku v podobe možného 35% alebo až 40% odpočtu zo základu
dane z príjmov. Každý rok sú na základe verejného záujmu vybrané športy, pri ktorých môže výška odpočtu dosiahnuť dokonca 45%,
maximálne však výšku 50 tis. EUR ročne.

V Rumunsku je možné pri sponzorstve využiť jeden z nasledujúcich odpočtov z dane z príjmov:
 0,5 % z čistého obratu alebo
 20 % z dane z príjmov.
Táto hodnota sa následne neodvedie do štátneho rozpočtu, ale príjemcovi sponzorského. Pokiaľ sponzorské presiahne vyššie uvedené
limity, časť, ktorá nemôže byť odpočítaná v danom zdaňovacom období, môže byť odpočítaná počas 7 po sebe nasledujúcich rokov
a môže byť odpočítaná za rovnakých podmienok. Uvedený benefit nie je podmienený dosiahnutím zisku v roku, v ktorom je sponzorstvo
poskytnuté. Zdroj: www.rsm.hu/, vila.es/; KPMG Sponsorship from March 2017
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Inštitút tzv. „superodpočtu“
Vláda v Kanade používa niekoľko rôznych daňových stimulov na podporu športu. Dva hlavné modely sú tzv. „Income tax measures“
a „Sales tax measures“, t.j. stimuly v oblasti dane z príjmov a nepriamych daní.

Prvá provincia, kde sa začal využívať daňový stimul s názvom „Healthy Living Tax Credit“, v preklade „daňový odpočet pre zdravší život“,
bolo Nové Škótsko. Program, ktorý bol predstavený v roku 2005, umožňoval fyzickým osobám (rodičom) uplatniť daňový stimul v oblasti
dane z príjmov. Program sa vzťahoval na deti do veku 17 rokov vrátane, ktoré sa venovali športu v registrovaných športových kluboch.
Celková suma výdavkov zaplatená rodičmi v športovom klube, ktorá sa vzťahovala k danému daňovému stimulu bola maximálne vo výške
500 CAD, po vydelení najnižšou hraničnou sadzbou dane (8.79% v tom čase), predstavovala úľavu na dani 44 CAD na dieťa.

Obdobný program vznikol v roku 2007 s názvom „Children Fitness Tax Credit“, v preklade „daňový odpočet pre pohyb detí“, ktorý sa
vzťahuje na deti do veku 16 rokov vrátane (alebo do veku 18 rokov vrátane pri telesne postihnutých). Bola určená hranica minimálnych
a maximálnych výdavkov na šport na jedno dieťa. Minimálna výška výdavkov bola vo výške 100 CAD a maximálna vo výške 500 CAD.
V prvom roku existencie daného programu využilo daňovú úľavu približne 1,3 mil. daňovníkov. V roku 2008 tento počet vzrástol na 1,5 mil.
daňovníkov.

V roku 2015 bola maximálna výška výdavkov na šport týkajúca sa daného daňového stimulu vo výške 1 000 CAD. V roku 2016 sa však
maximálna výška výdavkov na šport znížila na 500 CAD. Predpokladá sa, že tento príspevok stál ročne kanadskú vládu približne 90 až 115
mil. CAD. Pre rok 2017 sa uvažovalo o jeho zrušení.

Idea daňového stimulu „Sales tax measures“ je podobná ako pri zdaňovaní tabakových produktov alebo nezdravého jedla. Navrhuje sa
podobná stratégia na podporu fyzickej aktivity zvyšovaním spotrebnej dane, prípadne dane z pridanej hodnoty na tovaroch a službách,
ktoré sú spojené so zníženou fyzickou aktivitou a naopak. Napríklad znížená cena za nákup bicyklov ako podpora alternatívneho spôsobu
prepravy.

29

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.legalline.ca
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Príjemcovia podpory na športovú 

činnosť
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Organizovaný šport – Národné športové zväzy
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Zákon o športe stanovuje, že aby šport mohol patriť medzi tzv. uznané športy, musí byť zároveň uznaný aspoň jednou z piatich jasne
určených medzinárodných športových organizácií. V súčasnej dobe spĺňa podmienky na to stať sa uznaným športom podľa Zákona o športe
107 športov. Niektoré z týchto športov však na Slovensku nie sú zastúpené alebo nie sú organizované športovým zväzom. O príspevok
uznanému športu na rok 2018 na jeseň v roku 2017 požiadali národné športové zväzy zastupujúce 70 športov. V niektorých prípadoch platí,
že jeden národný športový zväz zastupuje viac než jeden uznaný šport. Jedná sa napríklad o Slovenský horolezecký spolok JAMES, ktorý
zastupuje horolezectvo a športové lezectvo alebo Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz zastupujúci kolieskové korčuľovanie aj
rýchlokorčuľovanie. Celkový počet zväzov žiadajúcich o príspevok uznanému športu na rok 2018 je tak 66.

Šport Zväz

1 americký futbal Slovenská asociácia amerického 
futbalu, o. z.

2 atletika Slovenský atletický zväz

3 automobilový šport Slovenská asociácia motoristického 
športu

4 basebal Slovenská baseballová federácia
5 basketbal Slovenská basketbalová asociácia
6 bedminton Slovenský zväz bedmintonu
7 biatlon Slovenský zväz biatlonu
8 biliard Slovenský biliardový zväz
9 boby a skeleton Slovenský zväz bobistov

10 boccia Slovenská asociácia boccie
11 boule lyonnaise Slovenská asociácia boccie
12 bowling Slovenský bowlingový zväz
13 box Slovenská boxerská federácia
14 bridž Slovenský bridžový zväz
15 curling Slovenský curlingový zväz
16 cyklistika Slovenský zväz cyklistiky
17 dráhový golf Slovenský zväz dráhového golfu
18 florbal Slovenský zväz florbalu
19 futbal Slovenský futbalový zväz
20 golf Slovenská golfová asociácia 
21 gymnastika Slovenská gymnastická federácia
22 hádzaná Slovenský zväz hádzanej
23 horolezectvo Slovenský horolezecký spolok JAMES
24 jachting Slovenský zväz jachtingu

25 jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ 
FEDERÁCIA

26 judo Slovenský zväz Judo

Šport Zväz
27 kanoistika Slovenská kanoistika
28 karate Slovenský zväz karate
29 kickbox Slovenský zväz kickboxu

30 kolieskové 
korčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz

31 korfbal Slovenská asociácia korfbalu
32 krasokorčuľovanie Slovenský krasokorčuliarsky zväz

33 kulturistika a fitnes Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes 
a silového trojboja

34 ľadový hokej Slovenský zväz ľadového hokeja

35 letecké športy
Slovenský národný aeroklub generála 
Milana Rastislava Štefánika, národný 
športový zväz

36 lukostreľba Slovenský lukostrelecký zväz
37 lyžovanie Slovenská lyžiarska asociácia
38 moderný päťboj Slovenský zväz moderného päťboja
39 motocyklový šport Slovenská motocyklová federácia
40 orientačné športy Slovenský zväz orientačných športov
41 plavecké športy Slovenská plavecká federácia
42 potápačské športy Zväz potápačov Slovenska
43 pozemný hokej Slovenský zväz pozemného hokeja
44 psie záprahy Slovenský zväz psích záprahov
45 rugby Slovenská rugbyová únia
46 rybolovná technika Slovenský zväz rybolovnej techniky
47 rýchlokorčuľovanie Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
48 sánkovanie Slovenský zväz sánkarov

49 silové športy Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes 
a silového trojboja

50 skialpinizmus Slovenská skialpinistická asociácia

Šport Zväz
51 softbal Slovenská softballová asociácia
52 squash Slovenská squashová asociácia
53 stolný tenis Slovenský stolnotenisový zväz
54 streľba SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ
55 šach Slovenský šachový zväz
56 šerm Slovenský šermiarsky zväz
57 šípky Združenie šípkarských organizácií
58 športové lezectvo Slovenský horolezecký spolok JAMES

59 športy s lietajúcim 
diskom Slovenská asociácia Frisbee

60 taekwondo Slovenská asociácia taekwondo WTF
61 tanečný šport Slovenský zväz tanečného športu
62 tenis Slovenský tenisový zväz
63 triatlon Slovenská triatlonová únia
64 veslovanie Slovenský veslársky zväz

65 vodné lyžovanie Slovenský zväz vodného lyžovania a 
wakeboardingu

66 vodný motorizmus Slovenský zväz vodného motorizmu
67 volejbal Slovenská volejbalová federácia
68 vzpieranie Slovenský zväz vzpierania
69 wushu Slovenská asociácia čínskeho wushu
70 zápasenie SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ
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Organizovaný šport – členská základňa do 23 rokov
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Zväzy žiadajúce o príspevok uznanému športu dokladujú veľkosť svojej členskej základne vo veku do 23 rokov. K 30. septembru 2017 bolo
pod zväzy registrovaných 132 716 mladých športovcov. Platí, že jeden športovec môže byť registrovaný pod väčším počtom športových
zväzov. Jednoznačne najväčšiu mládežnícku základňu má futbal, nasleduje atletika a volejbal. Podľa informácií o rozložení členskej
základne, ktoré poskytujú športové zväzy, sú v prípade väčšiny športov viac zastúpení chlapci (59,6 %) než dievčatá (40,4 %). Pri prepočte
podľa veľkosti mládežníckej základne jednotlivých športov je z celkového počtu 132,7 tisíc športovcov viac ako sto tisíc chlapcov (77,3 %)
a registrovaných dievčat je cca 30 tisíc (22,7 %).

Šport mládež do 
23 rokov muži (%) ženy (%)

26 motocyklový šport 282 86% 14%
27 streľba 278 69% 32%
28 golf 272 60% 40%
29 basebal 268 100% 0%
30 taekwondo 242 50% 50%
31 silové športy 238 60% 40%
32 softbal 237 10% 90%
33 moderný päťboj 236 50% 50%
34 horolezectvo 210 70% 30%
35 biatlon 197 50% 50%
36 potápačské športy 181 50% 50%
37 orientačné športy 172 50% 50%
38 pozemný hokej 166 50% 50%
39 lukostreľba 163 50% 50%
40 šerm 155 51% 49%

41
športy s lietajúcim 
diskom 140 50% 50%

42 box 136 100% 0%
43 wushu 130 55% 45%
44 vzpieranie 120 50% 50%
45 sánkovanie 112 50% 50%

46
kolieskové 
korčuľovanie 109 69% 32%

47 automobilový šport 92 50% 50%
48 rugby 88 74% 26%
49 rýchlokorčuľovanie 81 52% 48%
50 jachting 77 59% 41%

Šport mládež do 
23 rokov muži (%) ženy (%)

51 rybolovná technika 77 75% 25%
52 americký futbal 72 95% 5%
53 veslovanie 67 50% 50%
54 vodné lyžovanie 63 50% 50%
55 korfbal 60 50% 50%
56 športové lezectvo 56 50% 50%
57 boby a skeleton 46 78% 22%
58 bowling 45 60% 40%
59 biliard 43 90% 10%
60 letecké športy 39 75% 25%
61 boccia 36 60% 40%
62 boule lyonnaise 34 60% 40%
63 dráhový golf 33 60% 40%
64 vodný motorizmus 22 72% 28%
65 šípky 21 55% 45%
66 bridž 16 83% 18%
67 skialpinizmus 15 70% 30%
68 psie záprahy 13 60% 40%
69 squash 12 65% 35%
70 curling 5 50% 50%

132 716 59,6% 40,4%

Šport mládež do 
23 rokov muži (%) ženy (%)

1 futbal 66 746 95% 5%
2 atletika 11 390 50% 50%
3 volejbal 8 605 67% 34%
4 ľadový hokej 6 723 85% 15%
5 gymnastika 5 169 38% 63%
6 hádzaná 4 268 50% 50%
7 plavecké športy 3 073 51% 49%
8 basketbal 3 022 50% 50%
9 florbal 2 623 60% 40%
10 tenis 2 321 50% 50%
11 judo 1 839 50% 50%
12 tanečný šport 1 669 50% 50%
13 karate 1 419 50% 50%
14 stolný tenis 1 283 50% 50%
15 kanoistika 1 082 70% 30%
16 šach 1 040 60% 40%
17 jazdectvo 878 50% 50%
18 cyklistika 857 61% 39%
19 lyžovanie 687 42% 58%
20 kickbox 639 50% 50%
21 bedminton 533 50% 50%
22 zápasenie 511 80% 20%
23 krasokorčuľovanie 505 50% 50%
24 kulturistika a fitnes 342 44% 56%
25 triatlon 335 50% 50%
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Organizovaný šport – vývoj členskej základne do 23 rokov
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Medzi koncom septembra 2017 a 2016 sa najviac mládežnícka členská základňa zvýšila v atletike, florbale, gymnastike a hádzanej.
Medziročná zmena počtu registrovaných mladých športovcov pod jednotlivými zväzmi je zapríčinená reálnym nárastom a poklesom
členskej základne v nadväznosti na vyvíjajúcu sa obľúbenosť jednotlivých športov, a taktiež úspešnosťou jednotlivých zväzov registrovať
mladých športovcov, ktorí sa venujú danému športu. Vysoký pokles členskej základne mladých športovcov v prípade cyklistiky je tak
zapríčinený zmeneným prístupom k tomu, kto je považovaný za registrovaného športovca a nemožno predpokladať, že by za prepadom
mládežníckej základne na úroveň 25% pôvodných hodnôt stál náhly prepad záujmu o tento šport.

Šport mládež 2016 mládež 2017 změna
1 atletika 8 536 11 390 2 854
2 florbal 500 2 623 2 123
3 gymnastika 3 435 5 169 1 734
4 hádzaná 3 019 4 268 1 249
5 judo 684 1 839 1 155
6 plavecké športy 2 318 3 073 755
7 tanečný šport 957 1 669 712
8 futbal 66 422 66 746 324
9 tenis 2 029 2 321 292
10 karate 1 171 1 419 248
11 horolezectvo 0 210 210
12 silové športy 109 238 129
13 potápačské športy 69 181 112
14 basketbal 2 915 3 022 107
15 kickbox 536 639 103
16 kanoistika 995 1 082 87
17 taekwondo 156 242 86
18 bedminton 455 533 78
19 rugby 12 88 76
20 wushu 54 130 76
21 veslovanie 5 67 62
22 krasokorčuľovanie 451 505 54
23 triatlon 291 335 44
24 športové lezectvo 13 56 43

25 športy s lietajúcim 
diskom 98 140 42

Šport mládež 2016 mládež 2017 změna
26 biliard 2 43 41
27 sánkovanie 75 112 37
28 boule lyonnaise 0 34 34
29 boby a skeleton 15 46 31
30 rybolovná technika 54 77 23
31 vodný motorizmus 0 22 22
32 softbal 217 237 20
33 psie záprahy 0 13 13
34 bridž 9 16 7
35 moderný päťboj 235 236 1
36 squash 11 12 1
37 boccia 36 36 0
38 ľadový hokej 6 723 6 723 0
39 rýchlokorčuľovanie 84 81 -3
40 skialpinizmus 25 15 -10
41 dráhový golf 45 33 -12
42 letecké športy 51 39 -12
43 basebal 283 268 -15
44 zápasenie 526 511 -15
45 automobilový šport 108 92 -16
46 americký futbal 91 72 -19
47 motocyklový šport 308 282 -26
48 jazdectvo 905 878 -27
49 curling 33 5 -28
50 kolieskové korčuľova 138 109 -29

Šport mládež 2016 mládež 2017 změna
51 bowling 75 45 -30
52 šerm 188 155 -33
53 orientačné športy 208 172 -36
54 pozemný hokej 202 166 -36
55 vzpieranie 160 120 -40
56 lukostreľba 209 163 -46
57 šípky 69 21 -48
58 korfbal 135 60 -75
59 šach 1 121 1 040 -81
60 vodné lyžovanie 166 63 -103
61 box 243 136 -107
62 biatlon 322 197 -125
63 kulturistika a fitnes 612 342 -270
64 jachting 398 77 -321
65 stolný tenis 1 709 1 283 -426
66 golf 928 272 -656
67 streľba 1 179 278 -901
68 lyžovanie 1 718 687 -1 031
69 volejbal 10 567 8 605 -1 962
70 cyklistika 3 543 857 -2 686

3759
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Organizovaný šport – celková členská základňa

34

Za účelom získania komplexného prehľadu o stave organizovaného športu v Slovenskej republike, jeho financovaní z verejných zdrojov
a využívanej športovej infraštruktúre, predpokladá Zákon o športe zavedenie tzv. Informačného systému športu, ktorý spravuje
a prevádzkuje Ministerstvo školstva. Ten je tvorený z nasledujúcich modulov: register fyzických osôb v športe, register právnických osôb
v športe, verejný portál informačného systému športu a modul odbornej prípravy športových odborníkov. V súčasnosti ale informácie
uvedené v Informačnom systéme športu nie sú úplné a tak ich nemožno plnohodnotne využívať. Aktuálne platí, že informačný systém
športu je zatiaľ v skúšobnej prevádzke a zverejnené údaje nie sú úplné ani odkazujúce sa na iné registre verejnej správy.
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Šport Kluby Sportovci
1 futbal 1 741 6 215
2 jazdectvo 270 1 585
3 streľba 266 7 381
4 tenis 264 10 659
5 bedminton 235 2 247
6 cyklistika 152 1 093
7 šach 150 4 696
8 lyžovanie 126 1 530
9 volejbal 125 14 165

10 atletika 123 5 636
11 basketbal 123 4 000
12 motocyklový šport 114 1 167
13 tanečný šport 113 3 246
14 gymnastika 109 5 648
15 plavecké športy 107 5 093
16 ľadový hokej 103 10 582
17 karate 101 3 729
18 hádzaná 88 5 868
19 kanoistika 65 1 642
20 bowling 64 2 552
21 triatlon 62 1 655
22 box 60 8
23 florbal 58 4 038
24 judo 48 2 605
25 lukostreľba 42 573

Šport Kluby Sportovci
26 stolný tenis 41 1 298
27 biatlon 40 502
28 jachting 39 2 151
29 horolezectvo 34 528
30 golf 33 8 003
31 zápasenie 32 825
32 kickbox 31 1 000
33 letecké športy 28 1 028
34 orientačné športy 27 667
35 potápačské športy 25 260
36 automobilový šport 23 425
37 basebal 17 619
38 vzpieranie 17 268
39 taekwondo 15 669
40 kulturistika a fitnes 14 2 390
41 squash 12 444
42 psie záprahy 11 105
43 curling 10 182
44 dráhový golf 10 318
45 šerm 10 362
46 bridž 9 8
47 moderný päťboj 9 278
48 pozemný hokej 9 765
49 rýchlokorčuľovanie 9 169
50 veslovanie 8 194

Šport Kluby Sportovci
51 wushu 8 11
52 skialpinizmus 7 165
53 softbal 7 254
54 vodné lyžovanie 7 80
55 biliard 6 243
56 boccia 6 125

57 kolieskové 
korčuľovanie 6 39

58 sánkovanie 5 100
59 šípky 5 617
60 vodný motorizmus 4 337
61 korfbal 3 136
62 silové športy 3 0
63 boby a skeleton 2 15
64 športové lezectvo 2 0

65 športy s lietajúcim 
diskom 2 251

66 americký futbal 1 0
67 boule lyonnaise 1 0
68 krasokorčuľovanie 1 1 022
69 rugby 1 346
70 rybolovná technika 0 110

Športovci Športovci Športovci
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Súčasný stav aktuálnosti informácií v Informačnom systéme športu 
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Úplnosť informácií v Informačnom systéme športu sa v rámci rôznych športov výrazne líši. Porovnanie odpovedí z dotazníkového
prieskumu a počtu klubov zadaných v Informačnom systéme športu na Slovensku prinieslo nasledujúce výsledky. Iba pri troch zväzoch
bol uvedený rovnaký počet klubov, aký sa nachádza v Informačnom systéme športu. Pri ďalších štyroch zväzoch porovnané hodnoty
rámcovo zodpovedali. Tieto zväzy sú zobrazené zelenou farbou. Pri ostatných zväzoch sú výsledky veľmi odlišné a Informačný systém
športu teda nemožno považovať za spoľahlivý zdroj informácií. Problematický je predovšetkým údaj o počte klubov a zväzov, pri ktorých
je v Informačnom systéme športu uvedený vyšší počet klubov, ako je ich reálny počet uvedený priamo športovými zväzmi
v dotazníkovom prieskume. Pri dvoch zväzoch potom počet klubov zadaných v Informačnom systéme športu nezachytáva ani pätinu
všetkých registrovaných klubov uvedených športovým zväzom.

Počet klubov uvedených športovými 
zväzmi v dotazníkovom prieskume

Počet klubov v Informačnom systéme 
športu

Rozdiel
(počet klubov v Informačnom systéme / počet 

klubov uvedených zväzmi v dotazníkovom 
prieskume)

39 65 167%
71 109 154%
186 264 142%
197 270 137%
97 103 106%
15 15 100%
7 7 100%
6 6 100%

1 825 1 741 95%
11 10 91%
8 7 88%

14 12 86%
14 11 79%
13 10 77%
196 150 77%
64 48 75%
178 126 71%
11 6 55%
6 1 17%

750 41 5%
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Dotazníkový prieskum vs. Informačný systém športu 
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Porovnanie odpovedí z dotazníkového prieskumu a počtu registrovaných športovcov v Informačnom systéme športu na Slovensku
prinieslo omnoho horšie výsledky ako pri porovnaní športových klubov. Iba pri dvoch zväzoch hodnoty rámcovo zodpovedali. Tieto zväzy
sú zobrazené zelenou farbou. Pri jedenástich zväzoch je uvedený vyšší počet registrovaných športovcov, ako je ich reálny počet uvedený
priamo športovými zväzmi v dotazníkovom prieskume. Pri dvoch zväzoch teda počet registrovaných športovcov zadaných v Informačnom
systéme športu nezachytáva ani pätinu všetkých registrovaných športovcov uvedených športovým zväzom.

Počet registrovaných športovcov 
uvedených športovými zväzmi v 

dotazníkovom prieskume

Počet registrovaných športovcov v 
Informačnom systému športu

Rozdiel
(počet športovcov v Informačnom systéme / počet 

športovcov uvedených zväzmi v dotazníkovom 
prieskume)

182 444 244%
1 138 1 642 144%
1 897 2 605 137%
134 165 123%
296 318 107%

5 401 5 648 105%
347 362 104%
120 125 104%

4 519 4 696 104%
648 669 103%

10 496 10 582 101%
120 105 88%

12 537 10 659 85%
2 008 1 585 79%
120 80 67%

2 771 1 530 55%
11 000 1 298 12%
159 000 6 215 4%



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.

Organizovaný šport – Športové organizácie
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V rámci organizovaného športu okrem športových zväzov pôsobia aj ďalšie športové organizácie. Tie nezískavajú finančné prostriedky
prostredníctvom príspevku uznanému športu, ale v rámci ďalších programov Národného programu rozvoja športu v SR, ktorý spadá pod
Ministerstvo školstva. Zákon o športe jasne vymedzuje pôsobnosť a úlohy Slovenskému olympijskému výboru a Slovenskému
paralympijskému výboru.

Športové organizácie Podprogram Národného programu rozvoja športu v SR - 2017
Slovenský paralympijský výbor Národné športové projekty
Slovenský olympijský výbor Národné športové projekty
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Národné športové projekty
Slovenská asociácia športu na školách Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
Slovenská asociácia univerzitného športu Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
Slovenská hokejbalová únia Národné športové projekty
Deaflympijský výbor Slovenska Národné športové projekty
Európska univerzitná hokejová asociácia, o.z.(EUHA) Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
Slovenská federácia karate a bojových umení Národné športové projekty
Šedý medveď, občianske združenie Prierezové činnosti
Klub slovenských turistov Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
Slovenská asociácia pretláčania rukou Národné športové projekty
Slovenský zväz rádioamatérov Národné športové projekty
Slovenský kolkársky zväz Národné športové projekty
Zväz Modelárov Slovenska Národné športové projekty
Slovenský cykloklub Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
Konfederácia športových zväzov SR Národné športové projekty
Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky Prierezové činnosti
Slovenská nohejbalová asociácia Národné športové projekty & Šport pre všetkých, školský a univerzitný šport
Slovenský zväz Taekwon-Do ITF Národné športové projekty
Slovenský rybársky zväz Národné športové projekty
1. ABC Nitra Prierezové činnosti
Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky Národné športové projekty
Slovenská asociácia dynamickej streľby Národné športové projekty
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Neorganizovaný šport – podiel športujúceho obyvateľstva
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Zo štúdie Eurobarometra z roku 2014 vyplýva, že na Slovensku cvičí alebo športuje aspoň raz týždenne približne tretina obyvateľov
starších ako 15 rokov (34 %). Podiel obyvateľstva, ktoré športuje raz za týždeň je tak nižší ako v celej EÚ, v ktorej sa športu venuje
približne 41 % obyvateľov a výrazne nižší ako v severských krajinách, kde aspoň raz týždenne športujú až dve tretiny obyvateľstva
(Švédsko 68 %, Dánsko 66 % alebo Fínsko 58 %). Fyzickú aktivitu ako je bicyklovanie za účelom prepravy, tanec alebo záhradníčenie
aspoň raz za týždeň na Slovensku vykonáva 52 % obyvateľov, čo je o 4 % viac ako je európsky priemer.

Rozloženie obyvateľov podľa toho, ako často sa venujú športu

 V porovnaní s európskym priemerom sa na Slovensku menej ľudí
venuje športu pravidelne. Štvrtina obyvateľstva síce športuje, ale
menej ako jedenkrát za týždeň. 41 % obyvateľov nešportuje vôbec,
čo je o 6 % obyvateľov viac ako v roku 2009.

 V prieskume slovenskí respondenti najčastejšie uvádzali ako
dôvod, prečo sa nevenujú športu, nedostatok času. 8 %
respondentov za hlavný dôvod označilo nedostatok vhodnej
a dostupnej športovej infraštruktúry, čo je štvrtá najväčšia hodnota
v rámci 28 krajín EÚ.
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25%
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Vôbec nešportujú
Športujú, ale nie častejšie ako trikrát za mesiac
Športujú jeden až štyrikrát týždenne
Športujú päťkrát týždenne a častejšie

Rozloženie obyvateľov podľa toho, ako často vykonávajú fyzickú 
aktivitu

 Na Slovensku je pomerne malá časť obyvateľov, ktorí takmer vôbec
nevykonávajú fyzickú aktivitu ako je preprava na bicykli, tanec
alebo práce v záhrade. Fyzickej aktivite sa nevenuje približne pätina
obyvateľov nad 15 rokov. Viac ako polovica obyvateľov vykonáva
fyzickú aktivitu aspoň raz týždenne.

 70 % slovenských respondentov uviedlo, že sa v uplynulých
7 dňoch aspoň v štyroch dňoch venovali dlhšej než 10 minútovej
chôdzi, čo je jedna z najvyšších hodnôt v rámci krajín EÚ.
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Záujem o jednotlivé športy na Slovensku
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Za účelom výpočtu výšky príspevku uznanému športu zabezpečuje Ministerstvo školstva každé dva roky prieskum verejnej mienky s
cieľom zistiť, aký je na Slovensku záujem o jednotlivé športy. Posledný prieskum sa uskutočnil v roku 2016 a vykonala ho spoločnosť GfK
Slovakia s.r.o. Jednou z otázok, na ktorú v rámci prieskumu respondenti odpovedali, bola: „O ktoré športy sa najviac zaujímate
(sledovaním v elektronických a printových médiách, prostredníctvom internetu, ako divák na športovom podujatí, vykonávaním športu
atď.)?“ Respondenti si mohli vybrať z viacerých možností a odpovede na túto otázku dobre reprezentujú záujem o jednotlivé športy.
Najpopulárnejším športom na Slovensku je ľadový hokej, ktorý je nasledovaný futbalom a cyklistikou.

Záujem o šport
1 ľadový hokej
2 futbal
3 cyklistika
4 tenis
5 lyžovanie
6 krasokorčuľovanie
7 atletika
8 plavecké športy
9 gymnastika

10 automobilový šport
11 volejbal
12 biatlon
13 kanoistika
14 hádzaná
15 basketbal
16 tanečný šport
17 motocyklový šport
18 stolný tenis
19 biliard
20 kulturistika a fitnes
21 streľba
22 box
23 šípky
24 kolieskové korčuľovanie
25 triatlon

Záujem o šport
26 bowling
27 vzpieranie
28 bedminton
29 veslovanie
30 sánkovanie
31 jazdectvo
32 horolezectvo
33 letecké športy
34 psie záprahy
35 florbal
36 lukostreľba
37 pozemný hokej
38 rýchlokorčuľovanie
39 golf
40 kickbox
41 karate
42 šach
43 americký futbal
44 curling
45 vodné lyžovanie
46 potápačské športy
47 rugby
48 zápasenie
49 šerm
50 judo

Záujem o šport
51 rybolovná technika
52 moderný päťboj
53 silové športy
54 skialpinizmus
55 squash
56 taekwondo
57 orientačné športy
58 jachting
59 boby a skeleton
60 športové lezectvo
61 vodný motorizmus
62 wushu
63 športy s lietajúcim diskom
64 basebal
65 boccia
66 dráhový golf
67 softbal
68 bridž
69 korfbal
70 boule lyonnaise
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V roku 2017 poskytlo Ministerstvo školstva športovým zväzom celkom 43,3 mil. EUR. Tieto prostriedky si rozdelilo celkom 66 národných
športových zväzov, ktoré tieto prostriedky rozdelili medzi 69 uznaných športov. Medzi najviac podporované športy patrí tradične futbal a
ľadový hokej, nasledované tenisom a kanoistikou. Na opačnom konci finančnej podpory sa pohybuje rugby, americký futbal a bridž. Prvá
desiatka finančne najviac podporovaných športov na Slovensku získava necelých 78% z celkovej finančnej čiastky alokovanej
Ministerstvom školstva. Futbal získava viac ako štvrtinu z celkovej čiastky (28 %).

Organizovaný šport - Národné športové zväzy

Zdroj: Ministerstvo školstva, štatistické spracovanie KPMG
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Jednotlivé športy boli v rámci analýzy rozdelené na individuálne a kolektívne športy. Následne bola vykonaná analýza získaných dotácií
od Ministerstva školstva pre tieto dve skupiny športov. Z celkových 69 športov bolo 16 kolektívnych a 53 športov bolo zaradených medzi
športy individuálne. Primárnymi prijímateľmi finančných prostriedkov medzi kolektívnymi športmi sú tradične futbal a ľadový hokej. Tie si
medzi sebou rozdelili takmer 79% všetkých dotácií rozdelených medzi kolektívne športy. Celková finančná podpora je podobná (cez 20
mil. EUR). Priemernú finančnú podporu pri kolektívnych športoch výrazne zdvíha už zmienený futbal a ľadový hokej. Mediánové hodnoty,
ktoré majú v tomto prípade väčšiu vypovedajúcu hodnotu sú porovnateľné.

Organizovaný šport - Národné športové zväzy

Zdroj: Ministerstvo školstva, štatistické spracovanie KPMG 

Alokácia finančných zdrojov Ministerstva školstva medzi kolektívne a individuálne športy

Kolektívny šport Individuálny šport

Počet finančne podporovaných športov 16 53

Celková finančná podpora (v EUR) 22 737 941 20 611 244

Najviac podporovaný šport (v EUR) 11 749 164 (futbal) 3 203 073 (tenis)

Priemerná finančná podpora na 1 šport (v EUR) 1 421 121 388 891

Mediánová finančná podpora (v EUR) 145 830 133 958

Podiel finančnej podpory najviac podporovaného športu 
na celkovej čiastke (v %)

51,7 15,5
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Organizovaný šport - Národné športové zväzy

Zdroj: Ministerstvo školstva, štatistické spracovanie KPMG
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Organizovaný šport - Národné športové zväzy

Zdroj: Ministerstvo školstva, štatistické spracovanie KPMG 

Porovnanie finančnej podpory najviac podporovaného športu 
s ostatnými podporenými športmi
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V roku 2017 získalo finančnú podporu celkovo 24 športových organizácií a celková finančná podpora presiahla 5,9 mil. EUR. Medzi
organizácie, ktoré v roku 2017 získali najvyššiu finančnú podporu, patrí Slovenský paralympijský výbor (35,8 %) a Slovenský olympijský
výbor (15,2 %). Obe športové organizácie investovali všetky získané prostriedky do národných športových projektov. Celková výška
prostriedkov alokovaných na národné športové programy dosiahla takmer 80 %.

Organizovaný sport - Športové organizácie

Zdroj: Ministerstvo školstva, statistické zpracování KPMG 

Alokácia finančnej podpory športových organizácií podľa 
kapitol Ministerstva školstva

Finančná podpora Ministerstva školstva športovým organizáciám 
v roku 2017 (v EUR)
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Zhrnutie kapitoly
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Analýza súčasného stavu financovania

 V posledných rokoch došlo k výrazným zmenám v oblasti organizácie športového prostredia a systému financovania športu.
Najzásadnejšou zmenou bolo prijatie Zákona o športe. Tento zákon jasne definuje úlohy jednotlivých subjektov v oblasti športu,
stanovuje pravidlá, ktoré zaručujú výrazne transparentnejšiu distribúciu verejných prostriedkov subjektom pôsobiacim v oblasti športu
a nastavuje systém pre kontrolu efektívneho využitia verejných prostriedkov. To možno hodnotiť ako veľmi pozitívnu zmenu.

 Šport je financovaný zo štátneho rozpočtu z troch zdrojov: z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva na šport, z odvodov z prevádzky
lotériových hier a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu účelovo určených na národné športové projekty. Pravidlá pre zdroje
financovania sú nastavené tak, aby sa výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na šport postupne zvyšovala. Pravidlá pre
použitie týchto zdrojov financovania určujú štruktúru pre využitie prostriedkov a zároveň sú nastolené pravidlá pre kontrolu využitia
týchto prostriedkov.

 Finančný príspevok na športovú činnosť, o ktorý môžu žiadať národné športové zväzy, sa medzi zväzy rozdeľuje na základe jasne
stanoveného a vopred známeho vzorca. Výška finančného príspevku závisí na dosiahnutých športových úspechoch ako v kategórii
dospelých, tak v kategórii mládeže, na domácom a zahraničnom záujme o príslušný šport a na počte aktívnych športovcov vo veku
do 23 rokov.

 Najdôležitejším zdrojom financovania je verejný sektor. Na vládnej úrovni je to Ministerstvo školstva, ktoré alokuje svoje finančné
zdroje do 8 rôznych kapitol. Ministerstvo tradične najviac prostriedkov dáva do kapitoly uznaných športov, kam v priemere
za posledných sedem rokov každoročne posielalo takmer 24 mil. EUR. Finančná podpora športu na národnej úrovni v niekoľkých
posledných rokoch jednoznačne rastie.

 Hlavnými príjemcami podpory sú národné športové zväzy a športové organizácie. O príspevok uznanému športu na rok 2018 požiadali
národné športové zväzy zastupujúce 70 športov a tiež 24 športových organizácií.

 Z národných športových zväzov sú najväčšími príjemcami verejných prostriedkov futbal, ľadový hokej a tenis. Zo športových
organizácií sú to Slovenský paralympijský výbor a Slovenský olympijský výbor.

 Problematické sú výsledky porovnania dotazníkového prieskumu s dátami dostupnými v Informačnom systéme športu. Porovnanie
počtu registrovaných klubov a športovcov ukázalo značné nezrovnalosti a nemožno tak Informačný systém športu brať ako spoľahlivý
zdroj informácií.
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Analýza financovania športu 
vo vybraných krajinách EÚ
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Prehľad systémov financovania 

športu a dobrej praxe vo 

vybraných krajinách EÚ
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Konfigurácia národných športových systémov
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Tvorba športovej politiky sa v štátoch Európy aj napriek určitým podobnostiam veľmi často líši. Je to dané predovšetkým sociálnym a
kultúrnym prostredím, taktiež organizačnou štruktúrou športu a rozdelením zodpovedností za šport v danej krajine. Porovnanie
zohľadňuje nasledujúce štyri parametre: 1) úloha štátu, 2) úroveň spolupráce medzi subjektami pôsobiacimi v športe, 3) príslušné úlohy
verejného, súkromného a dobrovoľníckeho sektoru pri poskytovaní športových služieb, 4) adaptabilita systému na zmeny dopytu. Podľa
týchto parametrov sú krajiny rozdelené do štyroch rozdielnych skupín.

Decentralizácia, verejný sektor pôsobí 
ako partner pri dosahovaní zmien

Centralizácia, verejný sektor pôsobí 
ako hnacia sila pri dosahovaní zmien

Kontinuita, 
udržateľnosť

Inovácie, 
konkurencieschopnosť

Aktívna 
spoločnosť

Privátny sektor

Dobrovoľnícky 
sektor

Štátny sektor

Holandsko

Írsko, Veľká Británia (Anglicko)

Dánsko, Taliansko, Nemecko, 
Rakúsko, Švédsko

Česká republika, Slovensko, 
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Cyprus, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Malta, Poľsko, 
Portugalsko, Slovinsko, 
Španielsko

Privátny (súkromný) sektor – tu sú veľmi silno zapojení všetci účastníci trhu, dominantnú úlohu tu zohráva dopyt a ponuka
Štátny (verejný) sektor – je charakteristický vysokou mierou vládnej intervencie, rozhodujúcu úlohu majú orgány verejnej správy
Dobrovoľnícky sektor – veľkú úlohu tu má veľmi silný a nezávislý dobrovoľnícky sektor
Aktívna spoločnosť - tento typ usporiadania je charakteristický rozsiahlou spoluprácou medzi všetkými uvedenými aktérmi (trh, vláda a
občianska spoločnosť) a žiadny z týchto aktérov nie je dominantný.



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.

Česká republika – základné informácie
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Česká republika patrí medzi štáty s nižšou životnou úrovňou v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ (v roku 2016 sa dostala na 85 %
priemeru EÚ). Krajina sa zaraďuje medzi štáty s podpriemernou mierou participácie v športe. Zo štúdie Eurobarometra v roku 2014
vyplynulo, že v krajine aktívne športuje len 36 % obyvateľstva. Pozitívny je však nárast športovej participácie o 8 percentuálnych bodov,
ktorý bol tretí najvyšší v celej EÚ od poslednej štúdie Eurobarometra. Verejné výdavky na šport dosiahli v roku 2016 výšku 69 EUR na
osobu.

Základné ukazovatele Údaje

Populácia (2016) 10,55 mil.

HDP na obyvateľa (v EUR) (2016) 16 736

Miera participácie na športe (2014) 36 %

Verejné výdavky na šport (mil. EUR) 
(2016) 725,7

Verejné výdavky na šport na 
1 obyvateľa (EUR) 69

Verejné výdavky na šport voči HDP 
(% HDP) 0,41

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz, OECD, Eurostat, Eurobarometer, analýza KPMG
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Česká republika – organizačná štruktúra
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Systém organizačnej štruktúry športu možno v Českej republike definovať ako centralizovaný. Kľúčovú úlohu v športovej štruktúre má
štátny sektor na čele s Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy. Systém je charakteristický vysokou mierou vládnej intervencie,
kde orgány verejnej správy majú rozhodujúcu úlohu. Z mimovládnych organizácií patrí medzi najvýznamnejšie Český olympijský výbor.

Vládne 
organizácie Mimovládne organizácie

Národná úroveň

Lokálna úroveň

Regionálna 
úroveň

Zdroj: spracovanie KPMG 

Ministerstvo 
školstva, 
mládeže 

a telovýchovy

Obce

Krajské 
úrady 

a regionálne 
športové 

rady

Športové kluby

Finančné toky športového systému

Český paralympijský 
výbor

Ostatné športové 
organizácie s celoštátnou 
pôsobnosťou (ČOS, ČUS, 

atď.)

Národné športové zväzy

Základné prvky organizačnej štruktúry športu v ČR
 Do organizácie športu v ČR je zapojená Vláda ČR, samosprávne

celky (kraje a najmä obce) a občianske združenia, ktoré združujú
športovcov a športové zväzy do príslušných spolkov

 Priamymi organizátormi športovej činnosti sú športové kluby,
telovýchovné jednoty a športové zväzy, ktoré sú väčšinou
mimovládnymi neziskovými organizáciami

 Legislatívne ukotvenie športu poskytuje hlavne Zákon o podpore
športu a Koncepcia podpory športu 2016 – 2025, ktorá nadväzuje
na Plán podpory športu v rokoch 2015 - 2017

 Športové organizácie v Českej republike pôsobia v podmienkach,
ktoré nie sú celkom harmonizované s európskym štandardom.

Český olympijský výbor

Ministerstvo 
obrany, 

Ministerstvo 
vnútra

Ministerstvo 
zdravotníctva

Krajské športové zväzy

Základné strategické ciele v oblasti športu
 Základným cieľom koncepcie športovej politiky v Českej republike

je zlepšiť podmienky pre šport a štátnu reprezentáciu tak, aby
zodpovedali významu športu pre spoločnosť i jednotlivcov.
Prioritou je podpora športu pre deti a mládež a ich trénerov
a podpora športových reprezentantov.

 Pre dosiahnutie stanoveného cieľa bolo v Koncepcii šport 2025
stanovených niekoľko strategických cieľov v týchto 8 oblastiach:

1. Rozvoj športu pre všetkých
2. Podpora širokej základne výkonnostných športovcov
3. Rozvoj školského a univerzitného športu
4. Odbornosť v športe
5. Obnova a budovanie športových zariadení
6. Šport hendikepovaných
7. Konkurencieschopnosť športovej reprezentácie ČR
8. Komerčný šport
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Orgány verejnej moci pôsobia na šport na troch základných úrovniach: centrálna, regionálna a miestna. Vláda Českej republiky schvaľuje
plán štátnej politiky v športe, ktorý vypracováva Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT). MŠMT má zásadný vplyv na
športové prostredie Českej republiky, pretože zabezpečuje financovanie športu zo štátneho rozpočtu a koordinuje uskutočňovanie vládou
schváleného plánu. Úloha samosprávnych krajov a obcí je predovšetkým v oblasti stanovenia koncepcie rozvoja športu na svojom území
a podpora výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry.

Centrálna úroveň Regionálna úroveň

Miestna úroveň

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy

 Na národnej úrovni je za koordináciu a organizáciu športu zodpovedné 
Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy, ktoré vypracováva plán štátnej 
politiky v športe v Českej republike, ktorý následne schvaľuje Vláda ČR.

 Úloha ministerstva je kľúčová, pretože koordinuje uskutočňovanie vládou 
schváleného plánu, zabezpečuje finančnú podporu športu zo štátneho 
rozpočtu a následne kontroluje jej použitie.

 Vytvára podmienky pre šport detí a mládeže a ich trénerov, pre rozvoj športu 
pre všetkých, pre šport zdravotne postihnutých občanov a pre športových 
reprezentantov Českej republiky a ich účasť na športových akciách v Českej 
republike i zahraničí.

 Vydáva antidopingový program a organizuje a kontroluje jeho uskutočňovanie

 Zriaďuje rezortné športové centrum a zabezpečuje jeho činnosť, koordinuje 
činnosť rezortných športových centier Ministerstva obrany a Ministerstva 
vnútra.

Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnútra

 Vo svojej pôsobnosti vytvárajú podmienky pre rozvoj športu, pre prípravu 
štátnej športovej reprezentácie, prípravu športových talentov a zriaďujú svoje 
rezortné športové centrá a zabezpečujú ich činnosť.

Ministerstvo zdravotníctva

 Vo svojej pôsobnosti organizuje zdravotné služby poskytované štátnym 
športovým reprezentantom a športovým talentom, vytvára organizačné 
predpoklady umožňujúce špecifický prístup športových reprezentantov ku 
klinickej starostlivosti a v záujme podpory zdravého spôsobu života vytvára 
podmienky pre podporu preventívnej, dispenzárnej a posudkovej zdravotnej 
starostlivosti v oblasti športu.

Kraje

Kraje vo svojej samostatnej pôsobnosti vytvárajú najmä 
nasledujúce podmienky pre šport:

 Zabezpečujú rozvoj športu pre všetkých a prípravu 
športových talentov, vrátane zdravotne postihnutých.

 Zabezpečujú výstavbu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku 
svojich športových zariadení.

 Zabezpečujú finančnú podporu športu zo svojho rozpočtu.

 Vypracovávajú plán rozvoja športu v kraji a zabezpečujú 
jeho plnenie.

Obce

Obce vo svojej samostatnej pôsobnosti vytvárajú najmä 
nasledujúce podmienky pre šport:

 Zabezpečujú rozvoj športu pre všetkých (najmä mládeže), 
prípravu športových talentov, vrátane zdravotne 
postihnutých.

 Zabezpečujú výstavbu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku 
svojich športových zariadení a poskytujú ich na športovú 
činnosť občanom.

 Kontrolujú účelové využitie svojich športových zariadení.

 Zabezpečujú finančnú podporu športu zo svojho rozpočtu.

 Vypracovávajú plán rozvoja športu v obci a zabezpečujú 
jeho plnenie.
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Najväčšou inštitucionálnou jednotkou českého športového prostredia sú športové organizácie s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré združujú
športové zväzy a Český olympijský výbor. Český olympijský výbor zabezpečuje účasť Českej republiky na olympijských hrách a zastrešuje
olympijskú reprezentáciu. Česká únia športu je dobrovoľným združením športových a telovýchovných zväzov, telovýchovných jednôt a
športových klubov. Medzi ďalšie významné športové organizácie s celoštátnou pôsobnosťou patria Združenie športových zväzov ČR,
Česká obec sokolská a ďalšie.

Český olympijský výbor
 Založený v roku 1899.

 Zastupuje záujmy českého športu ako celku voči štátu, 
rozvíja a šíri olympijské ideály a zastupuje a zabezpečuje 
účasť Českej republiky na olympijských hrách.

 Má za cieľ zlepšiť postavenie športu v spoločnosti a jeho 
sprístupnenie najširšej verejnosti.

 Usiluje sa o zlepšenie financovania športu, a to najmä 
v oblasti mládeže.

 Združuje nielen športové zväzy, ktoré sú členmi 
medzinárodných športových federácií riadiacich 
olympijské športy, ale aj športové zväzy, ktorých 
disciplíny nie sú zaradené do programu olympijských 
hier a ďalšie subjekty, ktoré spĺňajú stanovy ČOV a 
uznávajú ustanovenie Olympijskej charty.

Česká únia športu
 Vznikla v roku 2013 formou transformácie a zmeny 

názvu ČSTV (Český svaz tělesné výchovy).

 Členmi ČUS sú národný športový zväz a športové kluby 
a telovýchovné jednoty so svojimi členmi.

 V súčasnosti je členom 75 športových zväzov, cez 14 tis. 
športových oddielov a 7 tis. telovýchovných jednôt a 
klubov.

 Hlavným cieľom ČUS je vytvárať optimálne podmienky k 
športovej činnosti, ktorá je realizovaná v ich základných 
organizačných článkoch. Pomáha zabezpečovať 
financovanie športovej činnosti svojich základných 
organizačných článkov na všetkých úrovniach.

 V rámci svojho členstva v ČOV reprezentuje záujmy 
svojich členov.

Združenie športových zväzov Českej republiky
 Združuje 16 členských zväzov a s takmer 620 000 členmi 

je druhou najväčšou športovou organizáciou v krajine.

 Činnosť združení sa zameriava najmä na rozvoj 
amatérskeho a mládežníckeho športu.

 Hlavným cieľom združenia je zaistenie potrebných 
financií na kvalitné zabezpečenie činnosti jednotlivých 
klubov a ich sprístupnenie širokej verejnosti.

 Členskú základňu tvoria hlavne 2 zväzy: Ústredný 
automotoklub ČR a Združenie hasičov Čiech, Moravy a 
Sliezska.

Česká obec sokolská
 Tradičné združenie spolkovej športovej činnosti v 

Českej republike bolo založené už v roku 1861. 

 V 42 sokolských župách združuje takmer 160 tis. 
registrovaných členov.

 Hlavnou činnosťou ČOS je prostredníctvom telesnej 
výchovy a športu, spoločenskej a kultúrnej činnosti, 
prispievať k zvyšovaniu fyzickej, spoločenskej, kultúrnej 
a duchovnej úrovni spoločnosti, vychovávať k 
mravnosti a občianskej zodpovednosti.
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Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytuje MŠMT formou dotácií športovým zväzom, športovým klubom a Českému olympijskému
výboru a ostatným strešným organizáciám a to formou investičných a neinvestičných dotácií. Hlavná časť prostriedkov je rozdelená
pomocou neinvestičných dotácií, ktoré na roky 2017 – 2019 obsahujú 10 programov, z ktorých je možné prostriedky čerpať. Prostriedky sú
určené na realizáciu projektov a činností, ktoré priespievajú k naplňovaniu cieľov Koncepcie podpory športu na obdobie 2016 – 2025.

Prehľad neinvestičných dotačných programov na obdobie 2017 - 2019

Program I. – Športová reprezentácia ČR
Obsahové vymedzenie - podpora reprezentantov v kategórii seniorov 
a juniorov a ich účasti na vrcholových medzinárodných súťažiach

Kritériá pre hodnotenie - finančný objem štátnej podpory určuje
MŠMT na základe plnenia cieľov jednotlivých zväzov a vývoja členskej
základne. Športové zväzy sú rozdelené do jednotlivých skupín podľa
nasledujúcich kritérií: počet členov MSF, priemerný počet
zúčastnených krajín na vrcholových súťažiach, počet členskej
základne a podiel mládeže, účasť na posledných 5 olympijských hrách
a počet medailí z posledných 5 OH, MS a ME. Finančný objem štátnej
dotácie rozdeľuje MŠMT na dva diely – podľa športovej úspešnosti a
podľa kritéria účasti/podpory akcií a súťaží

Program II. – Športovo talentovaná mládež
Obsahové vymedzenie - podpora športovej prípravy talentov až do
vekovej kategórie 23 rokov. Športové zväzy rozdeľujú štátne dotácie
medzi Vrcholové športové centrá mládeže, Športové centrá mládeže,
Športové strediská a Športové akadémie

Kritériá pre hodnotenie - MŠMT rozdeľuje športy do skupín na
základe medzinárodného uznania športu, z hľadiska naplňovania
stratégie štátu v oblasti športu a materiálno-technickej náročnosti
športu, výška podpory závisí od plnenia stanovených cieľov, od
športovej úspešnosti a od vývoja členskej základne

Špecifické vymedzenie - dotácia na športovo talentovanú mládež sa
poskytuje až do výšky 100 % rozpočtovaných nákladov na projekt

Program III. – Činnosť športových organizácií
Obsahové vymedzenie - zameranie je orientované na podporu
činnosti športových strešných organizácií (Český olympijský výbor,
Česká únia športu, Česká obec sokolská, Združenie športových zväzov
ČR, atď.)

Kritériá pre hodnotenie - finančný objem štátnej podpory sa
stanovuje s ohľadom na členskú základňu, rozsah starostlivosti o
objem vlastneného majetku, rozsah činnosti v regiónoch a národné a
medzinárodné aktivity v rámci olympijského hnutia

Špecifické vymedzenie - dotácia môže byť poskytnutá z dôvodu
vysokého celospoločenského významu pre vplyv na zdravý životný
štýl detí a mládeže a to až do výšky 100 % nákladov na projekt

Program IV. – Údržba a prevádzka športových zariadení
Obsahové vymedzenie - podpora súvisiaca priamo s údržbou a
prevádzkou športových zariadení vo vlastníctve alebo dlhodobom
prenájme spolku, udržiavanie technických prostriedkov, strojov a
zariadení slúžiacich k športovej činnosti

Kritériá pre hodnotenie - finančný objem štátnej podpory sa
stanovuje s ohľadom na členskú základňu, hodnotu majetku a výšku
vybratých členských príspevkov jednotlivých komerčných príjemcov

Špecifické vymedzenie - podpora na údržbu a prevádzku športového
zariadenia môže byť nárokovaná do výšky 60% celkovej hodnoty
majetku, s výnimkou športových zariadení, ktoré sú využívané
zdravotne postihnutými športovcami
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Program V. – Činnosť športových zväzov
Obsahové vymedzenie – podpora športovej, organizačnej a
obsahovej činnosti národných športových zväzov, podpora činnosti
zabezpečujúcej postupové športové súťaže
Kritériá pre hodnotenie – finančný objem štátnej podpory sa určuje s
ohľadom na členskú základňu, počet členov príslušných MSF, počet
zúčastnených krajín na vrcholových súťažiach, tradíciu a spoločenský
význam v ČR, štruktúru domácich súťaží a ekonomickú náročnosť
športu. Za každé športové odvetvie môže podať žiadosť iba jeden
žiadateľ.

Program VII. – Zdravotne postihnutí športovci
Obsahové vymedzenie – podpora spolkov v oblasti zdravotne 
postihnutých športovcov, podpora podľa priorít – reprezentácia, 
talentovaná mládež, športová činnosť a významné športové akcie

Kritériá pre hodnotenie – zohľadňuje kritériá faktografického
charakteru vrátane spoločenskej reflexie jednotlivých športov
a významné športové akcie (počet členských krajín príslušných MSF,
bodová hodnota úspešnosti športovej reprezentácie, bodová hodnota
materiálno-technickej náročnosti športového výkonu, kritérium pre
individuálny a tímový šport)

Program IX. – Organizácia školského a univerzitného športu
Obsahové vymedzenie – podpora organizácie školského a
univerzitného športu vrátane účasti na medzinárodných akciách v
zahraničí, v oblasti univerzitného športu sa jedná o letné a zimné
univerziády, akademické majstrovstvá sveta, súťaže európskych
univerzít usporiadaných Európskou asociáciou univerzitného športu a
v oblasti školského športu – svetová Gymnaziáda.
Kritériá pre hodnotenie – finančný objem štátnej podpory sa určuje s
ohľadom na spracovanie žiadosti, prehľadnosť rozpočtu, spoločenskú
významnosť a naplnenie cieľov podpory rozvoja športu.

Program VI. – Významné športové akcie
Obsahové vymedzenie – podpora významných športových akcií
usporiadaných v ČR, akcie sú rozdelené na mimoriadne dôležité
významné športové akcie a na významné športové akcie
Kritériá pre hodnotenie – finančný objem štátnej podpory sa určuje s
ohľadom na primeranosť rozpočtu akcie, preferencií akcie, jej
spoločenskú významnosť a popularitu športu v ČR a zahraničí,
preferencie 1 až 5 (najvyššiu preferenciu majú MS a ME seniorskej
kategórie športov zaradených do programu OH, kde na konci tejto
jednorázovej akcie je vyhlásený majster sveta alebo majster Európy)

Program VIII. – Organizácia športu v športových kluboch
Obsahové vymedzenie – orientované na priamu podporu športových
klubov, telovýchovných a telocvičných jednôt, ako podpora
pravidelnej všeobecnej športovej činnosti. Ide o zabezpečenie
športovej, pohybovej a telovýchovnej činnosti detí a mládeže.
Kritériá pre hodnotenie – podpora je určená výlučne na činnosť
TJ/SK, t.j. na športové vybavenie, výstroj a personálne zabezpečenie
práce trénerov a asistentov atď., podporované sú iba TJ/SK, ktoré sa
pravidelne starajú o športovanie mládeže. Za také sa uznávajú tie,
ktoré majú aspoň 12 členov mladších ako 18 rokov.

Program X. – Projekty pre športovanie verejnosti
Obsahové vymedzenie – podpora telovýchovných, športových 
a turistických akcií, kampaní, testovanie výkonnostnej úrovne 
a overovanie fyzickej zdatnosti s orientáciou na širokú verejnosť 

Kritériá pre hodnotenie – finančný objem štátnej podpory sa určuje
v nadväznosti na transparentný popis projektu v žiadosti, na bodové
hodnotenie príslušného projektu s ohľadom na spracovanie žiadosti
(formálnu stránku), prehľadnosť rozpočtu (finančnú stránku)
a spoločenský dopad (cieľ programu). Preferované sú dlhodobé
propagačno motivačné telovýchovné, športové a turistické akcie.
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Financovanie športu zo strany lotériových spoločností za posledné roky zaznamenalo mnoho výrazných zmien. Okrem zvyšovania
daňových odvodov a zmien pravidiel pre rozdeľovanie odvodov medzi štátny rozpočet a rozpočty obcí došlo k jednej zásadnej zmene: po
prijatí nového lotériového zákona (účinnosť od 1.1.2017) nemôžu lotériové a stávkové firmy posielať časť svojich odvodov priamo
Českému olympijskému výboru, čím šport prichádza o finančné prostriedky na úrovni 400 – 600 miliónov Kč.

Do 31. 12. 2015 

Novela lotériového zákona zmenila od 1. 1. 2012 zásadným spôsobom
odvody lotériových spoločností. Zrušila priame odvody na verejno-
prospešné účely, zrušila správne, miestne poplatky a poplatky na štátny
dozor. Namiesto toho zaviedla jednotný odvod do štátneho rozpočtu,
tzv. „lotériovú daň“ vo výške 20 %. Pri výherných hracích prístrojoch
a iných technických zariadeniach navyše zaviedla poplatok 55 Kč
za každý deň prevádzky technického zariadenia. Odvody boli rozdelené
medzi štátny rozpočet a rozpočty obcí v pomere 20 : 80 (štát : obce) v
prípade technických hier a na 70:30 (štát : obce) pri lotériách a iných
podobných hrách.

Od 1. 1. 2016 
K 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 380/2015 Z.z., ktorým sa zmenil
pôvodný zákon o lotériách. Došlo k zvýšeniu odvodov do štátneho
rozpočtu z lotérií a kurzových stávok na 23 % (predtým 20 %). Pri
technických hrách (automaty a videolotériové terminály) došlo k
zvýšeniu odvodov na 28 % (predtým 20 %). Zároveň došlo k zvýšeniu
poplatku pri výherných hracích prístrojoch a iných technických
zariadeniach za každý deň prevádzky technického zariadenia na 80 Kč
(predtým 55 Kč) a zmene rozpočtového určenia odvodov.
Od 1. 1. 2017 nadobudol účinnosť úplne nový lotériový zákon. Odvody z
lotérií a kurzových stávok zostali rovnaké (23 %), ale došlo k zvýšeniu
odvodov pri technických hrách na 35 %. Rovnako došlo k zmene
odvodov medzi štátny rozpočet a rozpočty obcí v pomere 35:65 (štát :
obce) v prípade technických hier a na 70:30 (štát : obce) pri lotériách a
iných podobných hrách. Zákon po novom neumožňuje zníženie
odvodov dotknutých firiem až o 5 % pri zaslaní ekvivalentnej čiastky vo
forme daru Českému olympijskému výboru.

Alokácia odvodov z výnosov z lotériových činností na šport 
(situácia od 1. 1. 2017)

Lotériové a iné 
podobné hry

Odvod z lotérií a iných hier bez 
čiastkového odvodu 

z technických herných zariadení

Štátny 
rozpočet

Rozpočty 
obcí

Rozpočty 
obcí

Štátny 
rozpočet

Čiastkový odvod 
z technických herných 

zariadení

65 % 35 % 70 %30 %

Alokácia odvodov z výnosov z lotériových činností na šport 
(situácia od 1. 1. 2012)

Lotériové a iné 
podobné hry

Odvod z lotérií a iných hier bez 
čiastkového odvodu 

z technických herných zariadení

Štátny 
rozpočet

Rozpočty 
obcí

Rozpočty 
obcí

Štátny 
rozpočet

Čiastkový odvod 
z technických herných 

zariadení

80 % 20 % 70 %30 %
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Český šport je financovaný z niekoľkých zdrojov. Najvýznamnejšia časť verejných zdrojov plynie od obcí, krajov a regionálnych rád, ktoré
sa na financovaní športu podieľajú z viac ako 77 %. Z verejného sektoru do športu ďalej smerujú peniaze od Ministerstva školstva,
mládeže a telovýchovy a tiež od Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra. Lotériové spoločnosti od 1.1. 2012 neprispievajú
na financovanie športu priamo, ale ich príjmy sú zdaňované a odvádzané do štátneho rozpočtu a rozpočtov obcí. Odtiaľ sú potom ďalej
prerozdeľované.

Zdroj financovania 
športu

Čiastka (mil. 
EUR) Podiel na celku

Verejný sektor 725,7 100 %

Ministerstvo školstva, 
mládeže a telovýchovy 145,2 20,0 %

Ďalšie vládne inštitúcie 15,7 2,2 %

Miestne orgány 564,8 77,8 %

 Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytuje MŠMT formou dotácií športovým zväzom, priamo športovým klubom a Českému
olympijskému výboru a ostatným organizáciám s celoštátnou pôsobnosťou. Z rozpočtov krajov a obcí smerujú peniaze prevažne
priamo športovým klubom.

 Do konca roka 2011 boli významným zdrojom financovania tiež lotériové spoločnosti na čele s najväčšou firmou Sazka. Po bankrote
Sazky a zmene zákona teraz lotériové spoločnosti neodvádzajú časť výnosov zo svojej činnosti priamo na šport (a ostatné verejne
prospešné účely), ale do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí.

20,0%

2,2%

77,8%

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy
Ďalšie vládne inštitúcie
Miestne orgány

Zdroj: Ministerstvo financií
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Základné ukazovatele

 Česká republika je charakteristická nižšou mierou športovej aktivity, ktorá sa ale v posledných rokoch výrazne zdvíha. Miera
participácie v športe sa v roku 2014 pohybovala okolo 36 %.

 Stredná miera dobrovoľníctva. Dobrovoľníckej práce v oblasti športu sa zúčastňuje 10 % populácie.

Organizačná štruktúra

 Českú športovú politiku možno charakterizovať ako centralizovanú. Za šport v Českej republike zodpovedá Ministerstvo školstva,
mládeže a telovýchovy, ktoré má hlavný vplyv na vývoj športovej politiky v krajine.

 Dôležitým článkom sú taktiež kraje a obce, ktoré výrazne podporujú šport na lokálnej úrovni. Spracovávajú plán rozvoja športu v danej
lokalite a zabezpečujú jeho plnenie.

 Z mimovládnych organizácií patrí medzi najdôležitejších hráčov Český olympijský výbor a Česká únia športu.

Financovanie športového systému

 Finančná podpora športu z verejných zdrojov patrí z európskeho pohľadu medzi stredné (69 EUR/osoba).

 Financovanie športu zo strany lotériových spoločností neprebieha od 1.1. 2012 priamo. Na konci roka 2011 bola schválená novela
lotériového zákona, ktorá zaviedla zdanenie výnosov lotériových spoločností a ich odvod do verejných rozpočtov. Príjmy z daní
odvtedy smerujú do štátneho rozpočtu a do rozpočtu obcí. Štát a obce s týmito prostriedkami nakladajú podľa vlastného uváženia.

 Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytuje MŠMT formou dotácií športovým zväzom, športovým klubom a Českému olympijskému
výboru a ostatným strešným organizáciám a to formou investičných a neinvestičných dotácií. Hlavná časť prostriedkov je rozdelená
pomocou neinvestičných dotácií, ktoré na obdobie 2017 – 2019 obsahujú 10 programov, z ktorých je možné prostriedky čerpať.

Český model financovania športu možno zaradiť do skupiny športových systémov, v ktorých hrá hlavnú úlohu štát a centrálne
koordinované riadenie štátu. Systém možno zaradiť do štátneho sektoru.
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Nemecko je najľudnatejší štát Európskej únie a zároveň patrí medzi najvýznamnejšie ekonomiky sveta. Mierou participácie v športe patrí
Nemecko v rámci EÚ medzi ľahko nadpriemerné (48 %). Šport je najväčším dodávateľom dobrovoľníckej práce, ktorá je kľúčovým
zdrojom pre fungovanie prevažne rekreačného športu. Verejné výdavky na šport na osobu patria pri sledovaných krajinách k najmenším
(65 EUR).

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations, OECD, Eurostat, Eurobarometer, analýza KPMG

Základné ukazovatele Údaje

Populácia (2016) 80,52 mil.

HDP na obyvateľa (v EUR) (2016) 39 047

Miera participácie na športe (2014) 48 %

Verejné výdavky na šport (mil. EUR) 
(2013) 4 671,7

Verejné výdavky na šport na 
1 obyvateľa (EUR) 65

Verejné výdavky na šport voči HDP 
(% HDP) 0,17
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Šport v Nemecku je autonómny. Nemecká vláda funguje na princípe subsidiarity – tzn. že ústredný orgán by mal vykonávať iba úlohy,
ktoré nemožno vykonávať na miestnej úrovni. Nemecká športová olympijská konfederácia slúži prevažne ako spojovací partner medzi
Spolkovým ministerstvom vnútra a národnými športovými federáciami, zatiaľ čo regionálne športové konfederácie úzko spolupracujú s
regionálnymi vládnymi činiteľmi.

Vládna 
organizácia Mimovládna organizácia

Národná 
úroveň

Lokálna úroveň

Regionálna 
úroveň

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations

Spolkové 
ministerstvo 

vnútra

Spolkové športové 
konfederácie

Športové  kluby

Finančné toky športového systému

Národná športová 
federácia

Nemecká olympijská športová konfederácia

Základné prvky organizačnej štruktúry športu v Nemecku

 Nemecko zaraďujeme medzi krajiny, v ktorých je zodpovednosť
za šport zdieľaná medzi vládnymi a mimovládnymi
organizáciami.

 Medzi základné princípy spolkovej športovej politiky patrí:
autonómia športu, subsidiarita športového financovania a
partnerstvo vládneho a nevládneho sektora.

 Športová organizačná štruktúra je veľmi komplikovaná a je
zložité opísať vzťahy medzi vládnymi a mimovládnymi
organizáciami.

 Existuje jasné rozdelenie vrcholového a rekreačného športu.
Národná športová federácia koordinuje vrcholový šport,
spolkové a miestne športové federácie sú zamerané na
rekreačný šport.

 Medzi hlavné prioritné oblasti Spolkového ministerstva vnútra
patrí vrcholový šport, ktorý reprezentuje Nemecko v zahraničí.

Najdôležitejšie zákony týkajúce sa športu

 Podľa spolkovej ústavy sú spolkové krajiny zodpovedné za
podporu rekreačného športu pre všetkých. Federálnej vláde
neprisudzuje žiadne kompetencie.

 Lotériový zákon – sú stanovené odvody z výnosov z lotériových
spoločností vo výške 15-30 %.

 Daňové zákony – športové kluby sú oslobodené od dane z
dedičstva a dane z nehnuteľnosti, kluby môžu uplatniť nižšiu
sadzbu DPH napr. pre predaj vstupeniek a dary poskytnuté
športovým klubom patria k daňovo uznaným nákladom.

Ministerstvá 
16 nemeckých 

spolkových 
krajín

Miestna 
a komunitná 

správa

Spolkové športové 
federácie

Okresné športové 
konfederácie

Miestne 
športové 

konfederácie

Miestne 
športové 
federácie
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Nemecká vládna športová politika je formovaná Spolkovým ministerstvom vnútra a 16 krajskými vládami. Kompetencie za vrcholový
šport má na starosti hlavne Spolkové ministerstvo vnútra. Naopak za rekreačný šport zodpovedajú jednotlivé ministerstvá 16 spolkových
krajín. Mimovládnu štruktúru zastupuje Nemecká olympijská športová konfederácia (DOSB), ktorá chráni záujmy svojich členských
organizácií ako jediná zastrešujúca organizácia voči štátu a verejnosti.

Vládny sektor

 Hlavnými hráčmi v oblasti športovej politiky sú v 
Nemecku Spolkové ministerstvo vnútra a 16 krajských 
vlád.

 Na najvyššej (národnej) úrovni zastrešuje organizáciu a 
koordináciu športu Spolkové ministerstvo vnútra, ktoré je 
zodpovedné za celoštátnu koncepciu športu, schvaľuje 
koncepciu olympijských športov a zodpovedá za 
vrcholový šport v Nemecku a za financovanie 
nadregionálnych športových inštitúcií a zariadení.

 Na regionálnej úrovni sú za šport zodpovedné krajské 
vlády. Tie sa starajú o koncepciu a financovanie 
rekreačného športu, školského športu a voľnočasových 
športových aktivít. Popri tom vlastnia a prevádzkujú 
športovú infraštruktúru a zariadenia a sú zodpovedné za 
ich hospodárenie.

 Raz za rok sa schádzajú ministri športu 16 spolkových 
krajín na konferencii ministrov športu spolu so 
zástupcami Spolkového ministerstva vnútra, Nemeckou 
športovou konfederáciou a so zástupcami Asociácie 
nemeckých miest a spoločne sa snažia o koordináciu a 
zjednotenie športovej politiky v krajine.

 Na lokálnej úrovni sa miestna správa riadi pravidlami 
danej spolkovej krajiny a podporuje lokálne športové 
kluby a športové konfederácie.

Mimovládny sektor

 Mimovládnu štruktúru zastupuje Nemecká olympijská športová 
konfederácia (DOSB), ktorá chráni záujmy svojich členských 
organizácií ako jediná zastrešujúca organizácia voči štátu a 
verejnosti.

 V súčasnosti má 99 členských organizácií, z toho 16 spolkových 
športových konfederácií, 63 národných športových federácií a 
ďalších 20 športových organizácií so špeciálnymi úlohami.

 Finančné prostriedky získava prostredníctvom členských 
príspevkov,  príjmov z lotériových výnosov a marketingových 
licencií. Na vrcholový šport získava naviac prostriedkov od 
Spolkového ministerstva vnútra.

 Podporuje ako vrcholový, tak aj rekreačný šport pre všetkých. 

 V snahe zaistiť úspech a zodpovedajúcu reprezentáciu v krajine 
na medzinárodných súťažiach spolupracuje DOSB a Spolkové 
ministerstvo vnútra na stanovení cieľov, na základe ktorých sú 
v olympijskom cykle federácie financované. Tieto ciele 
následne DOSB vyhodnocuje a kontroluje, či boli ciele splnené.
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Celkové výdavky na federálnej úrovni boli v roku 2013 spolu 241,7 mil. EUR a tieto prostriedky tvorili ľahko cez 5 % z celkovej čiastky
vynaloženej na šport. Najviac prostriedkov na federálnej úrovni rozdelilo Ministerstvo vnútra. Medzi ďalšie federálne inštitúcie, ktoré
alokujú finančné prostriedky na šport patrí napríklad Ministerstvo obrany, Ministerstvo financií a ďalšie. Spolkové krajiny podľa odhadov
alokovali na šport okolo 4 430 mil. EUR.

Zdroj financovania 
športu

Čiastka (mil. 
EUR) Podiel na celku

Verejný sektor 4 671,7 100 %

Federálne Ministerstvo 
vnútra 130,0 2,8 %

Ďalšie federálne 
inštitúcie 111,7 2,4 %

Miestne orgány 4 430,0 94,8 %

 Prostriedky alokované na regionálnej a lokálnej úrovni sú veľmi ťažko merateľné, každá zo 16 spolkových krajín má iné pravidlá pre
rozdeľovanie prostriedkov medzi športové federácie a kluby, keďže prijímajú rozdielne legislatívne opatrenia týkajúce sa športovej
politiky.

 Napríklad v Bavorsku je finančný príspevok športovým klubom závislý iba na veľkosti klubu a jeho rozpočtu (v ostatných spolkových
krajinách je systém odlišný).

 Každá zo 16 spolkových športových konfederácií dostáva príspevky od danej spolkovej krajiny (v roku 2011 bol priemerný príspevok
4,5 mil. EUR), spolkové krajiny posielajú tiež príspevky okresným a miestnym športovým konfederáciám, ktoré sú však výrazne nižšie.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations

2,8% 2,4%

94,8%

Federálne Ministerstvo vnútra Ďalšie federálne inštitúcie Miestne orgány
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Z 241,7 mil. EUR bolo v roku 2013 priamo alokovaných národným športovým federáciám 46,3 mil. EUR. Takmer 95 % z týchto
prostriedkov smerovalo do 31 olympijských športových federácií. Zbytok prostriedkov bolo rozdelených medzi neolympijské športové
federácie. Na národnej úrovni je zreteľná preferencia vrcholového športu, ktorý môže veľmi dobre reprezentovať krajinu
na medzinárodných športových akciách.

 Finančné prostriedky smerované národným federáciám sú
poskytované predovšetkým na zlepšenie tréningových
podmienok, účasť športovcov na najvýznamnejších športových
akciách a na usporiadanie športových akcií národného
a medzinárodného významu.

 Výška základného financovania sa vypočítava pre jeden
olympijský cyklus a dáva tak federáciám v rámci cyklu istú
každoročnú dotáciu v rovnakej výške.

 Jedným z hlavných kritérií, podľa ktorého sa odvíja výška
finančnej podpory národnej federácie je jej potenciál pre
získanie olympijských medailí a umiestnenie sa do 8. miesta na
OH (čím vyšší potenciál, tým vyšší finančný príspevok národnej
federácii).

 Podľa potenciálu sú národné športové federácie rozdelené
do nasledujúcich 5 skupín:

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations

A. Úspešné športy s vysokým potenciálom zisku medaily
a umiestnením sa do 8. miesta na OH

B. Úspešné športy so stredným potenciálom zisku medaily
a umiestnením sa do 8. miesta na OH

C. Športy s potenciálom zisku medaily a umiestnením sa do
8. miesta na OH

D. Športy s potenciálom umiestnenia sa do 8. miesta na OH
E. Športy bez potenciálu umiestnenia sa do 8. miesta na OH /

nové olympijské športy

Päť národných federácií, ktoré počas rokov 2009 – 2013 získali
od Federálneho ministerstva vnútra najviac prostriedkov
(v mil. EUR)
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Základné ukazovatele

 Nemecko patrí ku krajinám s ľahko nadpriemernou športovou aktivitou (48 %).
 Šport je najväčším dodávateľom dobrovoľníckej práce. Takmer 1,7 miliónov obyvateľov odpracuje na báze dobrovoľníckej práce

takmer 14 hodín mesačne pre konkrétny športový klub. Podľa štúdia Eurobarometra sa v Nemecku dobrovoľníckej práce zúčastňuje
10% obyvateľstva.

Organizačná štruktúra

 Organizačná štruktúra športu je v Nemecku založená na spolupráci vládnych a mimovládnych aktérov. Z vládnych aktérov je
najvýznamnejšie Spolkové ministerstvo vnútra a určené ministerstvá jednotlivých spolkových krajín. Zastrešujúcou organizáciou
mimovládneho sektora je Nemecká olympijská športová konfederácia (DOSB).

 Existuje jasné rozdelenie vrcholového a rekreačného športu. Národné športové federácie koordinujú vrcholový šport, spolkové
a miestne športové federácie sú zamerané na rekreačný šport.

Financovanie športového systému

 Zo sledovaných krajín patria verejné výdavky na šport na 1 obyvateľa k najmenším (65 EUR na osobu). Najvýznamnejším zdrojom sú
výdavky na šport miestnych orgánov, ktoré tvoria okolo 95 % finančných prostriedkov alokovaných na šport.

 Prostriedky alokované na regionálnej a lokálnej úrovni sú veľmi ťažko merateľné, každá zo 16 spolkových krajín má iné pravidlá pre
rozdeľovanie prostriedkov medzi športové federácie a kluby, nakoľko prijímajú rozdielne legislatívne opatrenia týkajúce sa športovej
politiky.

 Na národnej úrovni smeruje väčšina finančných prostriedkov na vrcholový šport (olympijské športy).

 Výška základného financovania národných federácií sa vypočítava pre jeden olympijský cyklus a dáva tak federáciám v rámci cyklu
istotu každoročnej dotácie v rovnakej výške. Jedným z hlavných kritérií, podľa ktorého sa odvíja výška finančnej podpory národnej
federácie, je jej potenciál pre získanie olympijských medailí a umiestnenie sa do 8. miesta na OH.

Podobne ako v Dánsku možno nemecký model financovania štátu zaradiť do skupiny športových systémov, ktoré charakterizuje výrazná
decentralizácia systému a vysoká úroveň dobrovoľníctva. Systém môžeme zaradiť do dobrovoľníckeho sektoru.
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Holandsko je krajina ležiaca v severozápadnej Európe na pobreží Severného mora. V roku 2015 Holandsko dosiahlo tretiu najvyššiu mieru
HDP na obyvateľa z celej EÚ. Holandsko možno považovať za športovo aktívne. Vysoká je miera participácie v športe (58%) a miera
dobrovoľníctva v športovej oblasti (18 %). Celkové verejné výdavky na šport v roku 2015 tvorili 0,24 % HDP a dosiahli 99 EUR na osobu.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations, OECD, Eurostat, Eurobarometer, analýza KPMG

Základné ukazovatele Údaje

Populácia (2016) 16,90 mil.

HDP na obyvateľa (v EUR) (2016) 41 576

Miera participácie na športe (2014) 58 %

Verejné výdavky na šport (mil. EUR) 
(2015) 1 621

Verejné výdavky na šport na 
1 obyvateľa (EUR) 99

Verejné výdavky na šport voči HDP 
(% HDP) 0,24
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Organizačná štruktúra športu je v Holandsku veľmi previazaná a prebieha tu intenzívna spolupráca medzi jednotlivými organizáciami.
Z vládnych aktérov sú najdôležitejšie Ministerstvo zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a športu a následne tiež obce. Medzi
najdôležitejšiu mimovládnu organizáciu patrí určite Holandský olympijský výbor * Holandská športová federácia, ktoré sa prepojili v roku
1993. Provincie nemajú väčší význam. Pod národnou úrovňou za športovú politiku zodpovedajú predovšetkým mestá a obce.

Vládne 
organizácie

Polovládne 
organizácie

Mimovládne 
organizácie

Národná úroveň

Lokálna úroveň

Regionálna 
úroveň

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations
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športová federácia

Vládny sektor

 Na národnej úrovni je za športovú politiku a propagáciu 
športu zodpovedné Ministerstvo zdravotníctva, sociálneho 
zabezpečenia a športu, ktoré pri tvorbe športovej politiky 
veľmi úzko spolupracuje s ostatnými športovými 
organizáciami ako na národnej úrovni, tak aj s obcami.

 Na lokálnej úrovni sú za podporu športu, plánovanie, 
výstavbu a údržbu športovej infraštruktúry, podporu športu 
na školách a za podporu miestnych športových klubov 
zodpovedné obce. Obce majú hlavnú úlohu v organizácii 
športu v celej krajine.

 Na regionálnej úrovni sú za športovú politiku zodpovedné 
provincie, ktoré ale nemajú pre šport väčší význam.

Najdôležitejšie zákony týkajúce sa športu

 Holandsko nemá špecifický zákon týkajúci sa športu, jeho 
činnosť je zastrešená inými legislatívami.

 Zákon o hazardných hrách – definuje výšku odvodov 
a rozdeľovanie príjmov z hazardných hier, licencovaní 
prevádzkovatelia musia platiť odvod vo výške 19,33 % 
z výťažku lotérie.

 Daňový zákon – dary športovým klubom sú oslobodené od 
dane, hlavná športová činnosť nepodlieha zdaneniu DPH.
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Po Ministerstve zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a športu sú v Holandsku dve najdôležitejšie organizácie NOC*NSF a Asociácia
športu a obcí. NOC*NSF je veľmi dôležitým zdrojom financií pre národné športové federácie a zastupuje záujmy väčšiny subjektov
zainteresovaných v športovej oblasti. Asociácia športu a obcí zastupuje záujmy obcí na národnej úrovni a spolupracuje s ostatnými
organizáciami na tvorbe športovej politiky v krajine.

Holandský olympijský výbor * Holandská športová federácia
(NOC*NSF)

 Spoločne s Ministerstvom zdravotníctva, sociálneho
zabezpečenia a športu je hlavným hráčom v oblasti tvorby
športovej politiky.

 Zameriava sa ako na vrcholový, tak aj na rekreačný šport.
 Zastrešujúca organizácia pre 76 športových federácií

a športových klubov, ale tiež pre širšiu športovú verejnosť
a športové lobistické organizácie.

 Príjmy organizácie v roku 2014 boli vo výške viac ako
96 mil. EUR.

 Peniaze sú rozdeľované medzi športové federácie,
ale taktiež na svoje vlastné športové projekty (stimulácia
športovej participácie, boj proti dopingu, rozvoj športových
talentov atď.).

Asociácia športu a obcí (Vereniging Sport en Gemeenten)

 Pôsobí ako hovorca 400 holandských obcí a partner
v oblasti rozvoja a vykonávania športovej politiky.

 Veľmi silná organizácia, nakoľko obce majú hlavnú úlohu
v organizácii športu v celej krajine.

 V mene obcí pracuje na športových projektoch v spolupráci
s ostatnými organizáciami zameranými na šport.

 Hlavné ciele: dostupné a kvalitné športové zázemie pre
všetkých občanov vrátane zdravotne postihnutých.

Štruktúra príjmov organizácie NOC*NSF v roku 2014

40%

30%

30%

Lotérie

Ministerstvo zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a športu

Ostatné zdroje (sponzori, komerčné príjmy)

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations
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Rozpočet na šport na národnej úrovni je v súčasnej dobe 127 mil. EUR. O rozpočte rozhoduje parlament a ide do značnej miery
na projekty rekreačného športu, ktoré realizuje hneď niekoľko organizácií. Nakoľko sa jedná predovšetkým o granty na konkrétne projekty,
zúčastnené organizácie musia podávať správy o tom, ako pridelené prostriedky vynaložili a to buď každoročne alebo po dokončení
projektu. Obce minú ročne okolo 1 500 mil. EUR na šport. O týchto rozpočtoch sa rozhoduje v miestnych parlamentoch, pričom na
športové zariadenie sa vynakladá zhruba 85-90 %, zbytok prostriedkov smeruje na granty pre športové kluby alebo konkrétne projekty.

Zdroj financovania 
športu

Čiastka (mil. 
EUR) Podiel na celku

Verejný sektor 1 621,0 100 %

Ministerstvo
zdravotníctva,
sociálneho zabezpečenia 
a športu

127,0 7,8 %

Ďalšie vládne inštitúcie n/a n/a

Miestne orgány 1 494,0 92,2 %

 Väčšina z rozpočtu 127 mil. EUR Ministerstva zdravotníctva, sociálnych vecí a športu je príjem generovaný lotériami, ktoré tvoria málo
cez 7 % z celkových príjmov alokovaných na šport v krajine.

 Cez 90 % verejných zdrojov je rozdelených na lokálnej úrovni (na úrovni obcí).

 O verejných zdrojoch sa rozhoduje v miestnych parlamentoch, pričom na športové zariadenie sa vynakladá zhruba 85-90 %, zbytok
prostriedkov smeruje na granty pre športové kluby alebo konkrétne projekty.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations

7,8%

92,2%

Ministerstvo zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a športu

Miestne orgány
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Základné ukazovatele

 Holandsko patrí ku krajinám s nadpriemernou športovou aktivitou v EÚ (58 %)
 Vysoká miera dobrovoľníctva. Z výsledkov štúdie Eurobarometra vyplýva, že v Holandsku 18 % populácie vykonáva aspoň nejakú

formu dobrovoľníckej práce v športovej oblasti. To spoločne s Dánskom zaraďuje krajinu na druhé miesto z celej EÚ.

Organizačná štruktúra

 V športovej organizačnej štruktúre v Holandsku sa nachádza Ministerstvo zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia a športu, ktoré
sa zameriava hlavne na riadenie a koordináciu, obce, ktoré poskytujú základnú športovú infraštruktúru (zariadenia), 24 tis.
sebestačných klubov, ktoré poskytujú športové služby a možnosť športového vyžitia v rámci 76 samostatných federácií a prevažne
nezávislú organizáciu NOC*NSF, ktorá koordinuje tieto kluby a federácie a pôsobí ako partner vlád pri vytváraní športovej politiky
v krajine.

Financovanie športového systému

 Finančná podpora športu z verejných zdrojov v Európe patrí medzi vyššie (99 EUR/osoba). Športové kluby a národné športové
federácie nie sú napriek tomu na tejto podpore závislé.

 Lotérie generujú niečo nad 7 % z celkových verejných príjmov alokovaných na šport.

 Dary športovým klubom sú oslobodené od dane, hlavná športová činnosť nepodlieha zdaneniu DPH.

 Stávkové spoločnosti sú povinné odvádzať 19,33 % z výnosu na podporu športu. Lotériová spoločnosť potom musí odvádzať najmenej
polovicu čiastky získanej z predajov na dobročinné účely.

 Na lokálnej úrovni je alokovaných až 90 % finančných prostriedkov na stavbu, údržbu a prevádzku športových zariadení.

Holandský model financovania športu je značne decentralizovaný. Je charakteristický rozsiahlou spoluprácou medzi všetkými aktérmi.
(trh, vláda a občianska spoločnosť) a žiadny z týchto aktérov nie je dominantný.
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Dánsko je najmenšia zo severských krajín, ktorá ako jediná neleží na Škandinávskom polostrove. Patrí medzi krajiny s najvyššou životnou
úrovňou z celej EÚ. Dánsko má pomerne vysokú mieru participácie v športe. Medzi dospelými sa miera participácie v športe zvýšila
z 15 % v roku 1964 na 68 % v roku 2014. Zároveň je pre Dánsko typická vysoká miera dobrovoľníctva v oblasti športu (18 %). V Dánsku
v roku 2014 verejné výdavky na šport dosiahli výšku 139 EUR na osobu.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations, OECD, Eurostat, Eurobarometer, analýza KPMG

Základné ukazovatele Údaje

Populácia (2016) 5,62 mil.

HDP na obyvateľa (v EUR) (2016) 49 375

Miera participácie na športe (2014) 68 %

Verejné výdavky na šport (mil. EUR) 
(2014) 749,4

Verejné výdavky na šport na 
1 obyvateľa (EUR) 139

Verejné výdavky na šport voči HDP 
(% HDP) 0,28
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Dánske organizácie pohybujúce sa v oblasti športu sa delia do troch skupín (vládne, polovládne a mimovládne) a pôsobia na troch
úrovniach (národná, regionálna a lokálna). Organizačná štruktúra športu v Dánsku je veľmi rozmanitá a decentralizovaná. Dôvodom je
fakt, že Dánsko má jeden z najviac decentralizovaných verejných sektorov na svete. Obce sú zodpovedné za väčšinu verejných úloh a
výdavkov a to vrátane športu.

Vládny sektor

 Na národnej úrovni je za šport zodpovedné Ministerstvo kultúry,
ktorého hlavnou zodpovednosťou je tvorba a úprava právnych
predpisov týkajúcich sa športu a tiež vypracovanie všeobecných
dohôd s hlavnými športovými organizáciami.

 Na lokálnej úrovni sú za šport zodpovedné obce, ktoré
prevádzkujú verejné športové zariadenia a poskytujú podporu
miestnym športovým klubom.

 Regióny nemajú v rámci športovej politiky takmer žiadny význam.

Päť hlavných cieľov vládnej športovej politiky

1) posilnenie športového sektoru a jeho rozmanitosti

2) posilnenie príležitostí zapojenia sa do športu (najmä u detí)

3) podpora športovej kultúry v športových organizáciách

4) vytvorenie silného vrcholového športu v Dánsku

5) boj proti dopingu na vrcholovej i na rekreačnej úrovni

Najdôležitejšie zákony týkajúce sa športu

 „Leisure act“ – najdôležitejší zákon týkajúci sa športu na lokálnej 
úrovni, zaručuje športovým klubom prístup do verejných 
športových zariadení zadarmo alebo za veľmi malý poplatok a 
zaručuje klubom finančnú podporu od obcí.

 Zákon o lotériách – definuje rozdeľovanie príjmov z lotérie, 70% 
príjmov získa Ministerstvo kultúry a ďalej rozdeľuje medzi národné 
organizácie.

Vládna 
organizácia

Nezávislé štátne 
organizácie

Mimovládne 
organizácie

Národná úroveň

Lokálna úroveň

Regionálna 
úroveň

Team Denmark
Sport Event Denmark
Danish Foundation 
for Culture and Sport 
Facilities
IDAN Sport Studies
Anti-Doping
Finance Foundation 
for Horse Racing

-

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations

DIF1 DGI1 DFIF1

Ministerstvo 
kultúry

Lotériová
spoločnosť

Obce

Regióny (5)

Národná 
športová 
federácia

Športové 
zariadenie

Komisia pre 
rozdeľovanie 

dotácií

Večerné školy

Lokálne kluby 
spadajúce pod 

jednotlivé národné 
organizácie

Okresná 
federácia

Regionálna 
asociácia

Regionálna 
divízia

Finančné toky 
športového systému

1 Zastrešujúca národná športová organizácia
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Samotná vláda v Dánsku nemá na šport príliš veľký vplyv. Organizačná štruktúra je však jedinečná v tom, že tu existuje 6 nezávislých
štátnych športových organizácií, ktoré sú v iných krajinách buď súčasťou národnej športovej organizácie alebo sú priamo súčasťou
štátnej správy. Napriek tomu, že sú tieto organizácie nezávislé, sú založené štátom a sú aj napriek tomu závislé na štátnych prostriedkoch.

Team Denmark

 Cieľom organizácie je podpora a rozvoj vrcholového športu
 Organizácia poskytuje finančnú podporu a odbornú pomoc 

elitným športovcom

The Finance Foundation for Horse Racing

 Organizácia rozdeľuje peňažné prostriedky z lotériového 
fondu lokálnym organizáciám pracujúcim s dostihovými 
koňmi

The Danish Foundation for Culture and Sports Facilities

 Hlavnou úlohou organizácie je rozvíjať a podporovať 
zariadenia v oblasti športu, kultúry a voľného času

Sport Event Denmark´s

 Najdôležitejšou úlohou organizácie je prilákať čo najviac 
športových akcií do Dánska

 V posledných rokoch sa organizácia zameriavala najmä na 
vrcholové športové akcie, v súčasnosti sa jej zameranie 
rozšírilo i na rekreačné športové akcie

The Danish Institute for Sport Studies

 Je stredisko znalostí a výskumu s cieľom analyzovať 
politické iniciatívy týkajúce sa športu a stimulovať verejnú 
diskusiu o ústredných otázkach, ktoré súvisia s týmito 
iniciatívami

Anti-Doping Denmark

 Hlavnou úlohou je boj proti užívaniu drog a posilnenie 
základnej hodnoty vrcholového a rekreačného športu v 
Dánsku

Názov organizácie
Celkový rozpočet 
v roku 2014 (mil. 

EUR)

Team Denmark 16,90

The Finance Foundation 
for Horse Racing 13,15

The Danish Foundation 
for Culture and Sports 
Facilities

9,12

Sport Event Denmark´s 2,81

The Danish Institute 
for Sport Studies 1,34

Anti-Doping Denmark 1,34

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations
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Organizačná štruktúra mimovládneho športového systému sa skladá zo siete neziskových organizácií zahrňujúcich kluby, regionálne
organizácie, národné športové federácie a národné zastrešujúce organizácie. Na rozdiel od mnohých iných krajín a v dôsledku svojej
špecifickej histórie je šport v Dánsku na národnej úrovni organizovaný do 3 hlavných zastrešujúcich organizácií, ktoré majú rôzne ciele,
štruktúry a ideológie.

The National Olympic Committee and Sport Confederation of Denmark (DIF)

 Zastrešujúca organizácia pre 61 národných športových federácií

 Zahrňuje približne 9 000 lokálnych klubov a zhruba 1 900 000 členov

 Venuje sa vrcholovému i rekreačnému športu

 V roku 1993 bola organizácia spojená s Dánskym olympijským výborom

The Danish Gymnastic and Sports Associations (DGI)

 Zastrešujúca organizácia pre 15 regionálnych združení

 Zahrňuje približne 6 000 lokálnych klubov a zhruba 1 500 000 členov

 Zameriava sa na rekreačný šport – „šport pre všetkých“

The Danish Federation of Company Sport (DFIF)

 Hrá hlavnú úlohu v spojení osobnej a profesijnej sféry – podporuje 
športové aktivity a cvičenia na pracovisku

 Zahrňuje približne 80 miestnych športových združení, 8 000 firemných 
klubov s približne 370 000 členmi

 Je treťou najväčšou organizáciou v krajine

Väčšina klubov, ktoré sú členmi DIF alebo DGI, sú v skutočnosti členmi 
oboch organizácií (60 %).

Názov organizácie
Celkový rozpočet 
v roku 2014 (mil. 

EUR)

The National Olympic 
Committee and Sport 
Confederation of Denmark 
(DIF)

39,84

The Danish Gymnastic and 
Sports Associations (DGI) 36,22

The Danish Federation of 
Company Sport (DFIF) 6,97

Všetky 3 organizácie koordinujú šport v Dánsku
a zastupujú a radia klubom a federáciám pri
jednaniach so štátom a verejnosťou. Okrem toho
organizujú turnaje, súťaže a festivaly, venujú
značné prostriedky na prípravu športových
a vzdelávacích kurzov pre členov a poskytujú
športovým klubom podporu, rady a inšpiráciu.
Celková členská základňa týchto 3 národných
športových organizácií predstavuje viac ako
2 milióny členov.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.

Dánsko – financovanie športového systému

73

Čo sa týka financovania, existujú v dánskom športovom systéme dva od seba do značnej miery nezávislé systémy na lokálnej a národnej
úrovni. Lokálne športové kluby sú závislé na mestskej podpore a nedostávajú žiadnu ekonomickú podporu zo strany štátu alebo
národných športových organizácií. Národné organizácie sú naopak závislé na ziskoch národnej lotérie. Ekonomické vzťahy medzi
národnou a lokálnou úrovňou takmer neexistujú. Výnimku tvoria malé členské príspevky platené klubmi národným organizáciám
za účasť na turnajoch, lacné poistenie a ďalšie.

Zdroj financovania
športu

Čiastka (mil. 
EUR) Podiel na celku

Verejný sektor 749,4 100 %

Ministerstvo kultúry 115,8 15,5 %

Ďalšie vládne inštitúcie n/a n/a

Miestne orgány 633,7 84,5 %

 Národné organizácie sú z veľkej časti závislé na príjmoch z lotérií a každej organizácii je pridelená percentuálna časť, ktorá je stanovená
zákonom. Z celkovej čiastky verejných výdavkov 749,4 mil. EUR je na národnej úrovni prerozdelených iba 15,5 %. Väčšina z týchto
prostriedkov smeruje do vrcholového športu.

 Veľkú časť prostriedkov získavajú kluby z rozpočtov obcí. Najvýznamnejším príspevkom je poskytovanie verejných športových
zariadení zdarma. Ďalej kluby od obcí získavajú dotácie, ktoré z veľkej časti závisia na počte členov. Na lokálnej úrovni je prerozdelená
väčšina verejných prostriedkov alokovaných na šport (84,5 %) Na oboch úrovniach sú prostriedky rozdelené bez väčších obmedzení
a nie je výrazne kontrolované na aký účel sú prostriedky alokované.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations

15,5%

84,5%

Ministerstvo kultúry Miestne orgány
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Základné ukazovatele

 Dánsko je charakteristické vysokou mierou športovej aktivity. Miera participácie v športe sa v roku 2014 pohybovala okolo 68 %.

 Vysoká miera dobrovoľníctva. Z výsledkov štúdie Eurobarometra vyplýva, že aspoň nejakú formu dobrovoľníckej práce v športovej
oblasti vykonáva v Dánsku 18 % populácie.

Organizačná štruktúra

 Dánska športová politika je vo veľkej miere decentralizovaná. Za šport v Dánsku zodpovedá Ministerstvo kultúry, no v praxi nemá príliš
veľký vplyv.

 Šport v Dánsku je primárne organizovaný troma zastrešujúcimi neštátnymi organizáciami, ktoré majú rôzne účely a sú založené
na rozdielnych postojoch a hodnotách.

 Existuje 6 nezávislých športových organizácií, ktoré sú v iných krajinách buď súčasťou národnej športovej organizácie alebo sú priamo
súčasťou štátnej správy.

Financovanie športového systému

 Finančná podpora športu z verejných zdrojov patrí medzi vôbec najväčšie v celej Európe (139 EUR/osoba). Aj napriek tomu sa väčšina
športových klubov a národných organizácií teší vysokému stupňu autonómie.

 Systém financovania je rozdelený do dvoch úrovní. Národné organizácie sú financované zo ziskov štátnej lotérie a tieto prostriedky nie
sú ďalej prerozdeľované lokálnym klubom. Lokálne kluby sa spoliehajú na finančnú podporu od obcí.

 Vrcholový a rekreačný šport je organizačne rozdelený výraznejšie ako vo väčšine európskych krajín.

 Z politického hľadiska nie je súčasná forma financovania ideálna. Finančná podpora je spojená s len veľmi málo požiadavkami, ktoré
síce zaisťujú vysokú autonómiu športovým organizáciám a klubom, ale prakticky nemá šancu ovplyvniť stav a vývoj športovej politiky.

Dánsky model financovania športu možno zaradiť do skupiny športových systémov, ktoré charakterizuje výrazná decentralizácia systému
a vysoká úroveň dobrovoľníctva. Tento systém môžeme zaradiť do dobrovoľníckeho sektora.
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Fínsko je druhou sledovanou severskou krajinou v tejto analýze. Taktiež patrí medzi krajiny s vysokou životnou úrovňou, ktorá výrazne
presahuje priemernú životnú úroveň v EÚ. Na základe dát z roku 2014 Fínsko dosahovalo tretiu najvyššiu mieru participácie v športe
z celej EÚ. Aspoň raz za týždeň si vo Fínsku zašportovalo 66 % populácie (prvé je Švédsko 70 %). Verejné výdavky na šport v roku 2015
dosiahli výšku 156 EUR na osobu.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations, OECD, Eurostat, Eurobarometer, analýza KPMG

Základné ukazovatele Údaje

Populácia (2016) 5,47 mil.

HDP na obyvateľa (v EUR) (2016) 39 447

Miera participácie na športe (2014) 66 %

Verejné výdavky na šport (mil. EUR) 
(2015) 829

Verejné výdavky na šport na 
1 obyvateľa (EUR) 156

Verejné výdavky na šport voči HDP 
(% HDP) 0,40
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Fínska štruktúra športového systému zaznamenala v posledných rokoch výrazné zmeny. Došlo k spojeniu významných športových
organizácií a k zmene legislatívy. Fínsky športový systém delí šport na vrcholový a rekreačný, ale i na organizovaný a neorganizovaný.
Väčšina Fínov športuje rekreačne a neorganizovane (mimo športových klubov). Vrcholový šport je z medzinárodného hľadiska skôr
okrajovou záležitosťou.

Vládne 
organizácie Mimovládne organizácie

Národná úroveň

Lokálna úroveň

Regionálna 
úroveň

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations

Lotériová 
spoločnosť

Ministerstvo 
školstva a 

kultúry 
(zahŕňa 
národnú 
športovú 

radu)

Mestské 
športové rady

Krajské 
úrady a 

regionálne 
športové 

rady

Regionálna 
asociácia

Športové kluby

Finančné toky športového systému

Regionálna 
športová 
federácia

Športová 
inštitúcia a 
tréningové 

centrá

Paralympijský výbor

Fínsky olympijský výbor

Fínska športová asociácia 
osôb so zdravotným 

postihnutím

Švédska centrálna 
športová federácia

Národná 
športová 
federácia

Zmeny v organizačnej štruktúre športového systému

 K 1. 1. 2017 došlo k spojeniu Fínskeho olympijského výboru 
a Fínskej športovej konfederácie (VALO) v jeden celok = 
Fínsky olympijský výbor teraz patrí k hlavnej športovej 
organizácii vo Fínsku.

 V roku 2015 bol prijatý nový „Športový“ zákon – opisuje 
ciele športovej politiky (predovšetkým podporu rekreačného 
a vrcholového športu) a popisuje zodpovednosť obcí v 
oblasti športu (obce majú vytvoriť vhodné podmienky a 
predpoklady pre šport – organizovanie športových aktivít, 
podpora občianskych a klubových aktivít a výstavba a 
údržba športových zariadení).

 Ide však iba o tzv. „guidance law“ – čo v skutočnosti 
znamená, že zákon nie je záväzný a teda pri jeho nedodržaní 
nedochádza k žiadnym sankciám.

Ďalšie významné zákony týkajúce sa športu

 Zákon o rovnosti (taktiež nezáväzný) – má zaistiť, 
aby základné športové služby (športové haly, plavecké 
bazény atď.) boli k dispozícii všetkým občanom.

 Fínsky daňový zákon – pokiaľ fínske športové mimovládne 
organizácie fungujú na báze neziskových organizácií, sú 
podľa zákona ich zisky oslobodené od daní. Väčšina 
športových organizácií navyše nemusí platiť daň z pridanej 
hodnoty.

 Zákon o lotériách – definuje rozdeľovanie príjmov z lotérie, 
na šport je zákonom alokovaných 25 % z celkových príjmov.
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Fínske organizácie pohybujúce sa v oblasti športu sa delia na dve skupiny (vládne a mimovládne) a pôsobia na troch úrovniach (národná,
regionálna a lokálna). Športový systém Fínska možno definovať ako centralizovaný, kde verejný sektor je hlavnou hnacou silou pre
splnenie vládnych požiadaviek v oblasti športu.

Vládny sektor

 Na národnej úrovni je za šport zodpovedné 
Ministerstvo školstva a kultúry, ktoré hlavne 
zodpovedá za koordináciu a rozvoj športovej 
politiky a financovania športových organizácií.

 Ministerstvu je nápomocná Národná rada športu, 
ktorá je konzultačným odborným orgánom, ktorá 
poskytuje odporúčania a  pripomienky týkajúce sa 
kľúčových športových otázok v krajine.

Mimovládny sektor

 Od roku 2017, kedy došlo k zlúčeniu Fínskej športovej 
konfederácie (VALO) a Fínskeho olympijského výboru 
je hlavnou mimovládnou organizáciou v oblasti 
športu Fínsky olympijský výbor.

 Fínsky olympijský výbor v súčasnosti zastupuje všetky 
športové federácie a pokrýva vrcholový, ale i 
rekreačný šport v krajine. Hlavným cieľom výboru je 
zvýšiť športovú aktivitu v krajine a vytvoriť silný 
vrcholový šport v krajine.

 Ďalším dôležitým hráčom mimovládneho sektora sú 
Národné športové federácie. Tie získavajú časť 
prostriedkov od Ministerstva školstva a kultúry, ale na 
ministerstve sú nezávislé. V krajine celkovo pôsobí 
120 národných športových federácií.

 Na národnej úrovni ešte pôsobí Paralympijský výbor, 
Fínska športová asociácia osôb so zdravotným 
postihnutím a Švédska centrálna športová federácia 
(pre švédsky hovoriacu minoritu žijúcu v krajine).

 Na lokálnej úrovni hrajú najdôležitejšiu úlohu 
športové kluby, ktorých je v krajine okolo 7 800. 
Väčšina z týchto klubov pôsobia ako neziskové 
organizácie postavené na báze dobrovoľníctva. 
Hlavným zdrojom klubov sú dotácie obcí a členské 
príspevky členov športových klubov.

 Na regionálnej úrovni sú za šport a jeho smerovanie 
zodpovedné krajské úrady a krajské športové rady.

 Na lokálnej úrovni sú za šport zodpovedné obce a ich 
športové rady, tie poskytujú priame dotácie športovým 
klubom a zároveň spravujú a poskytujú veľmi lacno alebo 
zadarmo športové priestory ako pre športové kluby, tak i pre 
občanov nezávisle na tom, či sú členovia niektorého zo 
športových klubov.

 Úlohou štátu je riadiť a dotovať aktivity na národnej úrovni a 
vytvoriť priaznivé podmienky pre šport a pohybovú aktivitu. 
Ministerstvo školstva a kultúry koordinuje medzivládnu prácu 
rôznych ministerstiev a poskytuje dotácie národným 
športovým federáciám a infraštruktúram obcí. Obce sa starajú 
a prevádzkujú športové zariadenia a finančne i nefinančne 
podporujú miestne športové kluby.



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.

Fínsko – financovanie športového systému

78

Ministerstvo školstva a kultúry rozdelilo v roku 2015 prostriedky alokované na šport do 4 hlavných kategórií. Z celkového rozpočtu 149
mil. EUR pripadlo 42 % na Podporu zvýšenia športovej účasti a to aj napriek tomu, že sú Fíni jedným zo športovo najaktívnejších národov
z celej Európskej únie. Ďalej prostriedky smerovali do propagácie športu, športového know-how a do podpory výstavby športových
zariadení (dostupnosť športu pre všetkých).

Rozdelenie prostriedkov z rozpočtu Ministerstva školstva a kultúry 
v roku 2015

 Ministerstvo školstva a kultúry vo Fínsku rozdeľuje
výdavky na šport do 4 kategórií.

 Z celkového rozpočtu na šport v sume 149 mil. EUR
bolo 42 % alokovaných na Podporu zvýšenia
športovej účasti – do tejto kapitoly patria napríklad
výdavky na činnosť športu verejnosti a výdavky na
vrcholový šport alebo napr. podpora najväčších
športových akcií v krajine.

 Jedna pätina výdavkov bola alokovaná
do športového „know-how“ – sem patria investície
do športových inštitútov, do vedy a výskumu
športu a podobne.

 Do kategórie Dostupnosť športu pre všetkých patrí
predovšetkým finančná podpora výstavby
športových zariadení v krajine (každý občan má mať
prístup k športovým zariadeniam).

 V kategórii Propagácie športu boli najväčším
nákladom dotácie obciam na ich športové aktivity
a propagácie aktívneho životného štýlu.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations
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Všetky prostriedky Ministerstva školstva a kultúry alokované na šport pochádzajú z príjmov národnej fínskej lotérie. Z príjmov lotérií je
celkovo alokovaných 25 % na šport, ostatných 75 % je rozdelených medzi kultúru, vedu, umenie a ďalšie. Prostriedky určené na šport sú
využívané na rôzne účely. Športovým federáciám bolo v roku 2015 rozdelených približne 46 mil. EUR, zvyšné prostriedky boli využité
na výstavbu športových zariadení, podporu športových inštitútov a na výskum v oblasti športu.

Zdroj financovania
športu

Čiastka (mil. 
EUR) Podiel na celku

Verejný sektor 829,0 100 %

Ministerstvo školstva a
kultúry 149,0 18,0 %

Ďalšie vládne inštitúcie n/a n/a

Miestne orgány 680,0 82,0 %

 Verejné zdroje sú z veľkej časti alokované na lokálnej úrovni (82 %). Hlavným zdrojom na lokálnej úrovni sú miestne dane a granty
prijaté od štátu. Z rozpočtov obcí je na šport v priemere alokovaných okolo 7 % z celkového rozpočtu. Tie ale naviac významne
prispievajú tým, že spravujú a poskytujú verejné športové zariadenie zdarma, alebo za veľmi malú časť celkových nákladov. Celkovo
75 % všetkých športových zariadení vo Fínsku sú postavené a spravované obcami. Zdroje Ministerstva školstva a kultúry sú na 100 %
závislé na príjmoch z lotérie.

 Fínsko má nastavené pravidlá o alokácii prostriedkov na šport. Celkom 50 % z príjmov by malo byť alokovaných na mládežnícky šport,
potom 25 % prostriedkov na rekreačný šport „pre všetkých“ a 25 % je určených vrcholovému športu. V skutočnosti sa rozdelením však
športová federácia neriadi a primárne sa sústredí na vrcholový šport.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations
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Základné ukazovatele

 Fínsko je charakteristické vysokou mierou športovej aktivity. Miera participácie v športe sa v roku 2014 pohybovala okolo 66%.

 Vysoká miera dobrovoľníctva. Z výsledkov štúdie Eurobarometra vyplýva, že aspoň nejakou formou dobrovoľníckej práce sa do
športovej oblasti zapája vo Fínsku 13 % populácie. Od posledného merania však táto hodnota klesla o 4 percentuálne body.

Organizačná štruktúra

 Fínska športová politika je pomerne centralizovaná. Za šport vo Fínsku zodpovedá Ministerstvo školstva a kultúry, ktoré má hlavný
vplyv na vývoj športovej politiky v krajine. Dôležitými sú taktiež obce, ktoré výrazne podporujú šport na lokálnej úrovni (od prijatia
nového „športového“ zákona, ale obce pomaly presúvajú zodpovednosť za športové služby na kluby).

 Z mimovládnych organizácií patrí hlavné slovo Fínskemu olympijskému výboru, ktorý sa v roku 2017 spojil s Fínskou športovou
konfederáciou a zastrešuje rekreačný a vrcholový šport v krajine.

Financovanie športového systému

 Finančná podpora športu z verejných zdrojov sa zaraďuje medzi najvyššie v celej Európe (156 EUR/osoba).

 Národné organizácie sú financované zo zisku národnej lotérie. Lokálne športové kluby získavajú prostriedky od obcí, ktoré dostávajú
dotácie od štátu na podporu športu.

 Národné organizácie majú nastavené pravidlá ako získané prostriedky alokovať, ale pravidlá nie sú záväzné a prostriedky sa podľa
nastaveného systému nealokujú.

 Ministerstvo uprednostňuje kvalitu pred kvantitou (70 % prostriedkov sa rozdeľuje podľa typov akcií, 30 % podľa počtu akcií).

 Zisky športových neziskových organizácií sú podľa zákona oslobodené od daní. Väčšina športových organizácií naviac nemusí platiť
daň z pridanej hodnoty.

Fínsky model financovania športu možno zaradiť do skupiny športových systémov, v ktorom hrá hlavnú úlohu štát a centrálne
koordinovanie riadenia športu. Systém možno zaradiť do štátneho sektoru.
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miery participácie a dobrovoľníctva 
vo vybraných krajinách EÚ
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Na financovaní športu sa z veľkej časti podieľa verejný sektor. Medzi verejné výdavky na šport sú zahrnuté výdavky na národnej úrovni
a taktiež výdavky obcí. Celkové výdavky na šport na 1 obyvateľa sa v nami sledovaných krajinách značne líšia. Najviac šport financuje
Švajčiarsko, ktoré ročne na športovú činnosť poskytuje 278 EUR na obyvateľa. Tradične vysoká je tiež podpora vo Francúzsku
a v severských krajinách Fínsku a Dánsku. Naopak najnižšie výdavky na šport má v našom hodnotení Litva (25 EUR na obyvateľa)
a Slovensko (40 EUR na obyvateľa). Pokiaľ by sme nezapočítali výdavky na Národný futbalový štadión, čo je výnimočná investícia, potom
by Slovensko v tomto porovnaní figurovalo s verejnými výdavkami na úrovni 30 EUR na obyvateľa.

Verejné výdavky na šport na 1 obyvateľa v 12 európskych krajinách v roku 2016 (v EUR)

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations, Analýza KPMG

30 EUR na obyvateľa, ak 
nie je započítaný 

výnimočný výdavok -
Národný futbalový štadión



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.

0,81%

0,41% 0,40%
0,37%

0,32%
0,28% 0,26%

0,24% 0,24% 0,23%
0,19% 0,17%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

0,4%

0,5%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

Francúzsko ČR Fínsko Švajčiarsko Slovinsko Dánsko SR Holandsko Veľká Británia Španielsko Litva Nemecko

Verejné výdavky na šport voči HDP v 12 európskych krajinách (v %)

Financovanie športu vo vybraných európskych krajinách

83

Najviac na šport voči HDP poskytuje Francúzsko (0,81 %). Najmenej potom Nemecko (0,17 %). Vyššie verejné výdavky na šport
významnejšie nekorelujú s vyššou športovou participáciou. Napríklad Francúzsko je v poradí športovej participácie až na 13. mieste
v rámci EÚ, zatiaľ čo Nemecko je ôsme. Slovensko sa v roku 2017 zaraďuje s podielom verejných výdavkov na HDP na úrovni 0,26 %
medzi krajiny so stredne vysokým podielom športu voči HDP. Bez investície do Národného futbalového štadiónu by sa Slovensko
zaradilo s 0,20 % na úroveň Litvy.

Zdroj: Sport Policy Systems and Sport Federations, Analýza KPMG
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Lotérie sú jedným z hlavných zdrojov financovania športu v Európe. V roku 2012 odviedli členovia organizácie European Lotteries
v krajinách EÚ viac ako 2 mld. EUR na športové aktivity. V absolútnych číslach boli najvyššie finančné príspevky z lotérií zaznamenané
vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Fínsku a v Poľsku. Príspevky v týchto piatich krajinách tvorili viac ako 80 % celkových príspevkov.
Poradie krajín sa však značne mení v prípade prepočtu príspevkov na 1 obyvateľa. Na 1 obyvateľa boli príspevky najvyššie na Cypre
(33,47 EUR na obyvateľa).

Finančný príspevok z lotérií v roku 2012 na 1 obyvateľa (v EUR)

Zdroj: The Impact of Lotteries as a Funding Source for European Sport 
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Eurobarometer – miera participácie v športe
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Miera participácie v športe sleduje percentuálne zastúpenie populácie, ktorá cvičí alebo športuje aspoň raz za týždeň. Zo štúdie
Eurobarometra z roku 2014 bolo zistené, že sa miera participácie v športe v EÚ pohybuje okolo 41 %. Sú tu však veľké rozdiely medzi
jednotlivými členskými štátmi.
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N/A (nedostupnosť dát)

 Miera participácie v športe bola v roku 2014 
v krajinách EÚ na úrovni 41 %

 Celkovo 59 % respondentov uviedlo, že necvičia či  
nešportujú vôbec alebo menej ako 4 krát do mesiaca

 Najvyššiu mieru participácie v športe majú severské 
krajiny – Švédsko (70 %), Dánsko (68 %) a Fínsko 
(66 %)

 Najnižšia miera participácie v športe je naopak 
v Bulharsku (11 %) a na Malte (19 %), kde viac ako 
75 % respondentov uviedlo, že necvičí či nešportuje 
vôbec

 Slovensko se pohybuje v dolnej polovici rebríčka 
(34 %) a nachádza sa teda ľahko pod európskym 
priemerom

 Muži športujú častejšie ako ženy (45 % vs. 37 %)

Miera participácie v športe v členských krajinách EÚ v roku 2014
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Eurobarometer – zmena miery participácie v športe
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Oproti výsledkom z poslednej štúdie v roku 2009 sa výsledky príliš nezmenili. Miera participácie v roku 2009 bola 40 %. Oproti roku 2009
sa o 3 percentuálne body zvýšilo zastúpenie skupiny, ktorá necvičí alebo nešportuje vôbec. Najhorší výsledok zaznamenala Malta, kde
miera participácie klesla o 29 percentuálnych bodov.

Zmena miery participácie v športe v členských štátoch EÚ v rokoch 2009 - 2014

Pozitívna

Rovnaká

Negatívna

N/A (nedostupnosť dát)

 V rokoch 2009 až 2014 sa miera participácie zvýšila 
v 14 krajinách, v 11 krajinách došlo k zníženiu 
a 2 krajiny si mieru participácie udržali na rovnakej 
úrovni

 Chorvátsko, ktoré do EÚ vstúpilo až v roku 2013 
nemohlo byť porovnávané

 Najvyššiu pozitívnu zmenu zaznamenalo Maďarsko 
(15 p.b.), ďalej potom Grécko (13 p.b.) a Česká 
republika (8 p.b.)

 Naopak najvyšší pokles zaznamenala Malta 
(29 p. b.) a ďalej Fínsko s Írskom (6 p.b.)

 Slovensko zaznamenalo nárast športovej 
participácie o 4 p.b., čo je rovnako ako Dánsko 
a Lotyšsko
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Eurobarometer – miera dobrovoľníctva v športe
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Podľa štúdie Eurobarometra z roku 2014 bola dobrovoľnícka práca opísaná ako aktivita, za ktorú jednotlivec nedostal žiadnu mzdu,
s výnimkou krytia nevyhnutných výdavkov. V EÚ sa na podpore športových aktivít zúčastnilo dobrovoľníckou prácou v priemere 7 %
obyvateľstva.

Miera dobrovoľníctva v športe v členských krajinách EÚ v roku 2014
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 Najvyššia miera dobrovoľníctva bola dosiahnutá  
vo Švédsku (25 %), vysoká miera bola rovnako  
dosiahnutá v Dánsku a Holandsku (18 %)  a v Írsku 
(15 %)

 Najnižšia miera dobrovoľníctva bola zaznamenaná 
predovšetkým v krajinách južnej Európy 
a v krajinách bývalého východného bloku –
Portugalsko (2 %), Bulharsko, Rumunsko, Poľsko, 
Taliansko a Grécko (všetci 3 %)

 Slovensko sa so svojimi 6 % zaraďuje pod priemer 
krajín EÚ a dosahuje rovnaké hodnoty ako 
Maďarsko

 Krajiny s vyššou športovou participáciou dosahujú 
vyššie hodnoty v  dobrovoľníctve – jedinci, ktorí 
pravidelne športujú sa angažujú v dobrovoľníctve 
omnoho viac ako jedinci, ktorí nešportujú 
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Eurobarometer – zmena miery dobrovoľníctva v športe
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Priemer EÚ sa medzi rokmi 2009 a 2014 nezmenil a zostal na 7 %. Vo väčšine krajín nedošlo k výraznejším zmenám v mierach
dobrovoľníctva. Najvyššia zmena nastala vo Švédsku, kde sa miera dobrovoľníctva zvýšila o 7 percentuálnych bodov.

Pozitívna

Rovnaká

Negatívna

N/A (nedostupnosť dát)

Zmena miery dobrovoľníctva v športe v členských krajinách EÚ medzi rokmi 2009 - 2014

 Medzi rokmi 2009 a 2014 sa miera dobrovoľníctva 
zvýšila v 12 krajinách, v 11 krajinách došlo k zníženiu 
a 4 krajiny mieru dobrovoľníctva udržali na rovnakej 
úrovni

 Chorvátsko, ktoré do EÚ vstúpilo až v roku 2013 
nemohlo byť porovnávané

 Najvyššiu pozitívnu zmenu zaznamenalo Švédsko 
(7 p. b.), ďalej Veľká Británia (4 p. b.) a Dánsko 
s Českou republikou (3 p. b.)

 Naopak najväčší pokles zaznamenalo Fínsko 
s Lotyšskom (5 p. b.)

 Slovensko sa zaraďuje medzi krajiny s najväčším 
poklesom miery dobrovoľníctva (4 p. b.)

 Príležitostne sa dobrovoľníckej práce zúčastňuje 
36% dobrovoľníkov, ďalších 28 % strávi 
dobrovoľníctvom menej než 6 hodín mesačne
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Zhrnutie kapitoly
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Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ

 Konfiguráciu národných športových systémov možno rozdeliť do 4 skupín, v ktorých hrajú hlavnú úlohu títo aktéri: štátny sektor,
súkromný sektor, dobrovoľnícky sektor a aktívna spoločnosť.

 Slovensko má ako jedna z mála krajín prijatý komplexný Zákon o športe. Ten jasne definuje úlohy jednotlivých subjektov v oblasti
športu, stanovuje pravidlá, ktoré zaručujú výrazne transparentnejšiu distribúciu verejných prostriedkov subjektom pôsobiacim
v oblasti športu a nastavuje systém pre kontrolu efektívneho využitia verejných prostriedkov. Podobný zákon má zo sledovaných krajín
iba Fínsko.

 Šport pre všetkých je inštitucionálne najlepšie riešený v škandinávskych krajinách, čo sa pozitívne prejavuje hlavne na miere športovej
participácie v daných krajinách, ktoré v rámci EÚ patria k najvyšším. Na Slovensku sa miera participácie pohybuje pod európskym
priemerom. V posledných rokoch však došlo k nárastu participácie v športe o 4 percentuálne body.

 Na financovaní športu sa z veľkej časti podieľa verejný sektor. Výdavky na šport sa v jednotlivých krajinách pomerne značne odlišujú.
V nami sledovaných krajinách poskytuje najviac prostriedkov Švajčiarsko, ktoré ročne na športovú činnosť poskytuje 278 EUR
na obyvateľa (0,37 % celkového HDP). Najnižšie výdavky na šport poskytuje Litva, ktorá z verejných prostriedkov poskytuje 25 EUR
na obyvateľa (0,19 % celkového HDP).

 Príslušné zákony dávajú lotériovým spoločnostiam takmer vo všetkých krajinách EÚ za povinnosť odvádzať časť svojich výnosov
na verejnoprospešné účely. Konkrétna alokácia výnosov do oblasti športu je ale rôzna. V absolútnych číslach boli v roku 2012 najväčšie
finančné príspevky z lotérií zaznamenané vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku a v Poľsku. Z nami sledovaných krajín boli
na 1 obyvateľa príspevky najvyššie vo Fínsku a Dánsku.

 Miera dobrovoľníctva je na Slovensku podobne ako miera športovej participácie v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ podpriemerná.
Miera dobrovoľníctva je tradične veľmi vysoká v škandinávskych krajinách, v Holandsku a Írsku.
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Ekonomické prínosy športu pre 

verejný sektor
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Vymedzenie športu pre kalkuláciu ekonomických prínosov
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Za účelom kalkulácie ekonomických prínosov športu v SR bolo využité členenie hodnotených ukazovateľov a parametrov na športovú
činnost, športové podujatia, športovú infraštruktúru a športovú administratívu. Použité zdroje pre kalkuláciu realizovanej spotreby sú
predovšetkým dotazníkový prieskum KPMG v rámci športových zväzov a organizácií, Ministerstvo školstva a Ministerstvo financií SR,
Štatistický úrad SR a Interná databáza KPMG. Z dôvodov náročnosti získania niektorých údajov, nebolo možné do multiplikačného
modelu zahrnúť všetky relevantné informácie o športe v SR. Oblasti, ktoré nie sú obsiahnuté v kalkuláciách sú uvedené v nasledujúcom
diagrame.

Ekonomické prínosy športu v SR

Športová 
činnosť

Športové 
podujatia

Dáta obsiahnuté  
v kalkulácii

Dáta pripadajúce 
na športové 
podujatia 

organizované 
športovými 

zväzmi

Počet športových 
účastníkov v 

rámci domácich a 
zahraničných 

podujatí – využitý 
prepočet na 

„účastníkodni“

Dáta 
neobsiahnuté  

v kalkulácii

Infraštruktúra 
pre šport

Dáta obsiahnuté  
v kalkulácii

Celkové náklady 
na údržbu 

vlastných plôch 
za všetky 

športové kluby 

Dáta 
neobsiahnuté  

v kalkulácii

Športová 
administratíva

Dáta obsiahnuté  
v kalkulácii

Dáta 
neobsiahnuté  

v kalkulácii

Alikvotná časť 
rozpočtov 

športových 
zväzov 

pripadajúca na 
ostatné náklady

Celkové ročné 
náklady na zaistenie 
športovej činnosti 

(náklady na 
trénerov, rozhodcov, 

turnaje a pod.) –
podľa dát 

poskytnutých šport. 
zväzmi

Dáta obsiahnuté  
v kalkulácii

Celkové ročné 
náklady na zaistenie 

športového 
vybavenia – podľa 
dát poskytnutých 

šport. zväzmi

Ročné náklady 
neorganizovaných 

individuálne 
športujúcich osôb a 

rekreačných 
športovcov (napr. 
šport. vybavenie, 

prenájom 
infraštruktúry a 

pod.)

Ročné náklady na 
športovú činnosť v 

rezortných 
športových 

strediskách (napr. 
Vojenské športové 

centrum Dukla 
Banská Bystrica 
alebo Športové 
kluby polície)

Divácky 
atraktívne 

podujatia (so 
zahraničnými a 

domácími 
účastníkmi)

Dáta za podujatia 
neorganizované 

na úrovni 
registrovaných 
zväzov (lokálne 

zväzy a ligy)

Celkové náklady 
na prenájom 

športových plôch 
za všetky 

športové kluby 

Náklady na 
údržbu / 
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športovej 

infraštruktúry 
plynúce z 
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zdrojov

Investičné 
výdavky plynúce 

z iných ako 
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zdrojov

Alikvotná časť 
rozpočtov klubov
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Poznámka: Predpokladáme, že všetky športové kluby zaisťujú prevádzku športovísk prostredníctvom vlastných plôch alebo ich prenájmom. Zároveň predpokladáme vyrovnanosť hospodárenia ostatných šport.
zariadení vo vlastníctve obcí a škôl (bez zahrnutia ziskových marží). V prípade nedostatku či neúplnosti informácií boli dáta potrebné pre kalkuláciu zo strany KPMG expertne odhadnuté.
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Kategórie športovcov podľa intenzity športovej činnosti Počet športovcov

Organizovane športujúci registrovaní športovci 0,49 mil.

Individuálne športujúci neregistrovaní športovci, ktorí športujú pravidelne 0,97 mil.

Individuálne športujúci neregistrovaní športovci, ktorí športujú nepravidelne 1,74 mil.

Nešportujúce osoby 2,23 mil.

Kategórie nákladov spojených so športovou činnosťou Spotreba 
(mil. EUR)

Náklady na zaistenie športovej činnosti hradené zo štátnych či verejných rozpočtov Cca 110 – 120 Cca 8 %

Náklady na zaistenie športovej činnosti hradené športovými klubmi (bez dotácií z ver. zdrojov) Cca 55 – 60 Cca 4 %

Náklady na zaistenie športového vybavenia v rámci športových klubov (bez dotácií z ver. zdrojov) Cca 43 – 47 Cca 3 %

Ostatné náklady športových klubov alokovaných na zaistenie šport. činnosti Cca 13 – 16 Cca 1 %

Úhrn výdavkov registrovaných športovcov na zaistenie nákladov športu mimo rozpočty športových klubov Cca 680 – 715 Cca 47 %

Úhrn výdavkov individuálnych (neorganizovaných) športovcov  (intenzívna šport. činnosť) na zaistenie nákladov 
športu Cca 360 – 380 Cca 25 %

Úhrn výdavkov rekreačných športovcov (extenzívna šport. činnosť) na zaistenie nákladov športu Cca 170 - 185    Cca 12 %

Celkom Cca 1 460 – 1 510 

Zdroj: Analýza KPMG, Dotazníkový prieskum KPMG, Eurobarometer - Sport and physical activity (2014), prieskum SANEP 2010

Za účelom vyčíslenia nákladov spojených so športovou činnosťou boli obyvatelia Slovenska rozdelení do štyroch skupín na základe toho,
ako intenzívne sa venujú športovej činnosti a pre tieto kategórie bola odhadnutá priemerná výška ročných výdavkov na športovú činnosť.
Rozdelenie vychádza z informácií z dotazníkového prieskumu KPMG, štúdie Eurobarometra a internetového prieskumu spoločnosti
SANEP. Celkové náklady na financovanie športovej činnosti dosiahli v roku 2017 hodnotu cca 1,46 – 1,51 mld. EUR. Z pohľadu
financovania športovej činnosti v roku 2017 tvorili najvýznamnejší zdroj financovania samotní registrovaní športovci, ktorí mimo rozpočet
športových klubov financujú športovú činnosť z cca 47 % (cca 680 – 715 mil. EUR).
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Za účelom vyčíslenia nákladov spojených so športovými akciami bol odhadnutý ich celkový počet v roku 2017. Tento odhad vychádza
primárne z informácií, ktoré poskytli národné športové zväzy v rámci dotazníkového prieskumu KPMG. Dotazníkový prieskum sa zameral
na celkový počet hracích dní akcií spadajúcich pod športové zväzy, ich obvyklú divácku návštevnosť, obvyklú cenu za lístok u tej malej
časti z nich, ktoré nie sú prístupné zdarma, a na obvyklý počet športovcov zúčastňujúcich sa športovej akcie. Najväčšou časťou sa na
nákladoch spojených so športovými akciami podieľajú priame organizačné náklady akcií (cca 30 % z celkových nákladov). Športové akcie
ale iniciujú ďalšiu spotrebu a to predovšetkým súvisiacu s dopravou účastníkov a divákov na akciu a z akcie (cca 24 %), ich stravovanie
(cca 17 %) a ubytovanie v priebehu akcie (cca 16 %).

Kategórie nákladov spojené so športovými podujatiami Spotreba (mil. EUR)

Priame organizačné náklady podujatí Cca 115 – 125 Cca 30 %

Dopravné náklady účastníkov a divákov Cca 90 – 100 Cca 24 %

Náklady na stravovanie a nápoje Cca 65 – 70 Cca 17 %

Náklady na ubytovanie Cca 60 - 65 Cca 16 %

Ostatné všeobecné náklady účastníkov a divákov Cca 50 - 53 Cca 13 %

Celkom Cca 385 - 410

Prínosy organizácie športových akcií, ktorých sa nezúčastnia profesionálni športovci

Ide o absolútnu väčšinu športových akcií. Tieto akcie majú popri prínosoch vyplývajúcich z toho, že sa do nich zapája významná časť
obyvateľstva, čo má pozitívny vplyv na zdravie a fyzickú kondíciu, tiež významné ekonomické prínosy plynúce zo zvýšenia spotreby. Jedná
sa predovšetkým o dopravu na tieto akcie a využívanie služieb behom ich konania. Spotreba výrazne rastie v prípade viacdňových
športových akcií, kde ich účastníci a diváci majú náklady na ubytovanie a rastie ich celková priemerná denná spotreba. Organizácia
športových akcií ponúka voľnočasové vyžitie v mieste ich konania.
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Halové majstrovstvá Európy v atletike

V termíne 5. – 8. marca 2015 sa v Prahe konali 33. Halové majstrovstvá Európy v atletike. Šampionátu sa zúčastnilo 636 atlétov zo 49 krajín,
ktorých prišlo podporiť celkovo 52 284 návštevníkov. O2 aréna dosiahla vyťaženosť 97 % kapacity pri priemernej dennej návštevnosti
13 071 divákov. Prenos z HME bol prenášaný do 56 krajín sveta s celosvetovým televíznym dosahom 151 mil. divákov. Usporiadanie
Halových majstrovstiev Európy v atletike v Českej republike prinieslo:

Finančné prostriedky získané organizačným výborom HME v atletike sú následne používané na podporu mládežníckej atletiky. Ide o
podporu presahujúcu 14 mil. Kč.

Športové podujatia – významné športové akcie
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Druhou kategóriou športových akcií sú významné športové akcie medzinárodného charakteru. Tieto akcie majú významný ekonomický
dopad vďaka spotrebe (útrate) organizátorov, ich účastníkov a predovšetkým ich návštevníkov. Popri predaji vstupeniek sú významnými
položkami ekonomickej spotreby investície do športovísk a výdavky na služby cestovného ruchu. Významný je tiež efekt na propagáciu
miesta konania v zahraničí, ktorý môže prilákať značný počet návštevníkov v budúcnosti. Medzi neekonomické dopady patrí
celospoločenský charakter medzinárodných športových akcií s pomerne vysokou vizibilitou, kedy ide najmä o pestovanie pozitívneho
vzťahu k športu u detí a mládeže.
Príkladom úspešnej športovej akcie sú Halové majstrovstvá Európy v atletike, ktoré sa konali v roku 2015 v Českej republike. Konanie
týchto akcií iniciovalo zvýšenú spotrebu na úrovni 350 mil. Kč a celkové príjmy pre verejné rozpočty v multiplikácii dosiahli viac ako 141
mil. Kč.

Ide o odhad spotreby (útraty), ktorá je 
priamo spojená s organizovaním 
a konaním akcie. Ide o detailnú analýzu 
primárnej spotreby fanúšikov, 
športovcov + realizačného tímu, 
organizátorov atď. (nákup služieb 
a produktov).

Ide o vyčíslenie ekonomického dopadu 
vyplývajúceho z organizovania a konania akcie. 
Ten je kalkulovaný pomocou analýzy 
odberateľsko-dodávateľských vzťahov 
(multiplikačný model), ktorý zohľadňuje 
rozčlenenie primárnej spotreby do 10. úrovne 
hierarchického modelu. 

Ide o odhad celkových príjmov do 
verejných rozpočtov. Ceny 
produktov a služieb a daňové 
sadzby vychádzajú z hodnôt 
platných v čase prípravy a konania 
akcie.

350 mil. Kč
Spotreba vyplývajúca 

z organizovania a konania HME v 
atletike v ČR

667 mil. Kč
Tržby vyplyvajúce z 

organizovania a konania HME v 
atletike v ČR v multiplikácii

141 mil. Kč
Celkové príjmy pre verejné 

rozpočty v multiplikácii
5 604 mesačných pracovných 
úväzkov vyťažených vplyvom 
usporiadania akcie

Zdroj: Pozitívne efekty HME v atletike (KPMG)
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Infraštruktúra pre šport a športová administratíva
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Náklady spojené so športovou infraštruktúrou boli rozdelené do dvoch kategórií podľa toho, či sú hradené z verejných rozpočtov alebo
priamo športovými klubmi, ktoré danú infraštruktúru využívajú. Celková výška spotreby spojenej so športovou infraštruktúrou
dosahovala v roku 2017 úroveň cca 160 – 175 mil. EUR. Náklady spojené so športovou administratívou dosiahli výšku cca 35 – 45 mil.
EUR, z cca 84 % sa na nich podieľali športové zväzy a športové organizácie.

Kategórie nákladov spojené so športovou infraštruktúrou Spotreba (mil. EUR)

Náklady na údržbu a obnovu športových plôch hradené z verejných rozpočtov Cca 90 – 100 Cca 56 %

Náklady na údržbu športových plôch hradené športovými klubmi Cca 70 – 75 Cca 44 %

Celkom Cca 160 - 175

Kategórie nákladov spojené so športovou administratívou Spotreba (mil. EUR)

Úhrn nákladov športových zväzov a organizácií na administratívu Cca 32 – 35 Cca 84 %

Úhrn nákladov športových klubov a telovýchovných organizácií na administratívu Cca 5 – 8    Cca 16 %

Celkom Cca 35 - 45
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Spotreba športu v SR
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Oblasť spotreby Spotreba (mil. EUR)

Športová činnosť Cca 1 460 – 1 510   Cca 71 %

Športové podujatia Cca 385 – 410 Cca 19 %

Športová infraštruktúra Cca 160 – 175 Cca 8 %

Športová administratíva Cca 35 – 45 Cca 2 %

Celkom 2 060 – 2 120

Zdroj Spotreba (mil. EUR)

Domácnosti Cca 1 510 – 1570 Cca 73 %

Športové organizácie (vlastná činnosť) / Súkromný sektor Cca 325 – 350 Cca 16 %

Štátny a verejný sektor Cca 210 – 220 Cca 11 %

Celkom 2 060 – 2 120

71% 19% 8% 2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

73% 16% 11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Z pohľadu spotreby finančných prostriedkov patria k hlavným oblastiam spotreby športu v SR športová činnosť so spotrebou na úrovni
cca 1,46 – 1,51 mld. EUR, športové podujatia iniciujúce spotrebu na úrovni cca 385 – 410 mil. EUR, športová infraštruktúra so spotrebou
na úrovni cca 160 – 175 mil. EUR a športová administratíva so spotrebou na úrovni cca 35 – 45 mil. EUR. Z pohľadu zdrojov čerpania
najvyšší podiel (cca 73 %) tvoria domácnosti s cca 1,50 – 1,55 mld. EUR, nasledované športovými organizáciami s cca 325 – 350 mil. EUR
(cca 16%) a štátnym a verejným sektorom s cca 210 – 220 mil. EUR (cca 11 %).
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Mutliplikačný model - metodika
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Multiplikačný model zohľadňuje čo najväčší počet faktorov, ktoré môžu mať priamy či nepriamy vplyv na konečnú bilanciu športu
v Slovenskej republike. Hlavným cieľom uvedeného multiplikačného modelu je vyčíslenie reálnych prínosov verejnej správe.
V multiplikačnom modeli je základným zdrojovým vstupom spotreba športu reprezentovaná predovšetkým útratou samotných
športovcov, ktorí hradia služby športu - primárne tržby. Jeho výdavky sa následne rozdeľujú medzi subdodávateľov kupovaných
produktov a služieb. Model zohľadňuje rozčlenenie pôvodných výdavkov športovca až do 10. úrovne hierarchického modelu. Do modelu
vstupujú aj externí aktéri ako dodávatelia dopravy, energií, surovín, a pod.

Športovec

Športová činnosť

Organizácia 
podujatí, 

Gastronómia, 
Ubytovanie

Vybavenie, 
tovar, dary

Športová 
infraštruktúra

Subdodávateľ 1

Subdodávateľ 2

Subdodávateľ X

Subdodávateľ 
1A

Subdodávateľ 
1B

Subdodávateľ 
1X

Subdodávateľ 
1Aa

Subdodávateľ 
1Ab

Subdodávateľ 
1Ax

Doprava, 
Administratíva, 

Ostatné 
náklady

Obchod, 
veľkoobchod

Dodávatelia
služieb

Výrobca, suroviny

Doprava

Energia

Administratíva

Druhy činností
subdodávateľov
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Prínosy pre verejné rozpočty a podiel športu v SR 
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2 060 – 2 120 mil. EUR 4 180 – 4 260 mil. EUR 900 - 940 mil. EUR

Celková spotreba športu v SR Celkové tržby vyplývajúce zo športu a 
vykonávania športovej činnosti v 

multiplikácii

Celkové príjmy pre verejné 
rozpočty v multiplikácii

2,2 %

84 – 87 tisíc

3,4 %

Podiel športu na výkone
ekonomiky SR 

Počet plných pracovných úväzkov 
v multiplikácii vyplývajúcej zo športu v SR

Podiel zamestnanosti v športe 
na celkovej zamestnanosti v SR

Šport na Slovensku v roku 2017 inicioval spotrebu na úrovni cca 2,06 – 2,12 mld. EUR, čo je o približne 380 – 410 mil. EUR viac ako
v roku 2011. Celkové tržby zo športu a vykonávania športovej činnosti v multiplikácii dosahujú cca 4,18 – 4,26 mld. EUR. Celkové príjmy
do verejných rozpočtov pri zohľadnení multiplikačného efektu dosahujú cca 900 – 940 mil. EUR.

Na celkovom výkone ekonomiky SR 
sa šport a spotreba s ním spojená 
podieľa 2,2 %

Na šport je v Slovenskej republike 
naviazaných približne 84 až 87 tisíc 
plných pracovných úväzkov

Šport sa na Slovensku podieľa 3,4 % na 
celkovej úrovni zamestnanosti

o 0,1 % vyšší podiel na výkone 
ekonomiky v roku 2017 v porovnaní 

s rokom 2011

o cca 6 tisíc plných pracovných 
úväzkov vyššia zamestnanosť 

vyplývajúca zo športu v roku 2017 
ako v roku 2011

Podiel zamestnanosti v športe na 
celkovej zamestnanosti v SR je 

stabilne na úrovni 3,4 %, podobne 
ako v roku 2011
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Ďalšie prínosy športu
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Šport významnou mierou prispieva k propagácii Slovenskej republiky v zahraničí a znižuje tak výrazne náklady, ktoré na propagáciu musí
vynaložiť slovenská vláda vytváraním marketingových kampaní. K vytváraniu pozitívneho obrazu o Slovenskej republike prispieva šport
predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi: Mimoriadne športové výkony, Účasť reprezentantov na medzinárodných športových súťažiach,
Mimoriadne športové osobnosti, Športové podujatia medzinárodného významu.

Marketingové prínosy

Mimoriadne športové výkony – záujem o krajinu stúpa
v okamihu, keď slovenský športovec alebo tím dosiahne
mimoriadny športový úspech na medzinárodnej akcii veľkého
významu.

Príklady: úspechy Petra Sagana na Tour de France
a Majstrovstvách sveta v cyklistike, Osemfinále slovenských
futbalistov na MS 2010 v JAR a ME 2016 vo Francúzsku, zlato
slovenských hokejistov z majstrovstiev sveta v Göteborgu
2002, zlato Anastasie Kuzminovej na OH v Soči 2014, zlato
Mateja Tótha a bratov Škantárovcov na OH v Rio de Janeiro
2016, triumf Dominiky Cibulkovej na Turnaji majsteriek v roku
2016.

Účasť reprezentantov na medzinárodných športových
súťažiach – tým, že slovenskí športovci hrajú zápas v zahraničí,
zvyšujú povedomie o Slovenskej republike a záujem o krajinu
ako takú.

Mimoriadne športové osobnosti – slovenskí športovci, ktorí
pravidelne a dlhodobo dosahujú excelentné výkony
na medzinárodnej scéne, výrazne prispievajú k propagácii
krajiny a zvyšovaniu povedomia o SR.

Príklady: Peter Sagan, Marek Hamšík, Zdeno Chára, Dominika
Cibulková, Anastasia Kuzminová, Veronika Velez – Zuzulová,
atď.

Športové podujatia medzinárodného významu – športové podujatia
usporadúvané na území SR pritiahnú do krajiny zahraničných
návštevníkov a účastníkov, ktorí by do krajiny inak vôbec nezavítali.
Medzinárodné podujatia sú prenášané do krajín po celom svete,
meno usporiadateľskej krajiny (prípadne mesta) je často spomínané.
Televízne prenosy, ktoré také podujatia vysielajú, zo Slovenskej
republiky ukazujú viac ako len športovisko. Zahraničné médiá navyše
prinášajú reportáže a fotografie, ktoré demonštrujú atraktivitu
Slovenskej republiky.

Príklady: MS v ľadovom hokeji 2011 a 2019, MS vo florbale žien 2017,
MS v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov 2017, atď.

• MS 2011 v ľadovom hokeji prilákali na bratislavský a košický 
štadión vyše 400 000 ľudí, taktiež približne 1000 akreditovaných 
novinárov z vyše 30 krajín, okolo 190 zúčastnených televíznych 
staníc a asi 800 miliónov televíznych divákov
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Šport je nástrojom, ktorý zvyšuje fyzickú kondíciu obyvateľstva a poskytuje možnosť relaxácie a obnovy síl aktívnou formou. Šport
ponúka aktívnu formu prevencie obezity, kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a pod. Rovnako ponúka atraktívnu možnosť odpočinku.
Na ekonomickom fóre v Davose v roku 2009 bolo konštatované, že "každý dolár investovaný do športu ušetrí štyri doláre v zdravotníctve".

Prínosy v oblasti zdravia

Prínosy v oblasti zdravia pre Slovenskú republiku

Prevencia civilizačných chorôb - Šport je nástrojom, ktorý zvyšuje
fyzickú kondíciu obyvateľstva a poskytuje možnosť relaxácie
a obnovy síl aktívnou formou. Šport ponúka aktívnu formu
prevencie obezity, kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a pod.
Rovnako ponúka atraktívnu možnosť odpočinku.
Na ekonomickom fóre v Davose v roku 2009 bolo konštatované,
že "každý dolár investovaný do športu ušetrí štyri doláre
v zdravotníctve".

Šport ako prevencia proti „civilizačným chorobám“

• Ischemické choroby srdca a mŕtvice 

• Obezita

• Cukrovka

• Rakovina

• Svaly a kosti

• Mentálna kondícia

Prevencia proti úrazom - Zvýšením fyzickej zdatnosti
a koordinácie pohybu prostredníctvom športu je možné predísť
zbytočným úrazom, ktoré opäť zvyšujú náklady na zdravotnú
starostlivosť občanov.

Zabezpečenie zdravého vývoja občanov - Správne pohybové
a stravovacie návyky sú dôležitým sociálnym a ekonomickým
faktorom pre zdravý rozvoj a vývoj spoločnosti.

Pozitívne efekty športu na ľudské zdravie

Ischemické choroby srdca - sú hlavnou príčinou úmrtia
v Európe. Človek ich aktívnym životným štýlom a kondičnými
aktivitami aspoň v primeranej miere môže znížiť až na polovicu.

Obezita - pravidelné športovanie pomáha zabraňovať vzniku
obezity a podporuje zachovanie zdravej rovnováhy medzi
každodenným príjmom potravy a energetickou spotrebou.

Cukrovka - u aktívnych ľudí je riziko, že sa u nich objaví cukrovka,
v priemere o 30-50% nižšie ako u ich rovesníkov s prevažne
sedavým spôsobom života.

Rakovina - šport znižuje riziko vzniku niektorých druhov
rakoviny. Napríklad riziko ochorenia rakoviny hrubého čreva a
konečníka je vďaka telesnej aktivite znížené o 40-50%.

Svaly a kosti - pravidelný pohyb môže mať pozitívny vplyv na
choroby, ktoré napádajú svaly a kosti (napr. osteoporóza, bolesti
chrbta, zápaly kostí a kĺbov). Priamym dôsledkom pravidelného
športovania môže byť zmiernenie bolestí a stuhnutosti svalov,
ale aj neschopnosti vyvíjať silu a zlepšenie pohyblivosti.

Mentálna kondícia - telesná aktivita znižuje tiež riziko klinických
depresií. Pozitívne efekty boli zaznamenané aj s ohľadom
na vyrovnanie sa so stresom aj kvalitou a dĺžkou spánku.
Telesný pohyb zreteľne znižuje riziko demencie a Alzheimerovej
choroby.
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Medzi najvýznamnejšie sociálne prínosy športu patrí: spoločenská integrácia bez ohľadu na vek, pohlavie a národnosť, spoločenský
a výchovný charakter športovania, spolupráca naprieč všetkými vekovými kategóriami, pozitívny dopad na sociálnu integráciu a rovnosť
postavenia žien a mužov a takisto rešpekt voči kolektívu, disciplína a férové chovanie.

Sociálne prínosy

Hodnoty a význam športu v spoločnosti

• Športovanie patrí k ľudským činnostiam založeným 
na spoločenských, výchovných a kultúrnych hodnotách bez 
ohľadu na pohlavie, vek, náboženstvo, národnosť či sociálne 
postavenie.

• Športová činnosť sa nielen medzi mladými teší veľkému 
záujmu a vytvára tým silný potenciál na podporu kolektívneho 
združovania a spolupráce využiteľnej v rôznych ekonomicko-
spoločenských oblastiach.

• Nemenej dôležitý je aj význam spoločenskej integrácie 
a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi v spoločnosti. 
Významne tak ovplyvňuje postavenie u mladých, zdravotne 
postihnutých alebo jedincov pochádzajúcich zo 
znevýhodnených pomerov.

• Rešpekt voči ostatným v kolektíve, dodržiavanie pravidiel hry, 
solidarita, disciplína, zásady fair-play, dobrovoľnícka činnosť 
vedie k aktívnemu zapojeniu jedinca do spoločnosti a pôsobí 
ako prevencia kriminálnych deliktov.

• Športová činnosť je dôležitou formou využitia voľného času 
všetkých vekových kategórií, pomáha rozvíjať sociálne 
zručnosti, ako sú schopnosť spolupráce a lojalita k okoliu.

• Šport vytvára pocit spoluúčasti a spolupatričnosti a je tak 
významný nástroj integrácie nielen sociálne vylúčených 
skupín, ale aj prisťahovalcov z iných krajín.

Príklad možných sociálnych prínosov

• Spoločenská integrácia a rovnaké postavenie obyvateľov 
bez ohľadu na rasu či národnosť patrí k základným pilierom 
modernej spoločnosti.

• Situácia v niektorých regiónoch SR môže poslúžiť ako príklad 
nízkej sociálnej integrácie rôznych spoločenských skupín.

• Nízka ponuka športového vyžitia a nedostatočná športová 
infraštruktúra môže nepriamo viesť k zvýšeniu detskej 
kriminality, kedy deti/mládež "hľadajú" alternatívne využitie 
voľného času.

Vyplývajúci záver

• Športová činnosť môže viesť k vyššej integrácii skupín naprieč 
sociálnymi sférami a tým pôsobiť ako prevencia proti 
spoločensky nežiaducemu správaniu a kriminalite.

• Vyššie popísané sociálne prínosy pozitívne pôsobia aj 
v oblasti vzdelávania a zdravia jedincov.
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Šport prispieva k sociálnej integrácii, je súčasťou neformálneho vzdelávacieho procesu, povzbudzuje medzikultúrnu výmenu a prispieva
k zamestnanosti. Vzdelávanie prostredníctvom športu má pozitívne efekty v oblastiach: prevencie predčasného ukončovania školskej
dochádzky u sociálne slabších skupín, podpory mobility študentov prostredníctvom grantových programov pre talentovaných športovcov
a takisto športového výskumu a vývoja, ktorý inovatívne ovplyvňuje iné odvetvia ľudskej činnosti.

Prínosy v oblasti vzdelávania

Vzťah medzi odvetvím vzdelávania a fyzickou aktivitou má tri rôzne aspekty:

1. Telesná výchova na školách - sociálne prostredia škôl a športových klubov sú dôležité pre zvyšovanie fyzickej aktivity súvisiacej
so zdravím detí a mladých ľudí. Telesná výchova na školách je účinná pre zvyšovanie úrovne mentálnej a fyzickej aktivity a zlepšovanie
telesnej zdatnosti.

2. Fyzická aktivita v miestnych spoločenských - napr. športových kluboch - mimoškolské fyzické aktivity je možné výrazne podporiť
sprístupnením športových zariadení, napr. škôl po ukončení doby školského vyučovania a budovaním partnerstiev.

3. Vzdelávanie a školenia pre učiteľov telesnej výchovy, inštruktorov a zdravotníckych pracovníkov - vzdelávanie učiteľov pracujúcich
s mládežou, lekárov a zdravotníkov pracujúcich v oblasti športovej regenerácie a rehabilitácie, ktorí by mali byť schopní poskytovať
odborné poradenstvo.

Príklady osvedčených postupov zo zahraničia:

V Spojenom Kráľovstve vláda poskytla 100 mil. libier na mimoškolský športový program "Šport Unlimited" (Šport bez hraníc). Program sa
zameriava na zvyšovanie príležitostí pre deti a mladých ľudí zúčastniť sa športov mimo školského vyučovania, a tým zvýšiť úroveň účasti
na päť hodín týždenne. Spoločenstvo nazvané Country Šport Partnership (Športové partnerstvo grófstva) sa obracia na mladých ľudí s
cieľom zabezpečiť, aby poskytované aktivity zodpovedali tomu, čo mladí ľudia chcú robiť. Program využíva prístup partnerstva, a
zariadenia a služby poskytuje mimo školy tiež veľa miestnych dodávateľov, medzi ktoré patria kluby mladých, športové kluby, súkromný
komerčný sektor a rekreačné centrá.

Vo Francúzsku prebieha program ICAPS (Intervention Centered on Adolescents Physical Activity and Sedentary Behaviour - zásah
zameraný na fyzickú aktivitu a sedavé návyky dospievajúcich), viacúrovňový program s viacerými aktérmi týkajúci sa mladých ľudí, škôl,
rodičov, učiteľov, mladých pracujúcich, klubov pre mladých, športových klubov a pod. Cieľom je povzbudzovať mladých ľudí k vyššej
fyzickej aktivite a ponúkať príležitosti v rámci škôl i mimo nich. Výsledky z prvých štyroch rokov sú kladné a ukazujú, že opatrenia
zamerané na zníženie úrovne obezity môžu byť úspešné.
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Pre nami doporučenú koncepciu a víziu ďalšieho rozvoja financovania športu v Slovenskej republike boli brané do úvahy okrem iného
výsledky a komentáre z dotazníkového prieskumu. Jeho účelom bolo najmä zistiť, ako aktéri športového prostredia na Slovensku
vnímajú zmeny, ktoré nastali v nadväznosti na prijatie zákona č. 440/2015. Dotazník bol rozoslaný do 66 národných športových zväzov
a 26 národných športových organizácií.

Miera návratnosti dotazníkov

 Pre detailnejšie vyhodnotenie boli športové zväzy rozdelené na veľké a malé zväzy.

 Rozdelenie bolo vykonané na základe vyplnených údajov z dotazníkového prieskumu samotnými športovými zväzmi a to podľa počtu
registrovaných športovcov a počtu registrovaných športových klubov.

 Medzi veľké zväzy boli zaradené tie, ktoré združujú viac ako 1 500 registrovaných športovcov a zároveň viac ako 50 športových klubov.
Zväzy, ktoré túto podmienku nesplnili boli zaradené medzi malé športové zväzy.

 Z 21 športových zväzov, ktoré dotazníkový prieskum vyplnili, bolo 9 zväzov zaradených medzi veľké a ostatných 12 medzi malé športové
zväzy.

 Okruhy tém č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 boli použité na výpočet ekonomických prínosov športu pre verejný sektor.

31,8 %

50,0 %

športové zväzy

športové organizácie

Okruhy tém dotazníkového prieskumu

1. Identifikácia respondenta

2. Počet registrovaných športových klubov a registrovaných 

športovcov

3. Rozpočet národných športových zväzov a športových klubov

4. Výška výdavkov na športovú činnosť

5. Športové akcie spadajúce pod športové organizácie

6. Otázky zamerané na fungovanie systému financovania športu
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Z dotazníkového prieskumu vyšlo najavo, že zmeny športového prostredia v nadväznosti na prijatie zákona č. 440/2015 vnímajú športové
zväzy a organizácie veľmi rozdielne. Športové organizácie vnímajú zmeny negatívne (61,6 %), zatiaľ čo športové zväzy vnímajú zmenu
pozitívne (57,1 %). Pri zväzoch možno pozorovať rozdiely vo vnímaní medzi malými a veľkými zväzmi. Veľké športové zväzy zmenu
vnímajú jednoznačne pozitívne (66,6 %). Pri malých zväzoch vníma zmeny pozitívne iba polovica. Hlavná kritika športových organizácií
spočívala v tom, že zákon rieši iba financovanie národných športových zväzov a že organizácie nemajú garantované finančné dotácie ako
športové zväzy.

30,8%

46,2%

15,4%

7,7%

Športové organizácie

Skôr pozitívne Skôr negatívne

Veľmi negatívne Neviem / Nechcem odpovedať

9,5%

47,6%

28,6%

9,5%
4,8%

Športové zväzy

Veľmi pozitívne Skôr pozitívne

Skôr negatívne Veľmi negatívne

Neviem / Nechcem odpovedať

Ako celkovo vnímate zmeny športového prostredia na Slovensku, ktoré sa odohrali v nadväznosti na prijatie zákona č. 440/2015
Z. z. z 26. novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o športe)?
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V nasledujúcich 12 otázkach sa športové zväzy a kluby vyjadrovali, či súhlasia s výrokmi o súčasnom fungovaní systému financovania
športu na Slovensku v porovnaní so situáciou pred prijatím zákona č. 440/2015. S výrokom č. 1 súhlasila nadpolovičná väčšina
športových zväzov aj športových organizácií. Medzi veľkými a malými zväzmi neboli spozorované väčšie rozdiely v odpovediach. Výrok č.
2 priniesol väčší rozdiel v odpovediach. Športové zväzy s výrokom súhlasili. Naopak pri športových organizáciách o tom nebola
presvedčená ani polovica respondentov.

Výrok č. 1: Zvýšil sa objem verejných prostriedkov, ktoré môžeme využívať.

Výrok č. 2: Zvýšila sa transparentnosť systému pre rozdeľovanie verejných prostriedkov.
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Výsledky výroku č. 3 dopadli veľmi podobne ako pri výroku č. 2. Tri štvrtiny športových zväzov s výrokom súhlasilo, naopak športové
organizácie s výrokom znova nesúhlasili. Výrok č. 4 bol pre respondentov pomerne problematický, pretože veľká časť z nich nedokázala
posúdiť, či výrok je alebo nie je pravdivý. Pri kontrole využitia verejných prostriedkov boli kritizované neúmerne vysoké sankcie za malé
prehrešky pri naplňovaní požiadaviek štátu.

Výrok č. 3: Zlepšil sa systém pre kontrolu využitia verejných prostriedkov.

Výrok č. 4: Znížil sa počet rôznych centrálnych verejných zdrojov, z ktorých je šport financovaný
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Výrok č. 5 priniesol veľmi rozdielne odpovede. Respondenti zo športových organizácií sa rozdelili takmer presne na tretiny. Pri športových
zväzoch bol zaznamenaný rozdiel medzi veľkými a malými zväzmi. Dve tretiny veľkých zväzov s výrokom súhlasili. Pri malých zväzoch
nevedelo na otázku odpovedať takmer 60 % zväzov, ostatné zväzy s výrokom prevažne súhlasili. Výrok č. 6 priniesol podobné výsledky
pri veľkých športových zväzoch a športových organizáciách. Malé zväzy s výrokom prevažne súhlasili. Hlavná kritika smerovala
k obmedzeniu, ktoré zväzom nariaďuje povinné percentuálne rozdelenie finančnej podpory do určitých kapitol (mládež, reprezentácia,
športové kluby, atď.)

Výrok č. 5: Je dobré, že sa obmedzilo financovanie tých istých vecí z viacerých zdrojov (na centrálnej úrovni).

Výrok č. 6: Verejné prostriedky smerujú tam, kde je to potrebné.
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Pri výroku č. 7 bola zaznamenaná najväčšia zhoda medzi športovými zväzmi a organizáciami. Väčšina respondentov kritizovala neúmerne
zvýšenú záťaž byrokracie spojenú s presadením nového zákona. Naopak pri výroku č. 8 možno znovu zaznamenať výrazný rozdiel medzi
výsledkami športových zväzov a organizácií. Zväzy z veľkej časti skôr súhlasili s daným výrokom, napriek tomu by si priali zverejňovanie
finančnej podpory najneskôr do konca októbra, aby svoju činnosť mohli plánovať efektívnejšie. Ďalej zväzom chýba možnosť presúvať
aspoň časť príspevkov do ďalších rokov.

Výrok č. 7: Znížila sa byrokratická záťaž národných športových zväzov.

Výrok č. 8: Národné športové zväzy majú lepší prehľad o tom, aká bude výška získaných verejných prostriedkov a majú tak možnosť 
lepšie plánovať svoju činnosť.
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S výrokom č. 9 súhlasia hlavne malé zväzy (83 %), pri veľkých zväzoch je to okolo 56 %. Športové organizácie znovu držia skôr negatívny
postoj a skôr s výrokom nesúhlasia. Zväzy by si priali, aby sa zamerala ešte väčšia pozornosť na systém výberu talentovanej mládeže.
Taktiež s výrokom č. 10 súhlasia prevažne malé zväzy (58 %). Veľké zväzy s výrokom skôr nesúhlasia (55 %). Pri športových organizáciách
najväčšia skupina respondentov problematiku nevie posúdiť.

Výrok č. 9: Zlepšila sa podpora rozvoja talentov.

Výrok č. 10: Zlepšili sa podmienky pre rozširovanie členskej základne národných športových zväzov. 
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K výrokom č. 11 a 12 smerovalo mnoho doplňujúcich komentárov. S výrokom č. 11 súhlasili predovšetkým veľké zväzy (66 %) zatiaľ čo
malé zväzy skôr nesúhlasili. Proti sú taktiež športové organizácie. S výrokom č. 12 opäť súhlasia iba veľké zväzy (66 % vs. 33 % malé zväzy
a 15,4 % športové organizácie). Vzorec je podľa niektorých komentárov príliš zložitý a niektoré jeho zložky sú veľmi zavádzajúce (napr.
bola uvedená popularita športu). Navrhnuté bolo tiež rozdelenie vzorcov zvlášť pre individuálne a kolektívne športy a rovnako rozdelenie
príjemcov podľa výšky podpory a tým s nižšou podporou znížiť byrokratickú záťaž.

Výrok č. 11: Rozhodnutie o tom, že výška príspevku uznanému športu, ktorý získavajú národné športové zväzy, je určená na základe 
výpočtu podľa jasne daného vzorca, je správne riešenie pre spravodlivé rozdelenie verejných prostriedkov.

Výrok č. 12: Vzorec pre výpočet výšky príspevku uznanému športu, ktorý získavajú národné športové zväzy, je nastavený správne a je 
založený na správne zvolených ukazovateľoch
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V nasledujúcej časti respondenti odpovedali na to, či súhlasia, že vybrané témy sú dôležité pre systém financovania športu na Slovensku
v nasledujúcich rokoch. V porovnaní s predchádzajúcou časťou sa tu športové zväzy a športové organizácie vo väčšine prípadov jasne
zhodovali a takmer všetky témy boli vnímané ako veľmi dôležité. Výroky č. 1 a 2 priniesli veľmi podobné výsledky ako medzi malými
a veľkými zväzmi, tak aj medzi športovými organizáciami. Až na jeden prípad všetci respondenti súhlasia s tým, že je potreba zvýšiť objem
finančných prostriedkov do športu z verejnej aj súkromnej sféry. Ako možnosť bola uvedená napríklad povinnosť miest a obcí odvádzať
určité percento z rozpočtu na šport.

Výrok č. 1: Zvýšenie objemu verejných prostriedkov smerujúcich do športu. 

Výrok č. 2: Zvýšenie objemu súkromných prostriedkov smerujúcich do športu. 
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Výroky č. 3 a č. 4 priniesli opäť veľmi podobné výsledky. Takmer všetci respondenti sú pre zmenu pravidiel a to ako na centrálnej, tak
regionálnej a miestnej úrovni. Na centrálnej úrovni zväzy preferujú úpravu niektorých komponentov už existujúceho vzorca a rozdelenie
vzorca pre individuálne a kolektívne športy. Športové organizácie by preferovali garantované dotácie a väčšiu finančnú podporu športu
pre všetkých. Na miestnej úrovni išlo hlavne o návrh povinnosti miest a obcí odvádzať určité percento z rozpočtu na šport.

Výrok č. 3: Úprava pravidiel pre rozdeľovanie verejných prostriedkov určených na šport na centrálnej úrovni.

Výrok č. 4: Úprava pravidiel pre rozdeľovanie verejných prostriedkov určených na šport na regionálnej a miestnej úrovni. 
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Výrok č. 5 patril k jedinému, pri ktorom nedošlo k jednoznačnej zhode. Ako dôležitú tému ho zvolili najmä malé zväzy (67 %). Pri veľkých
zväzov a športových organizáciách neberie zavedenie športových poukazov ako dôležitú tému ani polovica respondentov. Jedným
z dôvodov je obava, že športové poukazy nijako nezvýšia športovú participáciu na Slovensku. S výrokom č. 6 súhlasila väčšina
respondentov, ktorí na otázku odpovedali. Ostatní respondenti nechceli odpovedať alebo výrok nevedeli posúdiť.

Výrok č. 5: Zavedenie systému využívania tzv. športových poukazov. 

Výrok č. 6: Zavedenie inštitútu tzv. superodpočtu. 
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V poslednej časti dotazníkového prieskumu boli respondentom položené otázky, ktoré zisťovali, aké dôležité kroky by sa mali realizovať
na podporu neorganizovaného športu a zvýšenia podielu obyvateľstva, ktoré sa pravidelne venuje športovej činnosti. S výrokom č. 1
súhlasí drvivá väčšina športových zväzov, napriek tomu, že ho v predchádzajúcej časti považovali za najmenej dôležitú tému. Na výroku
č. 2 sa zhodla väčšina respondentov. Investícia do miestnej infraštruktúry je veľmi dôležitý krok k podpore neorganizovaného športu.
Respondenti navrhovali zrušiť daň z nehnuteľností zo športových zariadení, bezplatný nájom pozemkov pre športové kluby zo strán miest
a obcí alebo väčšiu finančnú pomoc s výstavbou, údržbou a prevádzkou športových zariadení.

Výrok č. 1: Poskytovať príspevky na športové poukazy na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých pre deti od 
piatich do štrnástich rokov.

Výrok č. 2: Investície do miestnej športovej infraštruktúry v celej SR.
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So spustením marketingovej kampane súhlasí necelá polovica športových organizácií. Naopak športové zväzy marketingovú kampaň
vnímajú ako dôležitý krok k podpore neorganizovaného športu. Olympijské festivaly pod záštitou Slovenského olympijského výboru by
uvítala väčšina respondentov. Okrem toho bolo navrhnuté usporiadanie mládežníckych olympiád na okresných úrovniach s celoštátnym
finále. Hneď niekoľko respondentov navrhovalo zlepšiť športové podmienky pre deti v školách alebo vytvorenie strešnej organizácie
slovenského športu.

Výrok č. 3: Spustenie veľkej marketingovej kampane na podporu športu a zdravého životného štýlu.

Výrok č. 4: Organizácia akcií typu Olympijský festival, na ktorých má široká verejnosť možnosť si vyskúšať rôzne športy v atraktívnom 
prostredí a stretnúť sa s úspešnými slovenskými športovcami
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Financovanie športu podľa športových zväzov a organizácií – Výsledky dotazníkového prieskumu

 Účelom dotazníkového prieskumu bolo najmä zistiť, ako aktéri športového prostredia na Slovensku vnímajú zmeny, ktoré nastali
po prijatí zákona č. 440/2015.

 Športové organizácie vnímajú zmenu v nadväznosti na prijatie zákona prevažne negatívne. Pri športových zväzoch je na zmenu
rozdielny pohľad pri malých a pri veľkých športových zväzoch. Veľké športové zväzy zmenu jednoznačne kvitujú, v prípade malých
športových zväzov zmenu hodnotí pozitívne iba polovica respondentov.

 Podľa názoru niektorých športových organizácií zákon vyriešil iba systém financovania národných športových zväzov a nedostatočne
rieši financovanie športu pre všetkých.

 Podľa respondentov nový zákon neprimerane zvýšil byrokratickú záťaž, ktorá sa dotýka aj tých zväzov, ktoré získavajú len veľmi nízku
finančnú podporu.

 Športovým zväzom chýba možnosť presunúť časť finančných prostriedkov do ďalších rokov a tiež kritizujú prílišné obmedzenia
v rozdeľovaní získaného finančného príspevku.

 Vzorec pre výpočet finančnej podpory vyhovuje prevažne veľkým zväzom. Respondenti navrhli rozdelenie vzorca pre individuálne
a kolektívne športy a úpravu niektorých parametrov (najmä popularita športu).

 Z finančného hľadiska žiadajú športové zväzy každoročné navyšovanie rozpočtovej kapitoly na šport, väčšiu finančnú podporu
zo strany krajov a obcí, zrušenie dane z nehnuteľnosti športovísk alebo oslobodenie darov pre šport od DPH. Športové organizácie
žiadajú vymedzenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na projekty športu pre všetkých, väčšiu podporu pohybových aktivít
a vytvorenie lepších podmienok pre športovanie na školách.
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Na Slovensku sa pravidelne venuje športu približne tretina obyvateľstva, čo je menej ako priemer v EÚ. Zároveň došlo k nárastu podielu
obyvateľstva, ktoré vôbec nešportuje. Za účelom nastavenia pozitívneho trendu a zvýšenia podielu športujúceho obyvateľstva je nutné
nastaviť komplexnú národnú stratégiu pozostávajúcu z nadväzných krokov a opatrení. Význam športovania spočíva predovšetkým v
jeho pozitívnom vplyve na fyzickú a psychickú kondíciu jedincov. Zároveň platí, že vykonávanie športovej činnosti prispieva k vzniku tzv.
sociálneho kapitálu, ktorý spája jednotlivcov medzi sebou a formuje ich väzbu v lokalite. Výhodou športu pritom je, že často združuje
jedincov z rôzneho prostredia, odlišného stupňa vzdelania i sociálneho pôvodu.
Medzi rokmi 2009 a 2013 došlo k nárastu podielu športovo neaktívneho obyvateľstva z 35 na viac ako 40 %. Dlhodobým cieľom Slovenska
by mala byť snaha priblížiť sa situácii v škandinávskych krajinách, kde pravidelne športuje približne 70 % obyvateľstva a vôbec
nešportuje iba 10 až 15 % obyvateľov.
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Motivácia pre zameranie sa na snahu zvýšiť podiel športujúceho obyvateľstva:

 Došlo k nárastu počtu obyvateľov, ktorí sa športu vôbec nevenujú

 Miera športovej participácie obyvateľstva sa dlhodobo pohybuje pod európskym priemerom

 Významné prínosy v oblasti zdravia
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Šport je nástrojom, ktorý zvyšuje fyzickú kondíciu obyvateľstva a poskytuje možnosť relaxácie a obnovy síl aktívnou formou. Šport
ponúka aktívnu formu prevencie obezity, kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a pod. Rovnako ponúka atraktívnu možnosť odpočinku.
Na ekonomickom fóre v Davose v roku 2009 bolo konštatované, že "každý dolár investovaný do športu ušetrí štyri doláre v zdravotníctve".

Vyššia športová participácia ako nástroj prevencie zdravia

Dôvody, kvôli ktorým je dôležité zvyšovanie podielu športujúceho obyvateľstva

 Nedostatok pohybu, nesprávne stravovacie návyky (nevyvážená strava, prejedanie sa a pod.) a nezdravý životný štýl (stres, nadmerná
konzumácia alkoholu a pod.) vedú k obezite, vysokému krvnému tlaku, nízkemu HDL cholesterolu a ďalším faktorom, ktoré priamo
súvisia s rizikom ochorenia.

 Je pozorovaný dlhodobý trend trvalého znižovania pravidelnej pohybovej aktivity detí. Dôsledkom je rast nadváhy a obezity detí a
mládeže. Zatiaľ čo pri chlapcoch zostáva medzi 11. až 15. rokom života miera pohybovej aktivity viacmenej konštantná, u dievčat sa
pravidelná pohybová aktivita znižuje. To je nebezpečné hlavne z dôvodu, že mládež medzi 11. a 15. rokom získava celoživotné návyky.

 Zdravie populácie významne prispieva ku kvalite života i k ekonomickým úsporám verejných výdavkov.

 Podľa vyjadrení odbornej verejnosti z oblasti športového lekárstva má šport a aktívny pohyb významnejší dopad na prevenciu
ochorení ako iba fakt, že človek nemá nadváhu, či obezitu. Z toho vyplýva, že udržiavanie telesnej hmotnosti v norme (odvodenej napr.
podľa BMI) iba zdravým stravovaním, nemusí mať taký efekt na prevenciu ochorení, v prípade že jedinec nešportuje a nemá dostatok
aktívneho pohybu všeobecne. Šport a aktívny pohyb sú teda kľúčovým nástrojom prevencie.

Prínosy v oblasti zdravia pre Slovenskú republiku

 Šport ako prevencia proti „civilizačným chorobám“ (Ischemické choroby srdca a mŕtvice, obezita, cukrovka, rakovina, svaly a kosti,
mentálna kondícia)

 Prevencia proti úrazom - Zvýšením fyzickej zdatnosti a koordinácie pohybu prostredníctvom športu je možné predísť zbytočným
úrazom, ktoré opäť zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť občanov.

 Zabezpečenie zdravého vývoja občanov - Správne pohybové a stravovacie návyky sú dôležitým sociálnym a ekonomickým faktorom
pre zdravý rozvoj a vývoj spoločnosti.

Podpora športu pre 
všetkých

Zvýšenie podielu 
aktívnych a rekreačných 

športovcov
Zníženie počtu chorých Úspora výdavkov na 

liečbu ochorení



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.

Stratégia pre zvýšenie podielu športujúceho obyvateľstva 

124

Odporúčané opatrenia na podporu zvýšenia podielu 
športujúceho obyvateľstva

Plánovaný dopad odporúčaných opatrení na podporu zvýšenia 
podielu športujúceho obyvateľstva

Zavedenie športových poukazov
Zníženie finančnej náročnosti športu.
Zvýšenie motivácie začať so športovaním.
Zvýšenie záujmu o športovanie v kluboch.

Marketingová kampaň na podporu športu pre všetkých Oslovenie širokej verejnosti.
Zlepšenie mediálneho obrazu vykonávania športovej činnosti.

Podpora športovania na školách Zvýšenie záujmu mládeže o šport.
Formovanie celoživotných návykov v oblasti športu.

Podpora olympijských aktivít (olympijské parky, dni a festivaly) 
organizovaných Slovenským olympijským výborom

Zvýšenie záujmu o šport.
Zvýšenie povedomia o olympijských hodnotách.
Objavenie nových športov.

Výstavba a renovácia športovej infraštruktúry určenej na šport 
pre všetkých Zvýšenie dostupnosti športových zariadení.

„Daňový odpočet pre zdravší život“ Zníženie finančnej náročnosti športu.
Zvýšenie motivácie začať so športovaním.

Stratégia pre zvýšenie podielu športujúceho obyvateľstva je dlhodobý projekt, ktorý by mal zahŕňať sériu logických a navzájom
nadväzujúcich opatrení, ktoré postupne povedú k zvýšeniu športovej participácie v krajine. V tabuľke sú uvedené príklady návrhu
opatrení, ktoré by na sledovaný cieľ mohli mať pozitívny dopad.



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku. 125

Téma č. 1: Odporúčané opatrenia
Zavedenie športových poukazov

 Zavedenie športových poukazov slúži predovšetkým na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých pre deti od
5 do 14 rokov.

 Každé dieťa, ktoré spadá do danej vekovej skupiny, by malo nárok na príspevok od Ministerstva školstva na športovanie a to vo
forme športových poukazov.

 Športové poukazy sú obsiahnuté v Zákone o športe v §76. Ministerstvo školstva musí určiť hodnotu športového poukazu a tiež by
malo zverejniť zoznam športových klubov či zariadení, kde možno športový poukaz využiť.

Vytvorenie marketingovej kampane na podporu športu pre všetkých

 Marketingová kampaň je tvorená niekoľkými koordinovanými krokmi, ktoré môžu zahŕňať podporu produktov prostredníctvom
rôznych médií (televízia, rozhlas, noviny, on-line) s použitím rôznych typov reklám.

 Marketingová kampaň na podporu športu pre všetkých musí stanoviť ciele, ktoré chce dosiahnuť a ako tieto ciele bude merať
a hodnotiť.

 Hlavným cieľom marketingovej kampane by malo byť predstavenie vykonávania športovej činnosti ako atraktívneho spôsobu
trávenia voľného času a vzbudiť záujem o informácie o možnostiach aktívneho trávenia voľného času.

Podpora športovania na školách

 Šport na školách tvorí až 85 % pohybových aktivít detí v celej EÚ a školský šport je neoddeliteľnou súčasťou výchovy mladého
človeka.

 Z hľadiska úbytku až straty spontánnych pohybových aktivít detí je kritickým faktorom vek prechodu do školy a prvé roky v školskom
prostredí (5 – 10 rokov). Zahraničné príklady poukazujú na vhodnosť výuky telesnej výchovy aprobovanými učiteľmi i na prvom
stupni škôl, či kombinácie vysokoškolsky vzdelaných učiteľov s trénermi detí alebo voľnočasovými športovými pedagógmi.

 Môže zahŕňať hneď niekoľko typov podpôr, medzi ktoré patrí napr. lepšie vybavenie školských športových zariadení, zvýšenie
finančného ohodnotenia učiteľov telesnej výchovy, inovácia systému školských športových súťaží alebo zmena osnov telesnej
výchovy, ktorá by telesnú výchovu pre mladšiu generáciu urobila atraktívnejšou.
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Téma č. 1: Odporúčané opatrenia
Podpora olympijských aktivít (olympijské parky, dni a festivaly) organizovaných SOV

 Športové aktivity a súťaže vedú ľudí k rozvoju ich osobnosti, vďaka týmto akciám si osvojujú princípy olympijského hnutia a význam
výrazu fair play.

 Pri olympijských aktivitách je snaha o zapojenie bývalých i súčasných olympionikov, ktorí hrajú významnú úlohu vo vzbudení záujmu
detí a mládeže o šport.

 Hlavným cieľom projektu je podnietiť záujem o šport, predstaviť rôzne i menej tradičné športy a propagovať zdravý životný štýl.

Výstavba a renovácia športovej infraštruktúry určenej na šport pre všetkých

 Podľa prieskumu Eurobarometra (2013) celých 8 % respondentov na Slovensku uviedlo, že sa nevenujú športovej činnosti z dôvodu
nedostatočnej dostupnosti športovej infraštruktúry v okolí svojho bydliska.

 Športová infraštruktúra vykazuje zásadné nedostatky kvantitatívne (množstvo plôch i zariadení) i kvalitatívne (zastaranosť,
vybavenosť), ktorých náprava je finančne náročná.

 Budovaním a správou športovísk vytvára štátna správa a samosprávy základné podmienky pre všetky formy športu a pohybové
aktivity a ich úloha a zodpovednosť je tu jedinečná a nenahraditeľná.

 Pre implementáciu tohto cieľa je nutné vytvoriť metodiky pre obce a mestá, ktoré budú reflektovať súčasné poznatky o trendoch v
športových aktivitách a športových zariadeniach, najmä s ohľadom na výstavbu verejných areálov a mestských športovísk a ich
prevádzku.

„Daňový odpočet pre zdravší život“

 Jedná sa o typ daňového stimulu za účelom podpory športovej činnosti, kedy má fyzická osoba možnosť si do výšky stanoveného
limitu znížiť daňový základ pre výpočet dane z príjmu na základe predloženia finančného dokladu, ktorý preukazuje výdaj dotyčnej
osoby alebo jej dieťaťa za vykonávanie športovej činnosti.

 Hlavným cieľom je zníženie finančnej náročnosti a stimulácia športovej činnosti. Pravidlá je možné nastaviť tak, aby bol odpočet
možný iba pokiaľ je výdaj vynaložený za športovanie detí a mládeže do 18 rokov (uplatňuje rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa)
alebo je možné systém nastaviť tak, aby umožňoval daňový odpočet na základe vykonávania športovej činnosti dospelými.
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Zákon o športe je možné z mnohých dôvodov vnímať ako veľmi pozitívnu zmenu v nastavení pravidiel pre systém športu na Slovensku.
Jasne vymedzil rolu jednotlivých osôb a subjektov v športe, zvýšil transparentnosť financovania športu a systém športu je na Slovensku
jedným z najprehľadnejších v celoeurópskom porovnaní. Napriek tomu existujú oblasti, ktoré je vhodné upraviť, aby nastavenie systému
úspešne prispievalo k rozvoju športu. V súčasnosti nie je možné v praxi využívať Informačný systém pre šport a športové zväzy zápasia
s nárastom administratívy.

Súčasný stav aktuálnosti informácií v Informačnom systéme pre šport

Motivácia pre zameranie sa na zákon o športe a jeho využitie v praxi:

 Kritika čiastkových nedostatkov športovými zväzmi a športovými organizáciami
 Zvýšenie nárokov na administratívnu činnosť, čo komplikuje výkon činnosti 

predovšetkým menším športovým zväzom
 Neaktuálnosť informácií v Informačnom systéme pre šport (nie je možné 

využívať)

Počet klubov uvedených športovými 
zväzmi v dotazníkovom prieskume

Počet klubov v Informačnom systéme 
pre šport

Rozdiel
(počet klubov v Informačnom systéme / počet 

klubov uvedených zväzmi v dotazníkovom 
prieskume)

39 65 167%
71 109 154%

186 264 142%
197 270 137%
97 103 106%
15 15 100%
7 7 100%
6 6 100%

1 825 1 741 95%
11 10 91%
8 7 88%
14 12 86%
14 11 79%
13 10 77%

196 150 77%
64 48 75%

178 126 71%
11 6 55%
6 1 17%

750 41 5%

Je dôležitá úprava pravidiel pre rozdeľovanie 
verejných prostriedkov určených na šport na 
centrálnej úrovni podľa športových zväzov?

57,1% 33,3%

4,8% 4,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

veľmi dôležité skôr dôležité

skôr nedôležité neviem / nechcem odpovedať

Znížila sa byrokratická záťaž národných 
športových zväzov podľa športových zväzov?

4,8% 4,8%

90,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

rozhodne súhlasím skôr súhlasím skôr nesúhlasím



© 2018 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a člen KPMG, siete nezávislých firiem pridružených ku KPMG International Cooperative, 
právnickej osobe registrovanej vo Švajčiarsku. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku. 128

Na základe spätnej väzby od športových zväzov a športových organizácií bolo identifikovaných 5 oblastí, v ktorých je možné uvažovať
o úprave pravidiel s cieľom zlepšiť podmienky pre rozvoj športu. Nový zákon zaviedol jasné pravidlá, ktoré umožňujú kontrolu efektívneho
využitia finančných prostriedkov. Dodržiavanie týchto pravidiel ale zvyšuje administratívnu záťaž športových zväzov a športových
organizácií. Niektoré zväzy kritizujú nastavenie vzorca pre výpočet príspevku uznanému športu a nepodarilo sa sprevádzkovať
Informačný systém pre šport v takej podobe, aby mohol byť využívaný ako hlavný zdroj informácií o prostredí organizovaného športu na
Slovensku.

Opatrenia za účelom zlepšenia fungovania športového systému

Odporúčané opatrenia za účelom zlepšenia fungovania 
systému športu po prijatí Zákona o športe

Plánovaný dopad odporučených opatrení na podporu zlepšenia
fungovania systému športu

Zníženie administratívnej záťaže alebo zaistenie dostatočných 
prostriedkov na administratívu

 Uľahčenie práce športovým zväzom a organizáciám (často 
fungujúcim na dobrovoľníckej báze)

 Zjednodušenie systému pri snahe udržať vysoko nastavenú úroveň 
transparentnosti

Úprava vzorca pre výpočet príspevku uznanému športu na 
základe spätnej väzby od športových zväzov

 Zaistenie širšej zhody parametrov vstupujúcich do výpočtu a 
spôsobu ich zaistenia

 Zjednodušenie vzorca tak, aby výpočtu lepšie rozumeli žiadateľia o 
príspevok

Zaistenie aktuálnosti informácií v Informačnom systéme pre 
šport

 Zaistenie dôležitých informácií o športovom prostredí pre širokú 
verejnosť na jednom mieste

 Využiteľnosť dát uvedených v Informačnom systéme pre šport pre 
plánovanie rozvoja športu na Slovensku

Väčšia voľnosť športových zväzov v rámci zaobchádzania so 
svojimi finančnými prostriedkami

 Efektívne využitie finančných prostriedkov podľa špecifických potrieb 
jednotlivých športových zväzov

 Zvýšenie zmysluplnosti využitia finančných prostriedkov

Zverejnenie výšky príspevku športovým zväzom a športovým 
organizáciám v časovom predstihu umožňujúcom lepšie 
plánovanie

 Umožnenie plánovať využitie finančných prostriedkov s väčším 
časovým predstihom a tak zaistiť zmysluplnosť ich využitia

 Umožnenie nastavenia dlhodobejšej stratégie športových zväzov a 
športových organizácií. 
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Téma č. 2: Odporúčané opatrenia
Zníženie administratívnej záťaže alebo zaistenie dostatočných prostriedkov na administratívu

 S nárastom administratívnej záťaže majú problémy predovšetkým menšie zväzy, ktoré vo väčšine prípadov fungujú na dobrovoľníckej
báze a činnosti v rámci športového zväzu sa venujú mimo svojho hlavného zamestnania. Medzi návrhmi v dotazníkovom prieskume
preto zaznievala požiadavka rozdeliť športové zväzy na dve skupiny podľa počtu svojich členov alebo podľa výšky získaného
finančného príspevku od Ministerstva školstva (veľké a malé zväzy). Vzhľadom na obtiažnosť určenia hranice pre toto rozdelenie a rizík
plynúcich zo zníženia nárokov na transparentnosť a kontrolu nad využívaním finančných prostriedkov, je toto riešenie problematické.
Druhou možnosťou je zvýšenie finančných zdrojov na administratívu, aby športové zväzy mohli pokryť náklady spojené so zaistením
potrebných administratívnych úkonov a postupné zdokonaľovanie systému s cieľom znížiť časovú náročnosť (predovšetkým
sprevádzkovanie Informačného systému pre šport obsahujúceho relevantné aktuálne údaje a následné rozšírenie jeho funkčnosti).

Úprava vzorca pre výpočet príspevku uznanému športu na základe spätnej väzby od športových zväzov

 V spätnej väzbe od športových zväzov zaznievala kritika prílišnej komplikovanosti výpočtu jednotlivých koeficientov, ktoré vstupujú do
vzorca pre výpočet príspevku. Je vhodné sprehľadniť excelový dokument s výpočtami a doplniť ho zrozumiteľnými vysvetľujúcimi
komentármi. Za účelom zhody o nastavení vzorca je vhodné iniciovať diskusiu naprieč športovým prostredím. V dotazníkovom
prieskume napr. zaznievala kritika nastavenia jedného vzorca pre kolektívne a individuálne športy, veľké a malé zväzy alebo spôsobu
získavania hodnôt vyjadrujúcich popularitu športu (nízke zohľadnenie rozšírenia športu vo svete).

Zaistenie aktuálnosti informácií v Informačnom systéme pre šport

 Kľúčovou výzvou je zaistenie aktuálnosti a spoľahlivosti informácií uvedených v Informačnom systéme pre šport. Fungujúci systém
zníži administratívnu náročnosť športovým zväzom a umožní strategické plánovanie rozvoja športu na Slovensku na základe presných
informácií o športovom prostredí.

Umožniť športovým zväzom väčšiu voľnosť v rámci nakladania so svojimi finančnými prostriedkami

 Využitie finančných prostriedkov je obmedzené rozdelením do určitých kapitol (mládež, reprezentácia, športové kluby, administratíva)
a maximálnou výškou využitia prostriedkov v rámci týchto kapitol. Stanovenie pravidiel je vhodným nástrojom za účelom
zmysluplného využitia zdrojov, avšak na základe spätnej väzby je možné uvažovať o uvoľnení konkrétneho nastavenia jednotlivých
limitov.

Zverejnenie výšky príspevku športovým zväzom a športovým organizáciám v časovom predstihu umožňujúcom
lepšie plánovanie

 Finančné príspevky z verejných zdrojov sú kľúčovým zdrojom financií pre väčšinu športových zväzov a organizácií, preto je pre
stabilitu športového prostredia kľúčová znalosť výšky týchto zdrojov v predstihu a umožnenie nastavenia zmysluplného finančného
plánu.
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Medzi rokmi 2011 a 2017 došlo v nadväznosti na prijatie Zákona o športe k transparentnému nastaveniu systému pre šport, v ktorom sú
jasne definované úlohy jednotlivých aktérov. Zároveň došlo k úprave pravidiel pre zaistenie kontroly nad využitím verejných zdrojov
smerujúcich na podporu športu a zvyšoval sa objem finančných prostriedkov smerujúcich na šport z verejných rozpočtov. Tento
pozitívny trend môže slúžiť ako impulz pre zapojenie sa do financovania športu pre súkromné spoločnosti pôsobiace na Slovensku.
Motivačné nástroje pre zapojenie firiem je možné rozdeliť do troch kategórií podľa toho, aká je ich motivácia zapojiť sa do financovania
športu. Do kategórie „Musím“ patria motivačné nástroje normatívneho charakteru, ktoré priraďujú firmám zákonnú povinnosť. Do
kategórie „Je to výhodné“ patria motivačné nástroje, kedy spoločnosť získava za podporu športu určitú výhodu alebo pozitívny obraz. Do
tretej kategórie „Chcem“ spadajú aktivity na základe princípu všeobecnej spoločenskej zodpovednosti (CSR).

Motivácia pre zameranie sa na financovanie športu súkromným sektorom:

 Nižší podiel na celkovom financovaní športu súkromným sektorom než je európsky priemer
 Zvýšenie transparentnosti systému športu na Slovensku ako motivácia pre väčšie zapojenie sa súkromných spoločností v oblasti športu
 Nárast finančných prostriedkov, ktorými šport podporuje verejný sektor, ako motivácia pre súkromný sektor podieľať sa na pozitívnej 

zmene 

Vývoj financovania športu z verejných zdrojov a podiely 
jednotlivých zdrojov a subjektov v rokoch 2011 až 2017 (v mil. EUR)
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Nasledujúca tabuľka predstavuje možné opatrenia za účelom zapojenia súkromného sektoru do celkového financovania športu
(opatrenia značené zelenou sú rozpracované na ďalšej strane). V rámci prvej kategórie opatrení (Motivácia: „Musím“) sú opatrenia dané
zákonom a sú povinné pre všetky subjekty, ktorých správanie konkrétny zákon upravuje (napr. zákon o verejnom obstarávaní).
Opatrenia v druhej kategórii (Motivácia: „Je to výhodné) sú tiež upravené zákonom, avšak jedná sa o poskytnutie určitých zákonných
výhod firmám na základe splnenia určitých podmienok (napr. daňové zvýhodnenie v prípade darov). Motivácia firiem v prípade týchto
opatrení je čiastočne daná i snahou o pozitívny obraz. Posledným, avšak najsilnejším motivátorom vedúcim firmy k zodpovednému
podnikaniu, je morálka (Motivácia: „Chcem“). Tá vedie manažment firmy a samotných zamestnancov k potrebe správať sa zodpovedne
voči svojmu okoliu.

Opatrenia za účelom podpory športu súkromným sektorom 

Motivácia: „Musím“ Motivácia: „Je to výhodné“ Motivácia: „Chcem“

Úprava zákona o verejnom obstarávaní –
nastavenie hodnotiacich kritérií 

Sponzoring – využiteľnosť sponzorskej 
zmluvy, ktorú definuje Zákon o športe v §50 
a §51 

Koncept verejnej zodpovednosti –
podporovať dobrovoľné prijatie konceptu 
zodpovedného správania 

Úprava zákona o verejnom obstarávaní –
požiadavka na preukázanie aktivít 
spoločenskej zodpovednosti v prípade 
obstarávania malého rozsahu

Bezúplatné plnenie (finančné a nefinančné 
dary)

Vhodné nastavenie pravidiel pre zriadenie
a fungovanie neziskových organizácií

Financovanie verejnoprospešných projektov 
(možnosť zúžiť na športové odvetvie) 
prostredníctvom špecifických daní 
a poplatkov

Oslobodenie od dane z nehnuteľných vecí 
v prípade vybranej športovej infraštruktúry

Daňová asignácia – vykonať analýzu jej 
prínosov v prostredí SR 

Daňové zvýhodnenie zamestnaneckých 
benefitov na podporu športu 
a voľnočasových aktivít
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Téma č. 3: Odporúčané opatrenia
Úprava zákona o verejnom obstarávaní – nastavenie hodnotiacich kritérií

 Táto úprava umožňuje zadávateľom verejných zákaziek použiť pri hodnotení ponúk kritérium spoločenskej zodpovednosti uchádzača.
Podobne ako je možné hodnotiť kvalifikáciu členov realizačného tímu by bolo možné hodnotiť „kvalifikáciu firmy“. To by vytvorilo
tlak na spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť verejných zákaziek, aby boli aktívne v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Úprava zákona o verejnom obstarávaní – požiadavka na preukázanie aktivít spoločenskej zodpovednosti
u verejných zákaziek malého rozsahu

 Táto úprava umožňuje verejnému zadávateľovi začleniť do kvalifikačných či hodnotiacich kritérií i žiadosť na preukázanie aktivít
spoločenskej zodpovednosti (resp. aktivít v mieste plnenia verejnej zákazky). V tomto prípade spoločnosť, ktorá chce získať verejnú
zákazku, musí byť schopná preukázať svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Sponzoring – využiteľnosť sponzorskej zmluvy, ktorú definuje Zákon o športe v §50 a §51

 V rámci dotazníkoveho prieskumu medzi športovými zväzmi zaznievala kritika súčasnej možnosti využitia sponzorskej zmluvy, ako je
definovaná v Zákone o športe. Vyššie nároky na sponzorskú zmluvu v porovnaní s reklamnou zmluvou vedú k tomu, že súkromná
spoločnosť preferuje uzatvorenie reklamnej zmluvy, čo je nevýhodné pre sponzorovaného športovca, športového odborníka alebo
športovú organizáciu. Ďalšou možnou alternatívou je oslobodenie barterového obchodného vzťahu medzi neziskovou organizáciou
a poskytovateľom sponzoringu od DPH.

Koncept verejnej zodpovednosti – podporovať dobrovoľné prijatie konceptu zodpovedného správania

 Ďalším opatrením je rozšírenie povedomia o prospešnosti konceptu verejnej zodpovednosti a podpora dobrovoľného prijatia
konceptu zodpovedného správania na úrovni verejnej správy, firiem a jednotlivcov. Tento koncept môže byť od firiem vyžadovaný
ako zo strany verejného sektoru, tak aj zo strany firiem, v rámci ich dodávateľských reťazcov.
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