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Dôležitá informácia pre osoby, ktoré nemajú 

oprávnenie na prístup k tejto správe 
 

Táto správa bola pripravená spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o., so sídlom: Karadžičova 2, 

815 32 Bratislava, IČO: 45980144 (ďalej len „PwC“) len pre Slovenský olympijský a športový výbor, so sídlom: 

Kukučínova ulica 26, 838 08 Bratislava, IČO: 30811082 (ďalej len „SOŠV“) a výlučne na účely a za podmienok 

dohodnutých s SOŠV v Zmluve.  

 

Naša správa obsahuje informácie získané alebo odvodené z rôznych zdrojov. Spoločnosť PwC si neoverovala 

spoľahlivosť týchto zdrojov alebo poskytnutých informácií. Z tohto dôvodu spoločnosť PwC nenesie 

zodpovednosť a neposkytuje žiadne záruky akéhokoľvek druhu (či už výslovne alebo implicitne) vo vzťahu 

k akejkoľvek osobe (s výnimkou vo vzťahu k Slovenskému olympijskému a športovému výboru podľa Zmluvy), 

pokiaľ ide o presnosť a úplnosť správy.  

 

Pokiaľ to nie je uvedené v Zmluve, alebo ak to výslovne písomne neodsúhlasíme, v súvislosti s touto správou nie 

sme zodpovední (vrátane z nedbanlivosti) vo vzťahu k žiadnej inej osobe alebo k akémukoľvek inému účelu a táto 

správa nesmie byť sprístupnená tretím osobám.
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1. Úvod 
1.1 Hlavné a čiastkové ciele projektu a rozsah analýzy súčasného stavu 

Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len “SOŠV”) sa ako organizácia zastrešujúca šport na Slovensku 

rozhodol vypracovať analýzu súčasného stavu športu na Slovensku zo širšieho hľadiska, nielen profesionálneho, 

ale aj amatérskeho, s cieľom identifikovať problémy športu a nastaviť východiská pre tvorbu budúcej stratégie 

rozvoja športu na Slovensku ako celospoločenskej oblasti. 

Hlavným cieľom projektu je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti športu na Slovensku z rôznych hľadísk, s 

cieľom identifikovať kľúčové problémové oblasti a podporiť ich faktmi a dátami. Následne by sa mali stať 

podkladmi pre tvorbu strategického dokumentu a východiskami pre budúci rozvoj športu na Slovensku. 

Čiastkovými cieľmi projektu je analyzovať a identifikovať súčasný stav v nasledovných oblastiach: 

• regulačný a inštitucionálny rámec; 

• financovanie športu; 

• športové výsledky a úspechy na profesionálnej úrovni; 

• športovanie obyvateľstva vo všeobecnosti; 

• športová infraštruktúra; 

• dopad športu na rôzne celospoločenské oblasti (zdravotný stav obyvateľstva, ekonomiku, životné 

prostredie). 

Hlavným prínosom projektu je vytvorenie analytického podkladu, ktorý bude kľúčový pri tvorbe dlhodobej 

koncepcie a stratégie športu na roky 2020-2030. 

Ďalšími prínosmi projektu sú: 

• vytvorenie povedomia medzi zainteresovanými stranami a verejnosťou o smerovaní športu na Slovensku; 

• porovnanie jednotlivých analyzovaných oblastí s úspešnými príkladmi zo zahraničia; 

• zapojenie zainteresovaných strán do formovania stratégie rozvoja športu; 

• vytvorenie projektovej organizačnej štruktúry a pracovných skupín, ktoré by mali pretrvať aj po ukončení 

projektu.  

V rámci prvého kroku tvorby analýzy súčasného stavu bol pripravený dokument „Analýza a plán zapojenia 

zúčastnených strán do projektu“, ktorý mapuje súčasný ekosystém športu na Slovensku a definuje zapojenie a 

spôsob komunikácie jednotlivých zainteresovaných strán do ďalších fáz projektu. 

V nasledujúcom kroku sa realizovala samotná analýza súčasného stavu športu na Slovensku, ktorej výstupom je 

tento dokument. Jeho hlavným cieľom je zhrnutie výsledkov vykonaných analýz a identifikovanie kľúčových 

problémových oblastí na Slovensku, ktoré sú podporené kvantitatívnymi dátami a kvalitatívnou analýzou. Tie 

budú slúžiť pre ďalšiu fázu projektu ako východiská pre budúci rozvoj športu.  

Štruktúra tohto dokumentu je rozdelená do piatich hlavných častí. Prvá poskytuje úvodné zhrnutie hlavného 

a čiastočných cieľov projektu. Nasledujúca popisuje metodické postupy použité pri zbere dát a informácií a ich 

následnej analýze. Tretia sa venuje definovaniu a formulácii hypotéz, ktoré sú v nasledujúcej analytickej časti 

potvrdené alebo vyvrátené na základe kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy dát a informácií zozbieraných 

počas projektu v spolupráci so zapojenými kľúčovými stranami prostredníctvom prieskumov, rozhovorov 

a pracovných stretnutí. Posledná časť dokumentu sumarizuje hlavné výsledky analytickej časti projektu a definuje 

prioritné oblasti pre rozvoj športu na Slovensku. Tie budú ďalej rozpracované počas druhej fázy projektu „Tvorby 

stratégie Šport 2030 na Slovensku“. Súčasťou jednotlivých častí tohto dokumentu sú aj porovnania a príklady zo 

zahraničnej praxe, ktoré boli zozbierané prostredníctvom interných a externých zdrojov projektového tímu.  
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1.2 Metodické nástroje použité počas analýzy 

Na zber potrebných dát, vykonanie kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy a potvrdenie definovaných hypotéz, boli 

použité nasledujúce nástroje: 

• Teoretický výskum v sebe zahŕňa zber dát z interných a externých zdrojov projektového tímu na 

vykonanie analýzy športového sektora, a čerpá najmä z legislatívnych a regulačných dokumentov, 

štatistických dát, historických analýz a článkov o stave, financovaní a koncepcií športu na Slovenku 

a príkladov zo zahraničia. 

• Pracovné stretnutia sa realizujú s kľúčovými zainteresovanými stranami identifikovanými na základe 

plánu zapojenia zúčastnených strán do projektu. Najdôležitejšie pri tvorbe analýzy je zozbieranie slabých 

a silných stránok súčasného stavu, identifikovanie prioritných oblastí na rozvoj a potvrdenie týchto 

identifikovaných informácií na základe dostupných dát. Zároveň je potrebné zozbierať tieto informácie 

naprieč širokým spektrom inštitúcií a organizácií, ktoré sú zapojené v športovom sektore.  

• Online dotazník bol vytvorený pre získanie informácií a participáciu tých zúčastnených strán, s ktorými 

nebolo možné v stanovenom časovom rámci projektu uskutočniť pracovné stretnutie. Otázky dotazníka 

smerovali na hodnotenie súčasného stavu športu, zhodnotenie stavu športovej infraštruktúry, 

financovania a prioritných oblastí na rozvoj športu na Slovensku.  

• Stretnutia projektového tímu na týždňovej báze slúžili na validáciu a potvrdenie čiastkových výstupov 

analýzy, aktualizáciu projektového plánu a zber dodatočných dát.  

Jednotlivé metodické nástroje sú zobrazené na nasledujúcom obrázku. Využitie viacerých nástrojov - teoretického 

výskumu, pracovných stretnutí a online dotazníka zaisťuje dostatočný rozsah a relevanciu dát použitých v 

analýze, keďže na ich zber bol použitý viac ako jeden nástroj. 

 

 

Obrázok 1 - Metodické nástroje použité pri tvorbe dokumentu 

Využitie viacerých nástrojov nám umožní zozbierať všetky potrebné dáta a informácie 

pre vytvorenie komplexného dokumentu o súčasnom stave športu na Slovensku
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Stratégia športu 2030 - Analýza súčasného stavu športu na Slovensku 

6 
 

2. Manažérske zhrnutie 
Hlavným cieľom tejto správy je analýza súčasného stavu športu v prostredí Slovenskej republiky, a to z rôznych 

hľadísk. Správa je rozdelená do dvanástich kľúčových oblastí športového ekosystému, v rámci ktorých identifikuje 

ich silné a slabé stránky a určuje prioritné oblasti, ktoré budú použité pri príprave stratégie slovenského športu do 

roku 2030.  

 

Z hľadiska právnej úpravy predstavuje Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe z 26. novembra 

2015 v aktuálnom znení solídny rámec pre fungovanie športového hnutia na Slovensku. 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že jeho prijatie bolo pre slovenský šport veľmi 

prospešné. Zaviedol do športového hnutia systematickosť a viacero pozitívnych prvkov. 

Po viac ako piatich rokoch jeho používania v praxi je badateľných viacero pripomienok 

a návrhov na zlepšenie, ktoré si v budúcnosti budú vyžadovať úpravy niektorých jeho 

častí. 

Medzi najdôležitejšie pozitíva patrí zvýšenie objemu finančných prostriedkov a ich 

nárokovateľnosť pri splnení definovaných kritérií. Zákon formalizoval pracovnoprávne 

vzťahy v oblasti športu a taktiež zriadil dôležité kontrolné orgány v športovom hnutí. Na 

druhej strane medzi najväčšie negatíva zákona patrí vznik veľkého množstva 

povinností, ktoré sú delegované na športové organizácie, pričom niektoré ustanovenia 

sú nedostatočne definované a neprehľadné. 

Inštitucionálna organizácia slovenského športového ekosystému predstavuje vysoko 

organizovanú štruktúru. Pri porovnaní slovenského „modelu športu“ v európskom 

kontexte sa Slovensko vyznačuje jednoduchosťou usporiadania strešných organizácií 

športu, čo podporuje väčšiu autonómiu športového hnutia a umožňuje športovému 

hnutiu ako celku byť partnerom vládnym a verejným inštitúciám.  

Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami vynakladá zo štátneho rozpočtu (v 

absolútnej aj percentuálnej hodnote) najmenej finančných prostriedkov. Tento výpočet 

bol potvrdený aj pri zjednotení cenovej hladiny v porovnávaných krajinách. 

Najdôležitejšiu úlohu pri prerozdeľovaní verejných zdrojov zohrávajú ministerstvo 

školstva a miestne samosprávy, pričom podiel samospráv na verejných výdavkoch do 

športu v Slovenskej republike bol v sledovanom období viac ako 50 %. 

Nárokovateľný príspevok uznanému športu je pre jednotlivý športový zväz určený na 

základe výpočtu podľa multikriteriálneho dotačného vzorca a na základe vopred 

známych parametrov transparentným spôsobom. Avšak samotná výška príspevku je 

limitovaná „brzdami“, ktoré predlžujú subjektívne nastavené hodnoty pred zavedením 

vzorca a tým spôsobujú znevýhodnenie väčšiny športových zväzov (podľa počtu 

hlasovacích práv a aj podľa podielu členskej základne). Medzi ďalšie problematické 

faktory patrí výpočet domáceho, resp. medzinárodného záujmu o šport, ktorý je 

odvodený od sporných parametrov a nevyváženosť, resp. silná orientácia na vrcholový 

šport. Výsledkom tzv. nevyváženosti je ovplyvnenie celkovej výšky dotácie malou 

skupinou vrcholových športovcov.  

 

Regulačný rámec pre 

slovenský šport je na 

štandardnej európskej 

úrovni, ale na základe 

výstupov z pracovných 

stretnutí a výsledkov 

dotazníka existuje 

priestor na zlepšenie 
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organizácia slovenského 

športového ekosystému 

predstavuje vysoko 
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vstupujúcich do športu 

je úroveň financovania 

výrazne pod 

priemerom krajín EÚ 

Dotačný vzorec 

priniesol do 

financovania 

športových organizácií 

transparentnosť, ale 

pre budúci rozvoj je 

potrebný široký 

konsenzus na 

subjektívnych 

parametroch 
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Financovanie športu zdravotne znevýhodnených (ako celku športov) je zabezpečené 

pomocou fixného koeficientu, ktorý je definovaný v Zákone o športe. Problematické je 

už avšak následné prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre jednotlivé športové 

zväzy, ktoré sa realizuje na základne neexaktne stanovených kritérií. 

Sponzoring sa v slovenskom športovom hnutí využíva vo veľmi obmedzenej miere, aj 

napriek zavedenia inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe pomocou Zákona o športe 

a možnosti uznať sponzorstvo ako daňovo uznateľný náklad pri splnení zákonom 

stanovených podmienok. Sponzoring sa naďalej najviac využíva formou zmluvy 

o reklame. V dôsledku toho absentuje ucelená databáza celkového objemu 

sponzorského financovania. 

Predmet telesná a športová výchova na základných a stredných školách v Slovenskej 

republike má týždňovú dotáciu 2 hodiny, čo nás radí na posledné miesto spomedzi 

porovnávaných krajín. O to zarážajúcejší je fakt, že na Slovensku došlo v poslednom 

období k zníženiu počtu hodín pre daný predmet. Túto skutočnosť zdôraznila 

aj oficiálna publikácia Európskej únie. 

Príčiny, ktoré ovplyvňujú kvalitu predmetu telesná a športová výchova, sú 

predovšetkým nedostatočná kvalifikácia učiteľov na prvom stupni základných škôl, 

absencia, resp. nevyhovujúci stav športovísk na školách, či slabé materiálne 

zabezpečenie vyučovacieho procesu, spolu s absenciou kontinuálneho 

vyhodnocovania údajov športovej výkonnosti žiakov. Ako pozitívne aktivity vo 

vzdelávacom procese možno označiť mimoškolské súťaže, ktoré sú organizované 

Slovenskou asociáciou športu na školách alebo Slovenským olympijským a športovým 

výborom (projekt Olympijský odznak všestrannosti spojený s testovaním fyzických 

schopností žiakov vo veku 11 a 12 rokov). Hlavným cieľom týchto súťaží je okrem 

rozvoja športových aktivít medzi mládežou aj hľadanie športových talentov. 

Osobitnou kategóriou je vzdelávanie trénerov a športových odborníkov. Na základe 

analýzy, ktorú podporili aj vyjadrenia zástupcov športových zväzov na spoločných 

stretnutiach, je badateľný výrazný nedostatok trénerov na všetkých kvalifikačných 

úrovniach. Ten je zároveň hlboko pod európskym priemerom. Čiastočná kompenzácia 

profesií je zabezpečená dobrovoľníckou činnosťou. 

Slovensko získalo na olympijských hrách v ére samostatnosti po roku 1993 celkovo 36 

medailí. Z celkového počtu si 28 cenných kovov športovci vybojovali pri šiestich 

účastiach na hrách olympiády a 8 medailí v rámci doterajších štartov na zimných 

olympijských hrách. Slovenskí paralympionici od roku 1994 úspešne reprezentujú 

Slovenskú republiku a z celkových trinástich štartov na paralympijských hrách a 

zimných paralympijských hrách priniesli spolu 114 medailí. 

Pri štatistickej analýze športových výsledkov nie je pozorovateľné výrazné zlepšenie ani 

zhoršenie pri porovnaní s minulosťou, avšak v poslednom období je zreteľné, že 

značná časť úspechov pochádza od športovcov, ktorí významne rozvinuli svoju 

športovú kariéru dominantne zásluhou ich rodičov a vďaka priaznivej zhode rôznych 

okolností, z nich viacerí potom rozvíjali svoj talent mimo Slovenska. O ďalšie významné 

úspechy sa zaslúžili športovci, ktorí sa narodili v iných krajinách a už ako ich 

reprezentanti sa dostali na vysokú športovú úroveň - Slovensko reprezentovali až 

následne. Prípady z prvej skupiny sú badateľné predovšetkým alpskom lyžovaní, 

Financovaniu športu 

zdravotne 

znevýhodnených 

chýba vyššia miera 

systematickosti 
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a športu sa medzi 

prioritné oblasti na 

rozvoj považujú 

nedostatočný stav 

trénerov a odborníkov 

a nedostatočné 

technicko-materiálne 

zabezpečenie škôl 

V súčasných 
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slovenského športu nie 

je možné očakávať rast 

športových výsledkov 

a úspechov bez zmeny 

podpory 

profesionálneho športu  
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plávaní alebo v cyklistike, prípady z druhej skupiny najmä v biatlone, zápasení a v 

stolnom tenise 

Úroveň vykonávania fyzickej aktivity na pravidelnej úrovni (1 až 5-krát za týždeň) sa na 

Slovensku nachádza pod priemerom štátov EÚ a zároveň v rámci porovnávaných krajín 

na poslednom mieste v rebríčku. Tieto výsledky poukazujú na trend klesajúcej fyzickej 

aktivity slovenského obyvateľstva. Na Slovensku chýba systematická štátna podpora 

zdravého životného štýlu spolu s nadväzujúcim zapojením populácie do športovania. 

Pozitívne možno hodnotiť kontinuálny rast počtu organizovaných športovcov. 

Na Slovensku je badateľný nedostatok príležitostí na športovanie. Športovanie doma 

praktizuje na základe porovnania krajín EÚ najviac športujúcej populácie. Táto 

skutočnosť podčiarkuje výraznú absenciu a zastaranosť športovej infraštruktúry. 

Športová infraštruktúra obsahuje vysokú mieru investičného dlhu a nedosahuje 

parametre na základnú športovú prípravu, organizovanie športových podujatí, aktívne 

trávenie voľného času, či bezbariérovú prístupnosť pre všetkých športovcov. 

Infraštruktúra sa taktiež vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a nie je v súlade 

s princípmi trvalej udržateľnosti. 

Nelichotivý stav umocňuje aj absencia národného registra športovej infraštruktúry na 

Slovensku, pričom taktiež absentuje jasná definícia prioritných oblastí rozvoja, resp. 

obnovy infraštruktúry. Vytvorenie registra je vo fáze realizácie s predpokladaným 

dokončením v priebehu roka 2021. Aj keď sa v poslednom období realizovali viaceré 

infraštruktúrne projekty, k ich príprave a realizácii sa, žiaľ, nepristupovalo systematicky. 

A absentujú aj informácie o prípadných pozitívnych vplyvoch na mládež, či športové 

výsledky.  

Ako významný míľnik sa v tomto smere výstavby a obnovy infraštruktúry črtá začiatok 

pôsobenia Fondu na obnovu športu, ktorý má v značnej miere zabezpečovať finančnú 

podporu pri budovaní a rekonštrukcii športovej infraštruktúry. 

Zdravie slovenského obyvateľstva sa za posledných 15 rokov značne zlepšilo a 

odvetvie zdravotnej starostlivosti prešlo zásadnými reformami. Avšak napriek vyššie 

uvedenému tvrdeniu zostáva väčšina ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva 

pod priemerom EÚ. Práve nevykonávanie športových činností a fyzická inaktivita môžu 

viesť k nadváhe a obezite alebo k vysokému krvnému tlaku, na ktoré často nadväzujú 

iné závažné ochorenia. Okrem podstatnej úlohy pri prevalencii fyzických porúch a 

úmrtnosti prispieva nečinnosť aj k zhoršeniu duševného zdravia. 

Napriek zhoršujúcim sa ukazovateľom na Slovensku absentuje systematická podpora 

zdravého životného štýlu spolu s aktívnym športovaním a s následnými pozitívnymi 

dopadmi na zdravotný stav populácie. 

Podľa metodológie národných satelitných účtov prinieslo v poslednom období športové 

odvetvie do slovenskej ekonomiky ročne viac než 950 miliónov EUR, čo je výrazný 

nepomer medzi dotáciou na šport z verejných zdrojov, ktorá dosahuje hodnotu okolo 

300 miliónov EUR ročne. Z hľadiska podielu športu na HDP na obyvateľa sa Slovensko 

ocitlo pod priemerom krajín EÚ, pričom v danom porovnaní zohráva úlohu aj výrazný 

deficit financovania športu. 

Podnikanie v športovom odvetví nie je na Slovenskou systematicky podporované. A to 

aj napriek jeho významnému ekonomickému a spoločenskému postaveniu, veď 

Na Slovensku chýba 

systematická štátna 

podpora zdravého 

životného štýlu 

Investičný dlh, 

nedostatočná 

bezbariérová 

prístupnosť, slabá 

digitalizácia a absencia 

plánu rozvoja 

infraštruktúry sú hlavné 

oblasti pre budúcu 

stratégiu športu a rozvoj 

športovej infraštruktúry 

Podpriemerná úroveň 

výkonu fyzickej aktivity 

a nedostatok príležitostí 

na športovanie limituje 

pozitívny vplyv športu na 

zdravie a pre budúci 

rozvoj je potrebná jasná 

stratégia rozvoja športu 

pre všetkých  

Aj pri nízkej úrovni 

finančných prostriedkov 

vstupujúcich do športu, 

dokáže slovenský šport 

generovať násobne 

vyššie príjmy do 

Slovenskej ekonomiky 

Za hlavné oblasti 

rozvoja považujeme 

systematickú podporu 

podnikania v športovom 

odvetví s dôrazom na 

inovácie a celosvetové 

trendy 
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zamestnáva 2 % pracujúcich a generuje 1,3 % hrubého domáceho produktu. 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť pre krajinu veľmi prospešnú propagačnú 

schopnosť športu. Z hľadiska nových podnikateľských odvetví vzrastá v uplynulom 

období na popularite nielen v globálnom, ale aj v slovenskom meradle odvetvie 

elektronických športov. V ďalšom období bude preto potrebná diskusia ohľadom jeho 

kooperácie so športovým hnutím. 

Dobrovoľníctvo v športe zohráva v prostredí Slovenskej republiky významnú rolu. Toto 

konštatovanie je potvrdené aj zisteniami Európskej únie, v ktorom sme sa v 

dobrovoľníctve pri organizovaní športových podujatí umiestnili na prvom mieste. To má 

na jednej strane pozitívny aspekt v záujme populácie o dobrovoľníctvo. Na druhej 

strane slovenský šport nedisponuje potrebnými financiami na zabezpečenie 

pracovných miest, ktoré musia byť následne nahradené dobrovoľníckou činnosťou.  

Vrcholoví športovci narážajú na problémy sociálneho zabezpečenia nielen počas svojej 

aktívnej kariéry, ale aj po jej ukončení. Aj keď sú v tomto ohľade badateľné niektoré 

aktivity Slovenského olympijského a športového výboru, absentuje systematická 

podpora zo strany štátu. 

V Slovenskej republike sa napriek nelichotivému stavu športovej infraštruktúry 

v poslednom období organizovali, alebo sa budú organizovať významné športové 

podujatia nielen európskeho, ale aj svetového významu, s kvantifikovateľnými 

športovými a ekonomickými benefitmi spojenými s ich organizáciou. Ako najpálčivejšia 

prekážka pri ich organizovaní bola identifikovaná absencia systematickej podpory zo 

strany štátu, spojená s nedostatočnou koordináciou zúčastnených strán. 

Zákon o športe mal za cieľ zefektívniť a systematizovať vzťahy pri riadení športových 

organizácií spolu s implementáciou Informačného systému športu. Tento cieľ sa však 

v plnej miere nenaplnil. Z hľadiska celkovej informatizácie neobsahuje slovenský šport 

strategické ciele, čo sťažuje ďalší postup v tejto oblasti. 

Zákonom o športe zriadený úrad hlavného kontrolóra športu je vnímaný ako pozitívny 

prvok kontroly vynakladania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, rozpočtov 

samospráv a iných verejných prostriedkov. Podporuje autonómiu športu a zohľadňuje 

jeho špecifiká. 

Menšie športové organizácie prezentujú problémy s plnením administratívnych 

povinností, ktoré vyžaduje Zákon o športe. V tomto smere na Slovensku neexistuje 

ucelená štruktúra znalostí a odporúčaní potrebných na efektívnu správu športovej 

organizácie. 

Vykonávanie športových aktivít má dopad na životné prostredie v rôznych rovinách, či 

už ide o príležitostné vykonávanie športu jednotlivcov v prírodných a chránených 

oblastiach, alebo o dopady v rámci organizovaných športových udalostí. 

Športový priemysel ako taký takisto prispieva k zhoršeniu stavu životného prostredia 

napríklad aj mierou produkcie športových výrobkov, vybavenia, dopravy, stavbou 

športovej infraštruktúry, či organizovaním podujatí. Na druhej strane šport zohráva 

dôležitú úlohu v (najmä mestskej) mobilite, avšak tú je potrebné podporiť princípmi 

trvalej udržateľnosti pri výstavbe infraštruktúry. 

  

Slabá podpora zo strany 

štátu pri organizácií 

významných 

spoločenských podujatí 

a nedostatočné 

prepojenie s inými 

oblasťami (napr. kultúra, 

cestový ruch) má 

negatívny vplyv na 

vnímanie športu 

verejnosťou a následne 

znižuje ekonomické 

a sociálne benefity 

Administratívna záťaž 

športových organizácií, 

digitalizácia 

a systematická podpora 

vzdelávania športových 

organizácií a športových 

odborníkov sú hlavné 

oblasti pre budúci rozvoj  

Pri tvorbe stratégie 

športu do roku 2030 je 

nutné podporovať 

princípy trvalej 

udržateľnosti 

a minimalizácie 

negatívnych dopadov na 

životné prostredie  



Stratégia športu 2030 - Analýza súčasného stavu športu na Slovensku 

10 
 

3. Definovanie hypotéz 
Táto kapitola dokumentu dopĺňa prechádzajúcu sekciu a bližšie definuje nástroje použité pri zbere dát 

a informácií. Následne pomenúva hlavné problematické oblasti a definuje hypotézy, ktoré sa Analýza súčasného 

stavu športu na Slovenku snaží na základe kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy potvrdiť alebo vyvrátiť. 

Zhodnotenie a sumarizácia jednotlivých hypotéz je bližšie popísaná v kapitole 5. 

3.1 Teoretický výskum 

Súčasťou teoretického výskumu boli zber a analýza: 

• dokumentov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;  

• dokumentov a analýz ďalších verejných inštitúcií (napr. Najvyšší kontrolný úrad SR, Štatistický úrad SR, 

Národné športové centrum, Ministerstvo zdravotníctva SR a iných); 

• interných dokumentov SOŠV; 

• interných dokumentov SPV; 

• interných dokumentov PwC; 

• verejne dostupných medzinárodných analýz a štatistík v oblasti športu a zdravia (napr. Eurostat, 

Európska komisia a iné); 

• článkov a analýz poskytnutých počas tvorby analýzy národnými športovými zväzmi alebo športovými 

odborníkmi; 

• a ďalších relevantných zdrojov informácií identifikovaných počas analýzy zdrojov. 

Jednotlivé zdrojové dokumenty a štatistiky sú v analytickej časti tohto dokumentu referované, alebo sú súčasťou 

príloh. Za najdôležitejšie dokumenty, z ktorých správa súčasného stavu športu na Slovensku vychádza z pohľadu 

stavu financovania, infraštruktúry a dopadov na zdravia a ekonomiku, sú považované nasledujúce dokumenty: 

• Zákon o športe č. 440/2015 Z. z.; 

• Štatistiky min. školstva k financovaniu športu a výpočtu príspevku uznanému športu podľa § 68 zákona 

č. 440/2015 Z. z.; 

• Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020; 

• Dotazník Eurobarometer Európskej komisie o športe a fyzickej aktivite z roku 2018; 

• Šport v číslach za rok 2019, Centrum vedecko-technických informácií SR; 

• Dokument Svetovej zdravotnej organizácie (WHO) o fyzickej aktivite a zdraví v Európe; 

• Štatistiky o verejných výdavkoch vynaložených na šport z databázy Eurostatu; a 

• Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020. 

 

3.2 Pracovné stretnutia s vybranými zainteresovanými stranami 

Tvorcovia tohto materiálu pri príprave analýzy súčasného stavu oslovili spolu viac ako 25 organizácií alebo 

inštitúcií, ktoré sa primárne alebo sekundárne podieľajú na výkone športu na Slovensku, či už profesionálneho 

alebo amatérskeho. Z celkového počtu oslovených organizácií necelých 85 % reagovalo pozitívne na zaslané 

pozvanie a privítalo iniciatívu SOŠV. Presný zoznam organizácií, s ktorými sa projektovému tímu podarilo 

zorganizovať pracovné stretnutie, či už prostredníctvom osobného stretnutia alebo formou videokonferencie, je 

zobrazený v tabuľke nižšie. 
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Tabuľka 1 - Zoznam pracovných stretnutí so zainteresovanými stranami 

Ako možno vidieť z Tabuľka 1, najväčšie percentuálne zastúpenie z celkových stretnutí majú národné športové 

zväzy, ktoré z hľadiska percentuálneho objemu z celkových príspevkov na uznaný šport za 2020 pokrývajú viac 

ako 75 % a zastrešujú viac ako stotisíc športovcov do 23 rokov. Ďalšou oslovenou skupinou boli verejné inštitúcie 

a národné športové organizácie, ktoré majú významný vplyv na tvorbu legislatívy, nastavenia financovania športu 

a budovanie športovej infraštruktúry.  

Hlavným cieľom pracovných stretnutí bol rozbor pozitívnych a negatívnych aspektov súčasného stavu športu na 

Slovensku a zber dát, ktoré jasne pomenúvajú oblasti pre rozvoj do roku 2030. Základná štruktúra pracovných 

stretnutí pozostávala zo štyroch častí zobrazených v Tabuľka 2. 

 

Tabuľka 2 - Štruktúra pracovných stretnutí 

Pre tvorbu Analýzy bola kľúčová časť najmä “Zhodnotenie súčasnej situácie”. V jej rámci boli hlavnými diskusnými 

témami pracovných stretnutí: 

• Financovanie profesionálneho, amatérskeho a rekreačného športu; 

• Zapojenie verejnosti do aktívneho pohybu a športovania; 

• Súčasný stav infraštruktúry; 

• Tvorba a implementácia inovácií v športe na Slovensku; 

• Podnikateľské prostredie v športe; 

• Súčasný regulačný a inštitucionálny rámec; 

• Pozitívne a negatívne príklady súčasného stavu športu na Slovensku v porovnaní so zahraničím. 

Zozbierané informácie z jednotlivých stretnutí predstavovali dôležitý nástroj pri tvorbe a definovaní hypotéz, 

analýze dát, a následne pri hodnotení ich pravdivosti. Keďže tieto informácie považujeme za dôveryhodné, ale 

dôverné, a dôležité z pohľadu ďalšej spolupráce s organizáciami, budú počas tvorby budúcej koncepcie športu 

použité anonymne.  

 

3.3 Dotazníkový prieskum 

Dotazníkový prieskum bol navrhnutý s hlavným cieľom pokrytia čo najširšej vzorky organizácií pôsobiacich 

v športovom sektore na Slovensku a zberu informácií o hodnotení súčasného stavu športu. Dotazníkový prieskum 

sa uskutočnil online formou. Jeho štruktúra je rozdelená do troch hlavných častí: 

Názov organizácia Typ organizácie Názov organizácia Typ organizácie

1
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR
Verejná inštitúcia 12 Slovenská gymnastická federácia Národný športový zväz

2 Trenčiansky samosprávny kraj Verejná inštitúcia 13 Slovenská kanoistika Národný športový zväz

3 Národné športové centrum Verejná inštitúcia 14 Slovenská plavecká federácia Národný športový zväz

4
Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta telovýchovy a športu
Verejná inštitúcia 15 Slovenská volejbalová federácia Národný športový zväz

5 Hlavný kontrolór športu Verejná inštitúcia 16 Slovenský atletický zväz Národný športový zväz

6
Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti
Verejná inštitúcia 17 Slovenský futbalový zväz Národný športový zväz

7 Slovenský paralympijský výbor Národná športová organizácia 18 Slovenský tenisový zväz Národný športový zväz

8 Slovenská asociácia športu na školách Národná športová organizácia 19 Slovenský zväz cyklistiky Národný športový zväz

9 Slovenský zväz hádzanej Národný športový zväz 20 Slovenský zväz florbalu Národný športový zväz

10 Slovenský zväz ľadového hokeja Národný športový zväz 21 spoločnosť be Cool
Spoločnosť podnikajúca v 

športovom sektore

11 Slovenská basketbalová asociácia Národný športový zväz
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I. Základné informácie o organizácii; 

II. Aktuálna situácia v slovenskom športe; 

III. Budúci rozvoj.  

Z týchto častí boli prvé dve pre účastníkov prieskumu povinné a tretia bola nepovinná. 

V priebehu obdobia 4 týždňov (od 27. 11. 2020 do 21. 12. 2020) dotazník vyplnilo 43 športových organizácií, 

z toho 39 národných športových zväzov, dva športové kluby a dve športové organizácie venujúce sa športovcom 

so zdravotným znevýhodnením. 

Z celkového počtu národných športových zväzov, registrovaných v Slovenskom športovom portáli (73), bolo 

počas tvorby analýzy vyhodnotených až 51 individuálnych spätných väzieb, či už prostredníctvom pracovných 

stretnutí alebo dotazníkom. To v percentuálnom zobrazení znamená skoro 70-percentné zapojenie národných 

športových zväzov zastrešujúcich organizovaný šport na Slovensku.  

V rámci dotazníkového prieskumu sa hodnotila aktuálna situácia v slovenskom športe (od 1-úplne spokojný po 5-

úplne nespokojný) známkou 3,4 na základe 43 odpovedí. Za najväčšie nedostatky súčasnej situácie a zároveň aj 

kritickú oblasť pre rozvoj v najbližších 10 rokoch opýtané subjekty považujú financovanie, Zákon o športe a stav 

infraštruktúry. Desať najčastejších odpovedí na tieto dve otázky z dotazníka je zobrazených v tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka 3 – Čiastočné výsledky dotazníkového prieskum (n = 43) 

Informácie zozbierané vyššie definovanými nástrojmi nám umožnili jasne pomenovať problematické oblasti 

súčasnej situácie- Tým vytvorili potrebný základ pre formuláciu hypotéz, ktorej sa venuje nasledujúca podkapitola 

tohto dokumentu, a analytická časť tohto dokumentu. 

 

3.4 Formulácia hypotéz 

Cieľom nasledovnej podkapitoly je definovanie hypotéz, ktoré boli identifikované na základe podnetov z 

dotazníkového prieskumu a v rámci rozhovorov s vybranými zainteresovanými stranami. Ku každej hypotéze je 

definovaný súbor analýz, ktoré boli vypracované pre jej overenie. 

Vzhľadom na zachovanie objektivity a anonymity nie sú pri hypotézach uvedené konkrétne zdroje informácií. 

Avšak pri koncipovaní hypotéz sa aplikoval kvantitatívny (množstvo podnetov pre danú hypotézu) prístup 

s ohľadom na pôsobnosť a zainteresovanosť zúčastnených strán. 
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Hypotéza č. 1: 

Nevyhovujúci stav a počet športových zariadení, spojený s ich značným investičným dlhom, 

nízkou úrovňou debarierizácie, multifunkčnosti a využiteľnosti v rámci regiónov 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Financovanie športu  

• Športová infraštruktúra 

Hypotéza č. 2:  

Nedostatočné celkové financovanie športového ekosystému vzhľadom na počet obyvateľov a 

ekonomickú úroveň krajiny 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Regulačný rámec 

• Financovanie športu 

• Dopady športu na ekonomiku 

Hypotéza č.3: 

Neobjektívne parametre alokovania finančných prostriedkov pre jednotlivé športy, resp. športy 

zdravotne znevýhodnených 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Regulačný rámec 

• Financovanie športu 

Hypotéza č.4: 

Slovenské športové úspechy nedosahujú úroveň prechádzajúcich období 

Použitá analýza pre overenie hypotézy: 

• Športové výsledky a úspechy 

Hypotéza č. 5:  

Nedostatočná motivácia financovania športu formou sponzoringu a zo súkromných zdrojov 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Regulačný rámec 

• Financovanie športu 

• Dopady športu na ekonomiku 

• Hodnota športu pre spoločnosť 
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Hypotéza č. 6:  

Nedostatočná výučba detí a mládeže pri rozvoji pohybových zručností na školách 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Športová infraštruktúra 

• Vzdelávanie a šport 

• Dopady športu na zdravie obyvateľstva 

Hypotéza č.7: 

Nedostatočné vzdelávanie pedagógov pre prvý stupeň základných škôl 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Vzdelávanie a šport 

• Hodnota športu pre spoločnosť 

Hypotéza č.8: 

Nedostatok športových odborníkov a trénerov všetkých kvalifikačných stupňov 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Vzdelávanie a šport 

• Hodnota športu pre spoločnosť 

• Riadenie športu 

Hypotéza č.9: 

Nedostatočná sociálna podpora športovcov počas a po skončení aktívnej kariéry 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Hodnota športu pre spoločnosť 

• Vzdelávanie a šport 

Hypotéza č.10: 

Nedostatočná systematická podpora pri organizovaní významných športových podujatí 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Regulačný rámec 

• Riadenie športu 

• Hodnota športu pre spoločnosť 

• Dopady športu na ekonomiku  
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Hypotéza č.11: 

Záujem o účasť v organizovanom športe má klesajúci trend 

Použitá analýza pre overenie hypotézy: 

• Analýza zapojenia sa do športu 

Hypotéza č.12: 

Verejnosť na Slovensku prejavuje menší záujem o šport v porovnaní so zahraničím 

Použitá analýza pre overenie hypotézy: 

• Analýza zapojenia sa do športu 

Hypotéza č.13: 

Zákon o športe priniesol do športového hnutia väčšiu systematickosť a zjednodušenie 

Použitá analýza pre overenie hypotézy: 

• Regulačný rámec 

Hypotéza č.14: 

Inštitucionálne usporiadanie slovenského športu reflektuje európske trendy 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Regulačný rámec 

• Inštitucionálny rámec 

Hypotéza č.15: 

Verejné výdavky do športu generujú dodatočné zdroje do hrubého domáceho produktu krajiny 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Dopady športu na ekonomiku  

Hypotéza č.16: 

Aktívne športujúca populácia má pozitívny vplyv na životné prostredie 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Dopady športu na životné prostredie 

Hypotéza č.17: 

Odvetvie elektronických športov nemá pozitívny dopad na ekonomiku 

Použité analýzy pre overenie hypotézy: 

• Financovanie športu 

• Dopady športu na ekonomiku 
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4. Analýza súčasného stavu 
Z hľadiska čo najlepšej prípravy na vypracovanie stratégie športu do roku 2030 je potrebná dôkladná analýza 

súčasného stavu športu z čo možno najširšieho uhla pohľadu. Na dosiahnutie tohto cieľa boli zvolené viaceré 

kritériá analýzy, ktoré sú detailne rozpísané v ďalších častiach tejto kapitoly. 

Analýza sa zameriava aj na porovnanie relevantných krajín, ktorých niektoré ukazovatele korelujú so Slovenskom. 

Ide predovšetkým o počet obyvateľov, geografickú dispozíciu, či socioekonomickú situáciu. Porovnávanie sa 

bude sústreďovať aj na postavenie krajiny v medzinárodných porovnávacích rebríčkoch participácie populácie na 

športovaní.  

Na účel tohto projektu boli na porovnanie zvolené Dánsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Litva a Česko, pričom výber 

konkrétnych porovnávaných krajín sa bude líšiť vzhľadom na kritériá analýzy. 

 

Obrázok č. 1 Definovanie porovnávaných krajín 

4.1 Regulačný rámec 

V podmienkach Slovenskej republiky slúžia ako základný legislatívny rámec na úpravu oblasti predpisy, ktoré 

možno začleniť do piatich základných oblastí úpravy a tvorby koncepcie. 

 
Zdroj: Analýza PwC 

Obrázok č. 2 Regulačný rámec slovenského športu 
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4.1.1 Zákon o športe 

V prípade Zákona o športe ide o komplexnú legislatívnu úpravu športu, ktorá definuje regulačný rámec v širokom 

spektre oblastí športového ekosystému. 

Tento zákon upravuje obsah pojmov 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. 

Zákon definuje verejný záujem v športe a stanovuje nasledovné základné ciele: 

• rozvoj športu mládeže,  

• zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej republiky na významných súťažiach, 

• ochrana integrity športu v spoločnosti,  

• podpora zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

V neposlednom rade zákon obsahuje aj ustanovenia o osobách v športe, právnych vzťahoch pri športovej 

činnosti, pôsobnosti orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu, financovaní športu, 

Informačnom systéme športu, vzdelávaní v športe, či o správnych deliktoch a priestupkoch. Zákonom sa ako 

nezávislá organizácia zriaďuje Antidopingová agentúra Slovenskej republiky spolu s jej kompetenciami 

a povinnosťami.  

Touto právnou úpravou zadefinovaná základná športová terminológia a súhrn najdôležitejších častí sú uvedené 

nižšie: 
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Tabuľka č. 1 Definícia pojmov podľa zákona o športe 

 

4.1.1.1 Zhodnotenie vplyvov Zákona o športe 

Zákon o športe je účinný od 1. 1. 2016. Vzhľadom na to je viac než päťročné obdobie jeho pôsobnosti 

v slovenskom športovom ekosystéme dostatočný časový úsek, za ktorý možno zhodnotiť jeho prínos a prípadné 

negatíva. Otázka v súvislosti s legislatívou ako problémovou oblasťou bola zaradená do dotazníkového 

prieskumu zúčastnených strán v rámci projektu. 

V dotazníkovom prieskume, realizovanom spoločnosťou PwC pre účely tohto projektu, vyjadrilo 63,6% 

respondentov Zákon o športe ako oblasť, v ktorej vidí najväčšie nedostatky.1 

Danú problematiku taktiež spracovával Slovenský olympijský a športový výbor v roku 2017 v rámci prieskumu 

medzi členskou základňou. Prieskum sa zaoberal spokojnosťou jednotlivých športových zväzov s legislatívnou 

úrovňou, ktorú nastavil Zákon o športe. Výsledky prieskumu sú uvedené nižšie. 

 
1 Výsledky dotazníkového prieskumu  

Otázka: V ktorej oblasti slovenského športu vidíte najväčšie nedostatky? 
Odpoveď: Zákon o športe 
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Zdroj: SOSV 

Obrázok č. 3 Výsledky dotazníkového prieskumu 

Hodnotenie zákona v praxi rezonovalo na osobných stretnutiach, nielen so športovými zväzmi, ale aj 

s predstaviteľmi odborných športových organizácií. Nižšie sú zosumarizované základné zlepšenia a nedostatky, 

ktoré vyplynuli zo Zákona o športe počas doby jeho doterajšieho používania: 

Výhody a zlepšenia, ktoré priniesol Zákon o športe: 

• Ustálenie základných pojmov pre organizovaný šport 

• Navýšenie a stabilizácia financií pre národné športové zväzy a strešné organizácie2  

• Definovanie nových zmluvných vzťahov v športe3 

• Zákonom o športe boli zriadené nasledovné inštitúcie: 

• disciplinárna komisia ako orgán na riešenie sporov v športe 

• hlavný kontrolór športu 

• Antidopingová agentúra SR 

• Zákon inicioval vznik Informačného systému športu 

Na druhej strane zákon počas svojej účinnosti čelí aj kritike, hlavne z nasledovných dôvodov:  

• Zadefinovanie veľkého počtu povinností športových organizácií4 

• Povinnosť organizácií duplicitne zverejňovať údaje v Informačnom systéme športu a na webovej stránke 

• Nejednoznačné definovanie povinností pre subjekty pôsobiace v športe 

• Diskutabilné ponechanie „bŕzd“ pri dotačnom vzorci 

• Niekoľkonásobné postihovanie subjektu pri porušení zákona 

• Strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov 

• Zrušenie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz 

• Správny delikt 

• Neprehľadnosť zákona s možnosťou rôznych výkladov 

 

4.1.2 Zákon o organizovaní verejných športových podujatí 

Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia, oprávnenia a povinnosti 

organizátora podujatia, úlohy obce a Policajného zboru SR. Definuje povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, 

podmienky na zaistenie bezpečnosti na podujatí a zodpovednosti, či sankcie za porušenie stanovených 

povinností. Vymedzuje základné pojmy potrebné na organizovanie športových podujatí.  

 

 
2 Zvýšenie objemu finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
3 Konkrétne sa jedná o Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, zmluvu o príprave talentovaného športovca, zmluvu o výkone činnosti 

športového odborníka a zmluvu o sponzorstve v športe 
4
 Povinnosť platí aj pre organizácie, ktoré nie sú poberateľmi finančných prostriedkov z ministerstva školstva 
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Tabuľka č. 2 Základné pojmy zákona o organizovaní verejných športových podujatí 

 

4.1.3 Ostatné právne predpisy a koncepcie 

Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu 

Predmetným zákonom bol ako verejnoprávna inštitúcia zriadený Fond na podporu športu s cieľom podpory 

nasledovných oblastí: 

• športu mládeže, 

• vrcholového športu, 

• športovej reprezentácie Slovenskej republiky, 

• športu pre všetkých, 

• športu zdravotne znevýhodnených, 

• výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej 

infraštruktúry. 

Zákon taktiež definuje kompetencie, oblasti pôsobnosti a upravuje taktiež výkonné orgány danej organizácie. 

V neposlednom rade definuje financovanie a hospodárenie fondu z hľadiska príjmovej časti a určuje podmienky 

pre poskytovanie finančnej podpory pre športové projekty. 

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020 

Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu bola vytvorená v roku 2012 s cieľom pomenovať aktuálne problémy 

slovenského športu a následne hľadať východiská a riešenia jeho ďalšieho napredovania. S ohľadom na vyššie 

uvedené sa koncepcia zameriava na nasledovné hlavné priority: 

• Podpora športu ako odporúčaného spôsobu aktívneho trávenia voľného času širokej verejnosti, najmä 

detí a mládeže, 

• Podpora športovej reprezentácie a prípravy športovo talentovanej mládeže, 

• Boj proti negatívnym javom v športe, vrátane boja proti dopingu, ochrany zdravia športovcov a 

harmonizácie antidopingovej regulácie, 

• Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu, 

• Vytvorenie zodpovedajúceho legislatívneho rámca v športe. 
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Dokument sa člení na jednotlivé oblasti a podoblasti, pričom každej sa venuje pozornosť pri definovaní aktuálneho 

stavu, spolu s definovaním cieľa a s návrhom opatrení na jeho dosiahnutie. Schéma, uvedená nižšie, ilustruje 

hlavné časti koncepcie: 

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Obrázok č. 4 Ciele koncepcie Slovenský šport 2020 

Medzi ďalšie právne predpisy pre oblasť športu možno zaradiť tieto: 

• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na 

telovýchovno-športové zariadenia 

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o odbornej príprave na 

nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje 

zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe 

• Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného 

športovca 

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na príslušný rok 

• Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zhrnutie kapitoly 

Koncept právnej úpravy športu, ktorý zadefinoval Zákon o športe, predstavuje solídny rámec pre budúce 

fungovanie športového hnutia na Slovensku, reflektuje trendy v rámci európskeho priestoru a vo všeobecnosti 

možno konštatovať, že jeho prijatie bolo pre slovenský šport veľmi prospešné, pretože zaviedol do športového 

hnutia systematickosť a viacero pozitívnych prvkov. 

Medzi najdôležitejšie patrí zvýšenie objemu finančných prostriedkov a ich nárokovateľnosť pri splnení 

definovaných kritérií. Zákon formalizoval pracovnoprávne vzťahy v oblasti športu a taktiež zriadil dôležité 

kontrolné orgány v športovom hnutí. Ako pozitívum možno hodnotiť vznik Fondu na podporu športu a 

Informačného systému športu. 

Avšak po 5-ročnej skúsenosti s používaním Zákona o športe existuje množstvo pripomienok a návrhov na 

zlepšenie. Tieto návrhy si vyžadujú dodatočné úpravy niektorých častí zákona v oblastiach, definovaných ako 

problémové aj na základe predmetnej analýzy súčasného stavu. Zmenám však musí predchádzať široká odborná 

diskusia všetkých zainteresovaných strán. Vhodný nástroj na diskusiu môže predstavovať odborná pracovná 

skupina, zriadená v ďalšej etape projektu tvorby stratégie slovenského športu. 
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Medzi najväčšie negatíva zákona patrí vznik veľkého množstva povinností, ktoré sú delegované na športové 

organizácie (v najväčšej miere na športové zväzy), spolu s ich nedostatočným definovaním a neprehľadnosťou 

zákona. Toto má za následok viacero možností výkladu. Ako ďalšie nedostatky možno označiť nadmerný dosah 

„bŕzd“ pri alokovaní nárokovateľných finančných prostriedkov a niekoľkonásobné postihovanie subjektu pri 

porušovaní zákona. 

 

4.2 Inštitucionálny rámec 

Slovenský športový ekosystém možno usporiadať do dvoch osí podľa miery zapojenia štátu a miery 

decentralizácie jednotlivých zainteresovaných strán. Nižšie uvedená schéma zjednodušene ilustruje jednotlivé 

časti športového ekosystému, spolu s definovaním strešných športových organizácií. 

 
Zdroj: Analýza PwC 

Obrázok č. 5 Inštitucionálna schéma slovenského športu.  

Detailnejší pohľad na slovenský športový ekosystém je možné získať zaradením jednotlivých zainteresovaných 

strán do siedmich základných celkov, resp. klastrov. Tieto sa členia na ďalšie podkategórie, ktoré združujú 

jednotlivé subjekty športového života. 

 
Zdroj: Analýza PwC 

Obrázok č. 6 Prvky inštitucionálneho rámca slovenského športu 
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Národná (štátna) inštitucionálna úroveň 

Najvyššiu úroveň organizácie športu na Slovensku predstavujú štátne inštitúcie, ktoré zabezpečujú jeho základnú 

zákonodarnú úroveň. Túto rovinu prestavuje najmä Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý okrem iného definuje právny status subjektov pôsobiacich v športe a určuje základný 

rámec financovania športu. Do tejto kategórie patria nasledovné inštitúcie: 

• Vláda Slovenskej republiky 

• Úrad vlády Slovenskej republiky (splnomocnenec pre mládež a šport) 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

• Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Útvar hodnoty za peniaze) 

• Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

• Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 

Športové zväzy, inštitúcie a športovci 

Z hľadiska rozsahu pôsobenia predstavuje táto kategória zainteresovaných strán kľúčových partnerov pre rozvoj 

športu ako celku, ale aj jednotlivých športov, či športových odvetví. V danej kategórii sú zahrnuté aj organizácie 

zabezpečujúce prideľovanie finančných prostriedkov priamo zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtových kapitol 

prislúchajúcich ministerstiev, vrátane stredísk športovej prípravy ministerstiev školstva, obrany a vnútra. Danú 

skupinu tvoria najmä nasledovné organizácie a subjekty: 

• Národné športové organizácie 

• Národné športové centrum 

• Vojenské športové centrum Dukla 

• Športové centrum polície 

• Antidopingová agentúra Slovenskej republiky 

• Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 

• Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov 

• Deaflympijský výbor Slovenska 

• Špeciálne olympiády Slovensko 

• Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky 

• Športové kluby (profesionálne / poloprofesionálne) 

• Telovýchovné jednoty 

• Centrá voľného času 

• Športovci a športoví odborníci 

• Hlavný kontrolór športu 

V podmienkach slovenského športu pôsobí ako strešná organizácia celého športu Slovenský olympijský a športový 

výbor a ako hlavná organizácia športu so zdravotným znevýhodnením Slovenský paralympijský výbor. 

Slovenský olympijský a športový výbor 

Po transformácii zo Slovenského olympijského výboru (existujúceho od 19. 12. 1992), ktorá bola schválená 7. 12. 

2018, je Slovenský olympijský a športový výbor strešnou organizáciou slovenského športu. Na základe plného 

uznania Medzinárodným olympijským výborom plní úlohy národného olympijského výboru Slovenskej republiky. 
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Hlavné úlohy Slovenského olympijského a športového výboru možno rozdeliť do dvoch základných oblastí. 

V prvej sa venuje najmä rozvoju olympijského hnutia v Slovenskej republike a zabezpečuje dodržiavanie 

Olympijskej charty, riadi a organizačne zabezpečuje športovú reprezentáciu na olympijských hrách a na iných 

súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými výbormi alebo 

Asociáciou národných olympijských výborov, zastupuje takisto Slovenskú republiku na olympijských hrách a na 

iných súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom alebo národnými olympijskými výbormi 

iných krajín.  

Okrem toho sa venuje podpore rozvoja športu na Slovensku, zastupuje členské športové organizácie a zväzy, 

verejne komunikuje ich potreby, pričom ako strešná organizácia sa snaží aktívne participovať na tvorbe koncepcií 

rozvoja športu v Slovenskej republike a príslušnej legislatívy, ovplyvňujúcej športový sektor. V prípade, ak 

niektorý uznaný športový zväz stratí štatút národného športového zväzu, Slovenský olympijský a športový výbor 

zabezpečuje zväzové úlohy pre daný šport v období až do vyriešenia danej situácie. Slovenský olympijský 

a športový výbor zastupuje, až na niekoľko výnimiek, celý slovenský organizovaný šport5. 

 

Slovenský paralympijský výbor 

Predstaviteľom paralympijského hnutia na Slovensku je od roku 1995 Slovenský paralympijský výbor, ktorý 

zastrešuje športové zväzy podľa druhu znevýhodnenia, pričom pri niektorých športoch zdravotne 

znevýhodnených plní aj úlohu národného športového zväzu.  

Je riadnym členom Medzinárodného paralympijského výboru združujúceho takmer 180 členských subjektov, 

pričom je taktiež členom Európskeho paralympijského výboru. Výbor takisto zabezpečuje účasť výprav 

slovenských športovcov na paralympijských hrách a zimných paralympijských hrách.  

Výbor v súčasnosti zastrešuje športové zväzy podľa nasledovných druhov znevýhodnení. Treba však uviesť, že 

nie všetky športové zväzy zamerané na šport zdravotne znevýhodnených športovcov sú členmi Slovenského 

paralympijského výboru. Jeho členmi sú:  

• Telesne znevýhodnení športovci.  

• Zrakovo znevýhodnení športovci. 

Samostatne pôsobia Slovenský deaflympijský výbor pre športovcov so sluchovým znevýhodnením a Špeciálne 

olympiády Slovensko pre športovcov s mentálnym znevýhodnením. 

 

Financujúci partneri 

Financovanie športu v podmienkach Slovenskej republiky je zabezpečené z dvoch základných zdrojov – 

verejného a súkromného. Verejné finančné zdroje môžu pochádzať buď zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátnych  

fondov, z prostriedkov miestnej a regionálnej samosprávy alebo iných verejných zdrojov. Pri súkromných zdrojoch 

hovoríme o sponzoringu, pričom môže pochádzať od súkromných, rovnako ako aj zo štátnych spoločností. 

Osobitnou kapitolou financovania sa do budúcna môžu stať zdravotné poisťovne formou športových odvodov. 

Zoznam financujúcich partnerov je uvedený nižšie, avšak neobsahuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, pretože to je zaradené ako kľúčový partner na inštitucionálnej úrovni. 

• Mestá a obce 

• Fond na podporu športu 

• Hospodárske subjekty v súkromnom, resp. štátnom vlastníctve 

• Lotériové a stávkové spoločnosti 

• Zdravotné poisťovne 

 
5 Bez zahrnutia športov zdravotne znevýhodnených 
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Mediálni partneri 

Propagácia športu a športového diania nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti je jeden z dôležitých motivačných 

faktorov pre aktívny životný štýl. Mediálni partneri sa zúčastňujú na športovom živote jednak priamo vyplývajúc z 

ich povahy, ale aj nepriamo a to podporou jednotlivých športových podujatí formou sponzorstva. Z tohto dôvodu 

tvoria médiá neoddeliteľnú súčasť športového ekosystému v každej krajine, a preto sú vyčlenené do samostatnej 

kategórie zainteresovaných strán. Podkategórie jednotlivých druhov mediálnych partnerov sú uvedené nižšie: 

• Verejnoprávne média 

• Ostatní mediálni partneri 

 

Samospráva, infraštruktúra a podnikatelia v športe  

Orgány regionálnej a miestnej samosprávy sa významnou mierou podieľajú na propagácii a rozvoji športu na 

Slovensku. Poskytujú finančné prostriedky jednotlivým športovým klubom, prevádzkujú a budujú športovú 

infraštruktúru a v neposlednom rade sa spolupodieľajú na organizácii športových podujatí. Spoločnosti, ktoré 

podnikajú v športe, sa taktiež podieľajú na organizovaní významných športových podujatí a zvyšujú povedomie o 

vybraných druhoch športu pre masovú populáciu. Do danej kategórie je možné zaradiť nasledovné organizácie:  

• Vyššie územné celky (združené v organizácii SK8) 

• Mestá a obce (združené v organizáciách Únia miest a Združenie miest a obcí Slovenska) 

• Majitelia športovej infraštruktúry 

• Podnikatelia v športe 

 

Verejnosť 

Zapojenie nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti, je dôležitým nástrojom na presadzovanie stratégie rozvoja 

športu v podmienkach každej rozvinutej krajiny vrátane Slovenska. Verejnosť je konečným „užívateľom výhod“ 

vyplývajúcich z celkovej kondície športového ekosystému, či už priamo športovaním alebo nepriamo sledovaním 

športových súťaží a športovcov v médiách. Na účely tohto projektu je možné verejnosť deliť do nasledovných 

skupín: 

• Domácnosti 

• Neorganizovaní aktívni športovci 

 

Vzdelávanie 

Vzdelávacie inštitúcie zohrávajú významnú rolu pri budovaní dlhodobých stratégií výučby, podpory a výkonu 

športu. Postavenie predmetných inštitúcií, medzi ktorými významnú úlohu zohrávajú aj národné športové zväzy, 

je neoddeliteľné nielen vo všetkých častiach školského systému na Slovensku, ale aj pri metodickej príprave 

trénerov, rozhodcov a športových odborníkov v nadväznosti na prípravu profesionálnych športovcov a športových 

kolektívov. Vzdelávacie inštitúcie dokážu nové koncepcie rozvoja športu pretransformovať do učebných procesov 

a vďaka tomu sa pomocou absolventov aplikujú v edukačnej praxi. Nižšie sú uvedené najvýznamnejšie fakulty so 

športovým zameraním, ale aj organizácie podporujúce šport v rôznych typoch vzdelávacích inštitúcií: 

• Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove 

• Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave 

• Národné športové zväzy 
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Na lepšiu ilustráciu vzťahov v grafe nižšie sú uvedené jednotlivé časti športového ekosystému spolu 

s podskupinami. 

 
Zdroj: Analýza PwC 

Obrázok č. 7 Časti slovenského športového ekosystému 

 

4.2.1 Medzinárodné porovnanie inštitucionálneho rámca  

Pri dôkladnej analýze inštitucionálneho rámca športu je dôležitým nástrojom jeho porovnanie s inštitucionálnymi 

rámcami krajín s podobnými charakteristikami, ako má Slovensko. Ako bolo uvedené na začiatku kapitoly, na 

porovnanie boli vybrané Dánsko, Slovinsko, Litva, Švajčiarsko a Česko. Vzhľadom na postavenie Slovenského 

olympijského a športového výboru ako strešnej organizácie slovenského športu sa pri jednotlivých 

porovnávaniach kladie dôraz aj na inštitucionálne usporiadanie strešných organizácií športového hnutia.  

Športové inštitúcie v krajine možno členiť do základných skupín podľa viacerých kritérií, avšak na čo najlepšie 

zachytenie celkového športového ekosystému boli, podobne ako v prípade slovenského inštitucionálneho rámca, 

do matice zvolené dve: 

• miera zapojenia štátu (horizontálna os), a  

• miera decentralizácie organizácie (vertikálna os).  
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V tabuľke nižšie sú porovnané základné ukazovatele porovnávaných krajín. 

 

Zdroj: OECD, CIA fact book, analýza PwC 

Obrázok č. 8 Základné ukazovatele porovnávaných krajín 

 

4.2.1.1 Dánsko 

Dánsko disponuje porovnateľnou populáciou a územím ako Slovensko. Štátnym zriadením konštitučná 

monarchia je rozdelená do 5 samosprávnych regiónov, pričom krajina disponuje jedným 

z najdecentralizovanejších verejných sektorov na svete, pri ktorom majú samosprávy výraznú mieru autonómie 

pri rozhodovaní o verejných otázkach a výdavkoch (vrátane oblasti športu).6  

Dáni sú považovaní za národ s pozitívnym vzťahom k športu. Toto tvrdenie potvrdzujú údaje o športovaní 

populácie, kde podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2017 sa 80 percent opýtaných v Dánsku zúčastňovalo na 

športových aktivitách, pričom priemer 28 krajín Európskej únie bol 54 percent.7 

 

Inštitucionálne usporiadanie 

 
Zdroj: Sport policy systems and sport federations 

Obrázok č. 9 Inštitucionálna schéma dánskeho športu 

Obe časti dánskeho športového systému – elitný šport a „šport pre všetkých“ - na národnej úrovni reprezentuje 

ministerstvo kultúry, ktorého hlavná úloha je tvorba športovej legislatívy a uzatváranie dohôd s jednotlivými 

športovými organizáciami. 

Rolu regiónov možno označiť najmä v turistickom ruchu (športovanie aktívnej časti populácie), avšak jednotlivé 

miestne samosprávy sa podieľajú aj na prevádzke športovísk, poskytujú podporu športovým klubom a zohrávajú 

dôležitú úlohu v lokálnych športových súťažiach. 

 
6
 Scheerder, Willem, Claes: Sport Policy Systems and Sport Federations, 2017, s. 90 

7 Eurobarometer 472, 2018 s. 8  

Počet obyvateľov Rozloha Priemerná mzda Priemerná mzda HDP / rok

mil. obyvateľov tis. km2 EUR / mesiac PPP EUR / mesiac EUR per capita PPP

Slovensko 5,44 49,04 1 251,45 1 893,78 30 516,03

Dánsko 5,87 43,09 4 979,35 4 252,20 53 419,78

Slovinsko 2,10 20,27 2 163,45 2 992,53 36 300,50

Litva 2,73 65,30 1 212,27 2 151,33 34 119,83

Švajčiarsko 8,40 41,28 6 666,08 4 952,88 63 383,27

Česko 10,70 78,87 1 288,59 2 178,63 38 013,94

údaje za 2019
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Systém organizácie športu pozostáva zo siete neziskových organizácií, zahŕňajúcich kluby, regionálne 

organizácie, národné športové federácie a národné strešné organizácie so spoločnými charakteristikami, ako sú 

dobrovoľné členstvo, demokratické rozhodovanie, formálna nezávislosť od verejných orgánov a dobrovoľnícka a 

neplatená práca. 

Ďalším špecifikom dánskeho športového systému sú tzv. „polovládne inštitúcie“ pre šport, ktoré sú v iných 

krajinách súčasťou národnej organizácie pre šport. Tieto inštitúcie zriaďuje štát, ktorý môže rozhodnúť o ich 

zrušení alebo zmene činnosti, pričom je aj ich financujúcim prvkom. 

Strecha športu 

V kontraste s mnohými ostatnými krajinami sú v dánskom športovom systéme tri strešné organizácie športu. 

Konkrétne ide o Olympijský výbor a Konfederáciu športových zväzov Dánska, Dánsku gymnastickú a športovú 

asociáciu a o Dánsku federáciu firemného športu. 

Olympijský výbor a Konfederácia športových zväzov Dánska 

Ide o strešnú organizáciu pre 61 národných športových federácií, ktoré zahŕňajú približne 9000 lokálnych 

športových klubov s odhadovaným počtom 1,9 milióna členov. Predmetná organizácia, založená v roku 1896, 

pôsobí ako ústredný orgán pre širokú paletu športových federácií a taktiež je zodpovedná za organizáciu 

dánskych národných majstrovstiev pre rôzne športové odvetvia. Olympijský výbor Dánska, založený v roku 1905, 

bol k organizácii pričlenený v roku 1993. Olympijský výbor a Konfederácia športových zväzov Dánska zastrešuje 

okrem vrcholového športu aj „šport pre všetkých“ a na národnej úrovni zastupuje spoločné záujmy pri riešení 

problémov medzi jednotlivými športovými federáciami.8 Dánsky olympijský výbor sa taktiež podieľa na vysielaní 

národných reprezentácií na olympijské a paralympijské hry. 

Dánska gymnastická a športová organizácia 

Pôsobí ako vrcholová organizácia pre 15 regionálnych organizácií (regionálne zastúpenia kmeňovej organizácie) 

s dôrazom na „šport pre všetkých“. V roku 2015 mala organizácia pod záštitou približne 6000 športových klubov 

s 1,5 miliónmi členov.9  

Dánska federácia firemného športu 

Zastrešuje 80 lokálnych firemných športových asociácií, ktoré majú spolu približne 370 tisíc členov. Bola založená 

v roku 1946 a zohrala vedúcu úlohu pri vybudovaní dánskej tradície súladu osobnej a profesionálnej sféry pri 

športovej aktivite s kolegami. Organizácia poskytuje športové a fyzické aktivity pre zamestnancov počas ich 

pracovného pomeru v spoločnosti. Títo sa združujú v približne 8000 športových kluboch a neformálnych 

skupinách. 

Zatiaľ čo Dánska federácia firemného športu je orientovaná na firemný šport, Olympijský výbor a Konfederácia 

športových zväzov Dánska i Dánska gymnastická a športová organizácia sa zameriavajú na celú dánsku 

populáciu, s dôrazom na mládež.  

Šport zdravotne znevýhodnených v Dánsku 

V dánskom športovom ekosystéme je šport zdravotne znevýhodnených reprezentovaný organizáciou Parasport 

Denmark. Bola založená v roku 1971 a snaží sa propagovať pohyb a súťažné športy pre ľudí so zdravotným 

znevýhodnením. Združenie má dohody o spolupráci a partnerstvá s odbornými združeniami a s organizáciami 

zdravotne znevýhodnených. Organizačne je Parasport Denmark začlenený v rámci Konfederácie športových 

zväzov Dánska, má viac ako 480 členských klubov s celkovým počtom cca. 11 600 členov. Organizácie 

podporujúce nepočujúcich športovcov, alebo Špeciálne olympiády, sú taktiež členom Parasport Denmark. 

 

4.2.1.2 Slovinsko 

Slovinsko sa nachádza na európskej križovatke nielen národností, kultúr a jazykov, ale aj horských masívov Álp 

s okrajom Jadranského mora. Štátnym zriadením republika je rozdelená do 12 samosprávnych regiónov a 212 

 
8 Scheerder, Willem, Claes: Sport Policy Systems and Sport Federations, 2017, s. 95 
9 Scheerder, Willem, Claes: Sport Policy Systems and Sport Federations, 2017, s. 95 



Stratégia športu 2030 - Analýza súčasného stavu športu na Slovensku 

29 
 

samospráv. Slovinsko sa po členstve v NATO a Európskej únii stalo prvou postkomunistickou krajinou, ktorá 

v roku 2007 prijala európsku menu euro.  

V oblasti aktívnej populácie patrí krajina medzi najaktívnejšie v Európe, pretože podľa prieskumu Eurobarometra 

sa v nej do športovania aktívne zapája až 76% obyvateľstva. Európsky priemer daného ukazovateľa dosahuje 

hodnotu 54%.  

 

Inštitucionálne usporiadanie 

 
Zdroj: Sport policy systems and sport federations 

Obrázok č. 10 Inštitucionálna schéma slovinského športu 

 

Organizácia športu v Slovinsku je založená na stratégii Národného programu športu pre roky 2014 – 2023, ktorá 

bola prijatá slovinským parlamentom. Stratégia definovala role jednotlivých zainteresovaných strán, pričom každá 

vykazuje určitú mieru participácie na tvorbe programu športu, ktorá je zobrazená na schéme nižšie. 

 
Zdroj: Národný program športu v Slovinsku 2014-2023 

Obrázok č. 11 Schéma zapojenia jednotlivých zúčastnených strán 
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Strecha športu 

Strešný orgán športu v Slovinsku tvorí Olympijský výbor Slovinska a Asociácia športových federácií, a ako je 

zrejmé z vyššie uvedenej schémy, miera jeho participácie na tvorbe koncepcie športu je na veľmi vysokej úrovni. 

Olympijský výbor Slovinska a Asociácia športových federácií 

Ide o reprezentatívnu športovú organizáciu, ktorá združuje národné, miestne a niektoré ďalšie športové asociácie 

a organizácie. Zodpovedá za strategické riadenie národného programu športu, pričom funguje ako partner pre 

vládu pri rokovaniach o realizácii národného programu športu. Prostredníctvom svojich zástupcov má podstatný 

vplyv na fungovanie odbornej rady vlády pre šport. V súlade so zákonom upravujúcim šport sa podieľa na 

koordinácii a výkone športových aktivít. 

Asociácie športov znevýhodnených Slovinska – Slovinský paralympijský výbor 

Asociácia priamo organizuje alebo sa podieľa na organizácii približne 30 národných majstrovstiev a zabezpečuje 

približne 20 štartov slovinských športovcov so zdravotným znevýhodnením na medzinárodných majstrovstvách. 

Na národných majstrovstvách sa každoročne zúčastňuje viac ako 1100 účastníkov a na medzinárodných 

majstrovstvách okolo 130 slovinských športovcov. Asociácia je členom Olympijského výboru Slovinska, v ktorom 

zastupuje šport všetkých zdravotne znevýhodnených v Slovinsku. Na medzinárodnej úrovni je taktiež členom 

Medzinárodného paralympijského výboru. 

 

4.2.1.3 Švajčiarsko 

Hornatá Švajčiarska konfederácia je rozdelená do 26 kantónov a 2396 samospráv, pričom sa vyznačuje jednou 

z najvyšších životných úrovní na svete, spolu s vysokým zastúpením mestského osídlenia. Švajčiarov možno 

taktiež označiť ako športový národ, pretože podľa prieskumu športuje 74 percent populácie.10 Avšak v krajine 

nájdeme len 2 tímové športy, ktoré sa hrajú na profesionálnej úrovni, konkrétne ľadový hokej a futbal. 

Švajčiarsko zohráva významnú rolu pri športovej diplomacii. Je sídlom viac než 70 medzinárodných športových 

organizácií, ktoré zahŕňajú napríklad FIFA, UEFA, či MOV. 

 

Inštitucionálne usporiadanie 

 
Zdroj: Sport policy systems and sport federations 

Obrázok č. 12 Inštitucionálna schéma usporiadania športu vo Švajčiarsku 

 
10 Scheerder, Willem, Claes: Sport Policy Systems and Sport Federations, 2017, s. 265 
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Konfederačné usporiadanie štátu je citeľné aj pri športových inštitúciách. Centrálne „konfederačné orgány“ majú 

za úlohu propagovať šport v jednotlivých kantónoch a samosprávach. Kantóny následne implementujú národnú 

politiku športu na lokálnej úrovni. Zaujímavosťou je začlenenie športu pod ministerstvo obrany. Toto má historickú 

súvislosť, pretože koncom 19. storočia na základe zákona mali školy povinnosť vyučovať hodiny gymnastiky na 

účel prípravy mužov na službu v armáde. 

 

Strecha športu 

Zlúčením Švajčiarskeho olympijského výboru, Švajčiarskej športovej asociácie a Národného výboru pre vrcholový 

šport vznikol Swiss Olympic ako strešná organizácia športu vo Švajčiarsku spolu s pôsobnosťou aj ako 

švajčiarsky olympijský výbor. Má tri hlavné ciele: posilnenie federácií, podpora športovej etiky a zastrešovanie 

olympijských misií participáciou na olympijských hrách. 

Swiss Olympic  

Ide o strešnú organizáciu pre 86 športových federácií zastrešujúcich okolo 1,6 miliónov členov (vrátane členov 

viac než jednej federácie) v 20 700 kluboch. Väčšie federácie sú rozdelené do 3 regionálnych a 26 združení 

v jednotlivých kantónoch. Väčšinou ide o federácie zastrešujúce jeden šport, ale existuje aj malý počet 

viacšportových federácií.11  

Swiss Paralympic 

Primárnym cieľom organizácie je výber najlepších švajčiarskych zdravotne znevýhodnených športovcov do 

štátnej reprezentácie na paralympijské hry, majstrovstvá sveta, či Európy, pričom zahŕňa aj financovanie a 

organizáciu týchto účastí. Ako národný výbor je organizácia členom Medzinárodného paralympijského výboru v 

Bonne. 

Švajčiarska asociácia paraplegikov 

Ide o národnú strešnú organizáciu pre športovcov so všetkými poraneniami miechy s viac ako 11 000 členmi. 

Bojuje za všetky aspekty komunity, ktoré zahŕňajú nielen šport, ale aj ostatné aspekty života. Usiluje sa o 

zlepšenie kvality života, vrátane opätovného začlenenia jej členov do spoločnosti. Ako strešná organizácia 

podporuje rast regionálnych klubov po celom Švajčiarsku. 

PluSport 

Od roku 1960 slúži PluSport ako strešná organizácia a stredisko odbornej prípravy pre športy so zdravotným 

znevýhodnením vo Švajčiarsku. Má 12 000 členov a zahŕňa 86 regionálnych športových klubov. 

 

4.2.1.4 Litva 

Litovská republika je relatívne malá európska, najjužnejšie položená pobaltská krajina, ktorá získala nezávislosť 

v roku 1990. Krajina je od roku 2004 členom Európskej únie a od roku 2015 eurozóny. Samosprávne je rozdelená 

do 10 regiónov. Na základe prieskumu Eurobarometra sa 49 percent obyvateľstva zapája do športovej činnosti, 

čo krajinu radí pod európsky priemer v tomto ukazovateli, ktorý má hodnotu 54 percent. 

Na národnej úrovni zastrešuje litovský športový ekosystém vláda Litovskej republiky, konkrétne Úrad pre telesnú 

výchovu a šport, ktorý vykonáva dohľad nad športovými aktivitami a zodpovedá sa priamo vláde a ministerstvu 

vnútra. V nižšie uvedenej schéme je načrtnuté usporiadanie jednotlivých inštitúcií podľa územného pôsobenia 

a miery zainteresovania štátu. 

 

 
11 Scheerder, Willem, Claes: Sport Policy Systems and Sport Federations, 2017, s. 270 
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Inštitucionálne usporiadanie 

 
Zdroj: Sport policy systems and sport federations 

Obrázok č. 13 Inštitucionálna schéma usporiadania športu v Litve 

 

Strecha športu 

Strešným orgánom športu v Litve je organizácia pod názvom Litovská únia pre športové federácie. Do strešnej 

športovej organizácie podobne ako v Česku nie je začlenený národný olympijský výbor. 

Litovská únia pre športové federácie 

Litovská strešná organizácia, založená v roku 2015, má okolo 80 členov zahŕňajúcich olympijské aj neolympijské 

federácie. Medzi jej hlavné ciele patrí propagácia a rozvoj športu, koordinácia aktivít s ostatnými športovými 

federáciami a inicializácia nových športových programov. V prípade organizovania športových podujatí existuje 

dohoda s národným olympijským výborom. Ostatné právomoci Litovskej únie pre športové federácie nemajú 

explicitne definovaný právny základ. 

Je potrebné podotknúť, že okrem športových federácií, ktoré sú členmi strešnej organizácie, existujú v krajine aj 

federácie, ktoré nie sú jej členmi. V separátnom vzťahu sú taktiež organizácie pre znevýhodnených športovcov. 

Litovský paralympijský výbor 

Ide o nezávislú športovú organizáciu pre zdravotne znevýhodnených, ktorá vedie a koordinuje paralympijské 

hnutie v Litve. Zakladateľmi sú športové federácie zdravotne znevýhodnených, pričom nie všetky národné 

športové federácie pre zdravotne znevýhodnených sú aj jej členmi. 

 

4.2.1.5 Česko 

Českú republiku netreba obzvlášť predstavovať. Krajina po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky 

nastúpila proeurópsky kurz a v súčasnosti patrí medzi ekonomicky najrozvinutejšie krajiny bývalého 

komunistického bloku. Je členom významných regionálnych integračných zoskupení. Má dvojkomorový 

parlament, je rozdelená do 14 samosprávnych krajov a 6253 municipalít. 

Šport má v Česku dlhú tradíciu, dôkazom čoho je založenie Českého olympijského výboru ešte v období 

Rakúsko-Uhorska, v roku 1899. Z pohľadu zapojenia sa verejnosti do športu, konkrétne na základe analýzy 

Eurobarometra, je aktívnych 59 percent populácie (priemer EÚ28 je 54 percent). 
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Inštitucionálne usporiadanie 

 
Zdroj: Sport policy systems and sport federations 

Obrázok č. 14 Inštitucionálna schéma usporiadania športu v Česku 

Primárny inštitucionálny orgán v českom športovom ekosystéme bolo donedávna Ministerstvo školstva, mládeže 

a telovýchovy. K zásadným zmenám prišlo vytvorením Národnej športovej agentúry. Jej zriadením došlo 

k prerozdeleniu kompetencií s cieľom dosiahnuť lepšiu podporu športu v krajine.  

Strecha športu 

V českom športovom modeli existujú dve strešné organizácie športu, konkrétne Česká únia športu a Združenie 

športových zväzov. Obe organizácie sa usilujú podporovať šport v jeho podstate a poskytujú finančnú podporu 

svojim členom. 

Česká únia športu 

Ide o najväčšiu strešnú organizáciu v krajine, ktorá združuje viac ako 70 športových zväzov. Jej hlavným cieľom 

je podpora športu a presadzovanie záujmov združených športových zväzov. 

Združenie športových zväzov 

Združenie vzniklo pretransformovaním z organizácie Svazarm (niekdajší Zväz pre spoluprácu s armádou) a 

združuje 19 športových zväzov. Pri predmetnej organizácii treba podotknúť skutočnosť, že členovia predmetnej 

organizácie poskytujú aj pomoc štátu pri prírodných katastrofách.  

Český olympijský výbor 

Český olympijský výbor bol založený v roku 1899, má rozvíjať a šíriť olympijské ideály a zabezpečovať účasť 

Českej republiky na olympijských hrách. Na základe uznania Medzinárodným olympijským výborom je jediným 

subjektom oprávneným riadiť olympijské hnutie v Českej republike. ČOV taktiež háji záujmy českého športu v 

medzinárodnom olympijskom hnutí. Vyvíja verejne prospešnú činnosť v prospech českého športu. 

Český paralympijský výbor 

Po dohode národných zväzov zdravotne znevýhodnených športovcov bol 26. januára 1994 založený, ako 

paralelný organizácie voči Českému olympijskému výboru, Český paralympijský výbor. Jeho hlavným poslaním 

je podpora paralympijského a deaflympijského hnutia a ich rozvoj v Českej republike. Zastrešuje prípravu 

handicapovaných športovcov na vrcholnej svetovej súťaže a reprezentáciu Českej republiky na letných aj zimných 

paralympijských a deaflympijských hrách. 
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Zhrnutie kapitoly 

Inštitucionálna organizácia slovenského športového ekosystému predstavuje vysoko organizovanú štruktúru, 

ktorá sa opiera o vopred zadefinované medzi inštitucionálne vzťahy na rôznych úrovniach. 

Pri porovnaní inštitucionálneho slovenského usporiadania „modelu športu“ v európskom kontexte s príbuznými 

krajinami sa Slovensko vyznačuje jednoduchosťou usporiadania strešných organizácií športu, čo podčiarkuje 

autonómiu športového hnutia a umožňuje mu, ako celku, byť partnerom vládnemu a verejnému sektoru. 

Za najvýznamnejšiu zmenu v inštitucionálnom usporiadaní v možno v poslednom období označiť vznik Fondu na 

podporu športu, ktorý má v značnej miere zabezpečovať finančnú podporu pri budovaní a rekonštrukcii športovej 

infraštruktúry. 

Pri porovnaní inštitucionálnych usporiadaní sa niektoré krajiny vyznačujú odlišnosťami v základnom 

koordinačnom ministerstve a v pridružených odborných inštitúciách štátnej správy, čo je dané do veľkej miery aj 

historickými aspektmi. 

 

4.3 Financovanie športu 

Makroekonomická analýza výdavkov 

Na základe analýzy Eurostatu vynakladalo Slovensko v období od roku 2014 do roku 2018 v priemere 0,4 % 

z výdavkov štátneho rozpočtu na šport. V sledovanom období dosahoval priemer krajín Európskej únie hodnotu 

0,7 % výdavkov zo štátneho rozpočtu. Je nutné dodať, že pri oboch ukazovateľoch je badateľný vzrastajúci trend. 

Avšak pri porovnaní širšieho kontextu s ohľadom na ostatné krajiny Slovensko vo výdavkoch na šport zaostáva. 

Dokonca v každom roku zo sledovaného obdobia dosahovalo najslabšie výsledky. 

 
Zdroj: Eurostat 

Tabuľka č. 3 Porovnanie výdavkov vynaložených na šport 

 
Zdroj: Eurostat 

Obrázok č. 15 Podiel výdavkov na šport zo štátneho rozpočtu 

(% z rozpočtu) 2014 2015 2016 2017 2018

Slovensko 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%

Dánsko 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

Slovinsko 0,6% 0,7% 0,6% 0,6% 0,8%

Litva 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%

Švajčiarsko 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Česko 1,0% 0,9% 0,9% 1,1% 1,2%

Priemer EÚ 28 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
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Vyššie uvedené zistenie sa potvrdzuje aj pri porovnaní absolútnych výdavkov na šport v prepočte na jedného 

obyvateľa, v ktorom Slovensko pri porovnávaní takisto zaostáva. Na lepšie porovnanie rozdielov medzi 

jednotlivými krajinami boli sumy výdavkov na obyvateľa upravené ukazovateľom parity kúpnej sily (PPP) za 

príslušné obdobie a krajinu na základe výpočtu organizácie OECD. 

Ako je badateľné na nižšie uvedenom grafe, výdavky Slovenska na šport na obyvateľa dosahujú v roku 2018 

najnižšie hodnoty spomedzi všetkých porovnávaných krajín, aj po očistení hodnoty o rozdielnu cenovú hladinu. 

 
Zdroj: Eurostat, analýza PwC 

Obrázok č. 16 Porovnanie výdavkov na šport 

Z hľadiska objemu peňažných prostriedkov vynakladaných na jedného obyvateľa sa v roku 2018 jednalo 

o hodnotu 31,33 EUR, čo Slovensko radí na posledné miesto v rámci porovnávaných krajín. 

 

Zdroj: Eurostat, analýza PwC 

Obrázok č. 17 Porovnanie výdavkov na šport 

 

Verejné zdroje financovania športu 

Financovanie športu zo štátneho rozpočtu je primárne legislatívne upravené v Zákone o športe, konkrétne v jeho 

piatej časti. Zákon upravuje finančné prostriedky, ktoré môžu byť poskytované v troch formách, konkrétne ako 

Príspevok uznanému športu, Dotácia a Príspevok na národný športový projekt. 

(EUR per capita)

nominal PPP nominal PPP nominal PPP nominal PPP nominal PPP

Slovensko 18,99 28,85 24,53 37,52 22,57 32,06 23,33 32,32 31,33 43,01

Dánsko 180,28 135,24 190,67 146,49 191,83 144,27 192,25 145,74 201,28 153,60

Slovinsko 57,13 71,26 63,49 80,19 53,38 66,09 57,60 70,67 72,40 88,16

Litva 19,75 32,91 18,55 31,29 24,72 40,29 31,08 48,98 35,37 54,39

Švajčiarsko 219,30 153,55 249,61 162,17 246,66 159,95 253,72 166,57 245,45 168,31

Česko 60,18 96,33 61,38 97,35 62,40 95,92 76,41 113,52 95,29 136,73

Priemer EÚ 28 96,78 98,79 97,65 117,08 96,88 122,47 100,75 128,07 106,82 130,46

2014 2015 2016 2017 2018
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• Príspevok uznanému športu 

o Ide o nárokovateľný finančný príspevok na športovú činnosť, ktorý je určený pre národný športový 

zväz uznaného športu12, 

o Udeľuje sa na základe zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi ministerstvom školstva a národným 

športovým zväzom. 

• Dotácia 

o Nenárokovateľný finančný prostriedok poskytovaný ministerstvom školstva na podporu 

nasledovných oblastí: 

▪ podporu a rozvoj športu pre všetkých, vrcholového športu a športu zdravotne 

znevýhodnených, 

▪ výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry, 

▪ turistické trasy, 

▪ podporu dobrej správy v športe. 

o Ministerstvo školstva zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorá bližšie 

špecifikuje podporované oblasti. 

 

• Príspevok na národný športový projekt 

o  Finančné prostriedky môže vyčleniť nielen ministerstvo školstva, ale aj vláda, 

o  Ide najmä o projekty určené na: 

▪ Výstavbu a modernizáciu športovej infraštruktúry, 

▪ Organizovanie významnej športovej súťaže, 

▪ Zabezpečenie prípravy športovcov. 

o  Do predmetnej kategórie sa zahŕňajú aj nasledovné: 

▪ Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov Top tímu,  

▪ Nárokovateľný príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru, 

▪ Nárokovateľný príspevok na šport zdravotne znevýhodnených. 

 

Ďalší zdroj finančných prostriedkov na šport pripadá z rozpočtov miestnych samospráv. Tie zohrávajú kľúčovú 

úlohu pri financovaní športových klubov a rekonštrukcii športovej infraštruktúry. Pri analyzovaní dotácií 

samospráv na voľnočasové aktivity dosahuje podiel športu viac ako polovicu. Vzhľadom na to, že na Slovensku 

rozpočtová klasifikácia výdavkov definuje výdavky na šport ako „rekreačné a športové služby“, nižšie uvedená 

tabuľka a následný graf zobrazujú celkové finančné prostriedky z verejných zdrojov, ktoré boli poskytnuté na šport 

a rekreáciu na Slovensku v časovom horizonte rokov 2015 až 2019. V predmetnej klasifikácii sa v rámci 

rekreačných služieb realizuje financovanie aktivít spojených so „športom pre všetkých“. 

 

 
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Tabuľka č. 4 Financovanie športu na Slovensku za sledované obdobie (Kategória „rekreačné a športové služby“) 

 
12 Viď kapitolu 4.1.1 

(mil. EUR) 2015 2016 2017 2018 2019

Miestne samosprávy  a VÚC 122,94 134,18 146,07 173,19 177,92

Ministerstvá 52,47 57,76 102,44 133,53 104,48

SPOLU 175,41 191,94 248,51 306,72 282,40
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Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Obrázok č. 18 Financovanie športu na Slovensku za sledované obdobie (Kategória „rekreačné a športové služby“) 

Z vyššie uvedených hodnôt je badateľné kontinuálne navyšovanie financií do podpory slovenského športu zo 

strany samospráv. Vo finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu je badateľný prepad hodnoty v roku 2019, 

čo bolo spôsobené poklesom investícií do športovej infraštruktúry. Vzhľadom na to, že k dátumu tvorby tejto 

analýzy nie sú známe údaje za všetky monitorované strany za rok 2020, ako aj z dôvodu neuzatvorenia daného 

rozpočtového obdobia, nie je možné zahrnúť ho do porovnania. 

Ako vyplýva z vyššie uvedených údajov, samosprávy sa na financovaní slovenského športu celkove podieľajú 

väčším finančným objemom ako ministerstvá a ich podiel na financovaní športu z verejných zdrojov predstavoval 

v posledných rokoch hodnotu od 56 % do 70 % z celkových prostriedkov vynaložených na šport. Prostriedky 

poskytované samosprávami však nie sú, na rozdiel od finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, 

nárokovateľné a sú prideľované na základe miestnych všeobecne záväzných nariadení. Z dlhodobého hľadiska 

je možné pozorovať kontinuálny nárast objemu vynakladaných finančných prostriedkov. 

V roku 2011 české samosprávy poskytli na šport 75% z celkového množstva poskytnutých verejných zdrojov.13 

Na základe analýzy objemu poskytnutých finančných prostriedkov možno konštatovať výrazný podiel Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR poskytujú finančné 

prostriedky na strediská športovej prípravy, ktoré zabezpečujú prípravu vrcholovým športovcom. Ministerstvo 

obrany je zriaďovateľom Vojenského športového centra Dukla a ministerstvo vnútra Športového centra polície. 

Nižšie uvedená tabuľka a následný graf zobrazujú hodnoty poskytnutých finančných prostriedkov spolu s 

percentuálnymi podielmi na celkovom rezortnom financovaní. Dané rozdelenie toku finančných prostriedkov má 

na Slovensku historickú podstatu a v konečnom dôsledku prináša pozitívne a negatívne aspekty. Medzi pozitívne 

určite patrí viaczdrojové financovanie pre jednotlivé športy, čo sa pozitívne odzrkadľuje na výkonnosti. Na druhej 

strane fragmentácia miest prípravy športovcov so sebou prináša aj zložitejšiu komunikáciu v rámci športového 

hnutia a duplikáciu administratívnych a správnych úkonov. 

 
Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Tabuľka č. 5 Vývoj verejných výdavkov na šport (Kategória „rekreačné a športové služby“) 

 
13 Havlik, Vries: Municipal Grants for Sports and the Merits of a Voucher System in the Czech Republic. 2011. s. 18 

(mil. EUR) 2015 % podiel 2016 % podiel 2017 % podiel 2018 % podiel 2019 % podiel

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 46,62 88,85% 51,27 88,76% 94,98 92,72% 125,56 94,03% 93,36 89,36%

Ministerstvo obrany SR 3,95 7,53% 4,17 7,22% 5,09 4,97% 5,37 4,02% 8,37 8,01%

Ministerstvo vnútra SR 1,90 3,62% 2,32 4,02% 2,37 2,31% 2,60 1,95% 2,75 2,63%

SPOLU 52,47 57,76 102,44 133,53 104,48
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Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

Obrázok č. 19 Rozdelenie financií na šport zo štátneho rozpočtu (Kategória „rekreačné a športové služby“) 

Sponzoring 

Okrem verejných zdrojov poskytujú finančné prostriedky aj subjekty, ktoré môžu mať štátnu alebo súkromnú 

vlastnícku štruktúru, a to formou sponzoringu. Zákon o športe sa pokúša nastaviť jednotný právny rámec na 

možnosť sponzorského financovania, pretože do prijatia predmetného zákona takáto možnosť v slovenskom 

právnom poriadku absentovala a boli ním len darovanie a reklama. 

Bol zavedený nový typ zmluvy, konkrétne zmluva o sponzorstve v športe, ktorá je bližšie definovaná v §50 a §51. 

Ako primárny účel použitia zmluvy je snaha o väčšiu transparentnosť, sprehľadnenie financovania jednotlivých 

športových organizácií, zníženie možností korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, na druhej strane je 

cieľom úprav aj pozdvihnutie záujmu súkromného sektora o podporu športu.  

V nadväznosti na vyššie uvedené bola prijatá novela Zákona o dani z príjmov, na základe ktorej je možné 

definovať sponzorstvo ako daňovo uznateľný náklad pri splnení zákonom stanovených podmienok. Medzi ne patrí 

dosiahnutie kladného základu dane sponzora, zverejnenie zmluvy v Informačnom systéme športu, úhrada 

a použitie sponzorského. 

Žiaľ, túto časť financovania športu nie je možné zahrnúť do analýzy. Dôvodom je absencia ucelenej štruktúry 

zverejňovania poskytnutých finančných prostriedkov formou sponzoringu. Toto je spôsobené pretrvávajúcou 

možnosťou financovať šport aj pomocou zmlúv o reklame, ktoré nemajú povinnosť byť zverejňované v centrálnom 

informačnom systéme. 

Novým právnym inštitútom je taktiež charitatívna reklama (do slovenského právneho poriadku zavedená novelou 

Zákona o dani z príjmov č. 344/2017 Z. z.), ktorá umožňuje, aby bol príjem z charitatívnej reklamy športovými 

organizáciami až do 20.000 eur ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na 

charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení). Pri charitatívnej reklame je potrebné použiť 

získané prostriedky na stanovený účel najneskôr do konca nasledujúceho roka po prijatí finančných prostriedkov. 

V Českej republike je zavedený inštitút sponzorskej zmluvy v športe, ale sponzoring je upravený v rámci zákona 

o reklame. Právnická osoba si pri sponzoringu za dodržaní podmienok môže znížiť základ dane z príjmu do 5%. 

Financovanie jednotlivých uznaných športov (rozpočtová kapitola ministerstva školstva) 

Schválením Zákona o športe došlo k zavedeniu nárokovateľných príspevkov pre uznané športy na základe 

vopred známych parametrov. Avšak samotná výška príspevku je limitovaná „brzdami“, ktoré predlžujú subjektívne 

nastavené hodnoty pred zavedením vzorca a tým spôsobujú znevýhodnenie väčšiny športových zväzov (podľa 

počtu hlasovacích práv a aj podľa podielu členskej základne). Je možné povedať, že brzdy spôsobujú 

„konzerváciu“ príspevkov pre jednotlivé športové zväzy na úroveň pred zavedením dotačného vzorca. V dôsledku 

toho sa nedostatočne reflektuje aktuálna situácia z pohľadu výsledkov a záujmu o daný šport. Hlavnou úlohou 
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definovaných brzdy alebo limitov ochrany je vyrovnať medziročné výkyvy vypočítaných koeficientov jednotlivých 

športov, aby bolo možné stabilizovať medziročné výkyvy jednotlivých parametrov pre uznané športy. Dolná brzda, 

alebo ochranný limit zdola bol pri poslednom výpočte nastavený vo výške 90% z predchádzajúceho roku a chráni 

jednotlivé uznané športy pred výraznejším medziročným poklesom príspevku v prípade silnejšieho poklesu 

výpočtových parametrov. Horná brzda, alebo ochranný limit zhora bol naposledy vo výške 120% 

z predchádzajúceho roku na druhú stranu ma chrániť ostatné športy v prípade, že jeden šport mal daný rok 

výrazne úspešný z pohľadu parametrov výpočtu. 

Medzi ďalší nedostatok výpočtu príspevkov uznanému športu patrí nevyváženosť, resp. silná orientácia na 

vrcholový šport. Výsledkom daného je vplyv úzkej skupiny vrcholových športovcov na celkovú výšku dotácie. 

Jednotlivým športom sú poskytnuté percentuálne podiely na finančných prostriedkoch podľa výpočtu, ktorý je 

založený na vzorci výpočtu podielu uznaného športu. Novelou predmetného zákona boli športy futbal a ľadový 

hokej vyňaté z výpočtu na základe dotačného vzorca, a boli im pridelené fixné percentuálne podiely 

z poskytovaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

Vzhľadom na to, že ide o komplexný výpočet s vysokým množstvo premenných, je na zjednodušenie a 

zrozumiteľnosť nižšie predstavená základná podstata výpočtu spolu s definovaním kritérií. Percentuálne hodnoty 

predstavujú váhy jednotlivých častí vzorca: 

 

 

 
Zdroj: Zákon o športe 

Obrázok č. 20 Zjednodušená schéma dotačného vzorca 

 

 

Koeficient v prvej časti vzorca, konkrétne úspech x popularita športu sa následne rozčleňuje na podkoeficienty, 

konkrétne zastúpene úspechov v mládežníckych a seniorských ženských / mužských súťažiach. Ako možno 

pozorovať v nasledovnej schéme, koeficient popularity je zložený z domácej a zahraničnej popularity daného 

športu. 
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Zdroj: Zákon o športe 

Obrázok č. 21 Bližšie rozdelenie koeficientov 

Súčasné percentuálne nastavenie tohto koeficientu je analyzované na úrovni Ministerstva školstva a je 

očakávané, že váha športujúcej mládeže by sa mohla do budúcnosti postupne zvyšovať. 

Ministerstvo školstva na základe rozpočtovej kapitoly „Národný program rozvoja športu v SR“ prerozdeľuje 

finančné prostriedky podľa minimálnych kritérií pre jednotlivé obasti, ako ich definuje Zákon o športe. Takto sú 

podporované jednotlivé športové odvetvia na základe dotačného vzorca, ďalej športovci Top tímu (ako celok), 

Slovenský športový a olympijský výbor ako národný olympijský výbor a strešná organizácia športu na Slovensku, 

športovanie zdravotne znevýhodnených a ostatné športové projekty na základe parciálnych výziev, ktoré 

vyhlasuje ministerstvo školstva.  

Tabuľka nižšie predstavuje sumár poskytnutých financií pre 20 športov s najvyšším poskytnutým príspevkom 

v sledovaných obdobiach, spolu s vyjadrením podielu poskytnutého príspevku na celkovom objeme finančných 

prostriedkov prerozdeľovaných na základe vzorca. Tabuľka v posledných troch stĺpcoch približuje percentuálne 

rozloženie jednotlivých častí vzorca podľa schémy, ktorá je popísaná na obrázku číslo 20. 

 

 
* futbal a ľadový hokej majú pevne stanovený percentuálny príspevok na základe zákona o športe 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, analýza PwC 

Tabuľka č. 6 Top 20 najpodporovanejších športov 

 

V roku 2020 predstavovala podpora pre 20 športov s najväčším príspevkom viac ako 89% z celkového 

množstva finančných prostriedkov vyčlenených na príspevky uznaným športom.  

Uznaný šport
Príspevok 2020

(mil. EUR)

Príspevok 2019

(mil. EUR)

Podiel 

na príspevku 

(len vzorec 2020)

Podiel 

na príspevku 

(celkovo 2020)

Podiel 

na príspevku 

(len vzorec 2019)

Koeficient vzorca

Uspech x popularita

dospelých (2020)

Koeficient vzorca

Uspech x popularita

mládeže (2020)

Koeficient vzorca

Mládež do 23r.

(2020)

futbal 12,18 12,02 * 21,25% *

ľadový hokej 9,32 9,19 * 16,25% *

tenis 4,35 4,77 12,13% 7,58% 13,50% 46,92% 44,34% 8,73%

plavecké športy 3,19 2,63 8,90% 5,56% 7,43% 35,71% 53,93% 10,36%

atletika 2,92 3,02 8,15% 5,09% 8,54% 47,01% 16,83% 36,16%

hádzaná 2,35 2,23 6,56% 4,10% 6,30% 36,25% 40,37% 23,38%

cyklistika 2,27 2,32 6,34% 3,96% 6,56% 71,34% 23,21% 5,45%

kanoistika 2,13 2,33 5,93% 3,71% 6,60% 41,64% 51,12% 7,24%

volejbal 2,04 2,24 5,70% 3,56% 6,34% 25,03% 23,41% 51,56%

stolný tenis 1,77 1,73 4,95% 3,09% 4,89% 35,43% 57,82% 6,75%

lyžovanie 1,42 1,40 3,97% 2,48% 3,97% 60,88% 33,37% 5,74%

basketbal 1,42 1,33 3,97% 2,48% 3,76% 31,56% 43,11% 25,33%

gymnastika 1,36 1,12 3,80% 2,37% 3,17% 24,87% 36,64% 38,49%

streľba 1,19 1,30 3,31% 2,07% 3,68% 32,84% 34,28% 32,88%

karate 0,77 0,63 2,15% 1,34% 1,79% 26,80% 39,49% 33,72%

florbal 0,70 0,58 1,95% 1,22% 1,63% 25,42% 39,62% 34,96%

kulturistika a fitnes 0,64 0,53 1,78% 1,12% 1,49% 26,34% 63,20% 10,45%

biatlon 0,56 0,61 1,56% 0,97% 1,73% 68,27% 26,49% 5,24%

tanečný šport 0,45 0,49 1,25% 0,78% 1,40% 30,98% 20,93% 48,10%

zápasenie 0,43 0,47 1,20% 0,75% 1,34% 12,87% 50,70% 36,43%

SPOLU 51,46 50,94 83,60% 89,75% 84,14%
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Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje porovnanie 20 športov poberajúcich najväčšiu podporu z ministerstva školstva za 

rok 2020 s počtom registrovaných aktívnych športovcov do 23 rokov. Analýza má za cieľ porovnať podporu štátu 

prepočítanú na jedného športovca do 23 rokov, pričom v poslednom stĺpci sa nachádza poradie výšky príspevku na 

jedného športovca. 

 
 * približné údaje, nakoľko futbal a ľadový hokej nemajú povinnosť poskytovať predmetné dáta 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Analýza PwC 

Tabuľka č. 7 Porovnanie príspevku uznaným športom s počtom aktívnych športovcov 

 

Stĺpec s názvom „podiel na celkovom príspevku“ je totožný s tabuľkou číslo 6, pričom pre úplnosť je potrebné 

poznamenať, že analýza použila jedno-kritériové základné porovnanie podielu počtu športovcov pre daný šport s 

podielom finančných prostriedkov poskytnutých pre jednotlivý šport. 

Tabuľka nižšie analyzuje počet aktívnych športovcov do 23 rokov v rámci 20 najviac podporovaných športov 

k počtom športovcov z ostatných podporovaných športov. Ako výsledok možno určiť, že top 20 športov je 

prijímateľom takmer 90 % celkových financií na šport, avšak v predmetných 20 športoch pôsobí viac než 92 % 

aktívnych športovcov do 23 rokov. 

 

* približné údaje, nakoľko futbal a ľadový hokej nemajú povinnosť poskytovať predmetné dáta 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Analýza PwC 

Obrázok č. 22 Porovnanie počtu aktívnych športovcov 

V tabuľke a grafe nižšie sú znázornené pridelené finančné prostriedky pre jednotlivé kategórie športových 

organizácií. 

 

Uznaný šport
Príspevok 2020

(mil. EUR)

Aktívni športovci 

do 23 r. 

(tis.)

Podiel športovcov 

pre daný šport

Podiel na 

celkovom 

príspevku

Príspevok na 

športovca 

(EUR)

Príspevok na 

športovca (poradie)

futbal 12,18 60,00 * 44,64% 21,25% 203,08 19

ľadový hokej 9,32 8,90 * 6,62% 16,25% 1 046,93 8

tenis 4,35 2,88 2,14% 7,58% 1 509,83 6

plavecké športy 3,19 3,39 2,52% 5,56% 942,54 10

atletika 2,92 10,06 7,48% 5,09% 290,34 14

hádzaná 2,35 5,24 3,90% 4,10% 448,98 12

cyklistika 2,27 1,19 0,88% 3,96% 1 915,17 3

kanoistika 2,13 1,44 1,07% 3,71% 1 475,27 7

volejbal 2,04 9,90 7,37% 3,56% 206,30 18

stolný tenis 1,77 1,14 0,85% 3,09% 1 552,75 5

lyžovanie 1,42 0,78 0,58% 2,48% 1 819,79 4

basketbal 1,42 3,43 2,55% 2,48% 414,83 13

gymnastika 1,36 5,16 3,84% 2,37% 263,84 16

streľba 1,19 0,52 0,39% 2,07% 2 270,69 2

karate 0,77 2,87 2,14% 1,34% 268,08 15

florbal 0,70 3,83 2,85% 1,22% 183,08 20

kulturistika a fitnes 0,64 0,63 0,47% 1,12% 1 008,16 9

biatlon 0,56 0,20 0,15% 0,97% 2 725,75 1

tanečný šport 0,45 2,02 1,50% 0,78% 222,82 17

zápasenie 0,43 0,57 0,42% 0,75% 758,94 11

SPOLU 51,46 124,14 92,37%

počet aktívnych športovcov 

do 23 r.

Počet 

(tis.)

Podiel športovcov 

(%)

Množstvo financií

(mil. EUR)

Podiel financií

(%)

TOP 20 podporovaných športov 124,14 * 92,37% 51,46 89,75%

ostatné podporované športy 10,26 * 7,63% 5,88 10,25%

SPOLU 134,39 100% 57,34 100%

(mil. EUR) 2018 2019 2020*

Uznané športy - ostatné (prerozdelenie na základe vzorca) 27,97 35,34 35,84

Uznané športy - futbal (fixná percentuálna hodnota) 9,51 12,02 12,18

Uznané športy - ľadový hokej (fixná percentuálna hodnota) 7,27 9,19 9,32

Športovci Top Tímu 3,95 4,95 5,02

Slovenský olympijský a športový výbor 1,13 1,41 1,43

šport zdravotne postihnutých 1,98 2,47 2,51

ostatné dotácie 3,74 4,69 5,38

SPOLU 55,56 70,08 71,68
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* Návrh, rozpočtové obdobie nie je ukončené 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Tabuľka č. 8 Vývoj alokácie finančných prostriedkov 

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Obrázok č. 23 Alokácia finančných prostriedkov 

 

Na následnom grafe je znázornená percentuálna miera poskytovania finančných prostriedkov z predmetnej 

rozpočtovej kapitoly.  

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Obrázok č. 24 Percentuálne rozdelenie alokovania zdrojov 

Pri analýze prerozdelenia zdrojov na základe zákona o športe je potrebné podotknúť absenciu systematického 

financovania športu zdravotne znevýhodnených. Na jednej strane má predmetná súčasť športového ekosystému 

pridelenú časť finančných prostriedkov, avšak tieto zdroje nie sú následne prideľované prostredníctvom vzorca, 

ale na základe neexaktne nemerateľných ukazovateľov. Z tohto dôvodu by bolo vhodné aplikovať alokáciu 

finančných prostriedkov na jednotlivé druhy športových činností pomocou transparentného vzorca podobne ako 

je to v súčasnosti pri uznaných športoch. Samozrejme, nie je možné vzorec pre uznané športy analogicky použiť 

na výpočet prideľovania zdrojov pre zdravotne znevýhodnených športovcov. Táto oblasť by mala prejsť 

komplexnou úpravou, ktorej musí predchádzať široká odborná diskusia. 
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Financovanie športovej infraštruktúry 

Z dôvodu signifikantného investičného dlhu na športovej infraštruktúre boli zo štátneho rozpočtu uvoľnené značné 

objemy finančných prostriedkov na jej výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu. Konkrétne objemy financií sú 

graficky a textovo znázornené v nasledujúcom porovnaní. 

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Obrázok č. 25 Alokované finančné prostriedky na infraštruktúrne projekty 

 

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Tabuľka č. 9 Investície do športovej infraštruktúry z ministerstva školstva 

Vláda na svojom zasadnutí 12. 6. 2019 schválila strategický dokument „Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia 

športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021“. Predmetný dokument sumarizuje doterajší 

pokrok pri modernizácii športovej infraštruktúry a definuje základné priority modernizácie v budúcnosti spolu 

s návrhom konkrétnych oblastí záujmu. „Cieľom predkladaného materiálu je hlavne zlepšiť celkový stav a kvalitu 

športovej infraštruktúry, a to jej postupnou výstavbou, modernizáciou a rekonštrukciou.“14 

Predložený dokument je rozčlenený do deviatich základných oblastí. Definuje základné smery rozvoja, spolu 

s načrtnutím podpory pre konkrétne športové odvetvia s predpokladanými výdavkami v rokoch 2019 - 2021. 

Tabuľka nižšie popisuje jednotlivé odvetvia spolu s predpokladaným objemom potrebných finančných 

prostriedkov. Avšak nie je v súčasnosti zrejmé, do akej miery sa bude na priority daného dokumentu prihliadať 

pri budovaní konkrétnej športovej infraštruktúry. Ako jeden z najvýznamnejších budúcich finančných zdrojov 

financií pre potreby budovania športovej infraštruktúry sa javia prostriedky zo štrukturálnych fondov a fondu 

obnovy Európskej únie.  

 

 
Zdroj: Úrad vlády SR 

Tabuľka č. 10 Zoznam prioritných oblastí podpory športovej infraštruktúry určenej v roku 2019 uznesením Vlády SR 

 
14 Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021, s. 1  

(mil. EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Investície do športovej infraštruktúry 6,01 5,30 53,55 6,00 25,50 4,50

* Návrh (rozpočtové obdobie nie je ukončené)

Názov plánovaného podporovaného projektu

Predpokladané 

výdavky 

(mil. EUR)

Projekt podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry 4,00

Podpora výstavby tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou a súvisiacej infraštruktúry 1,00

Výstavba krytej tréningovej haly v rámci areálu Národného tréningového centra v Poprade 1,50

Podpora športovej infraštruktúry - futbalové akadémie 1,00

Projekt podpory obnovy hokejovej infraštruktúry 2,00

Projekt rekonštrukcie a výstavby atletických štadiónov 5,00

Projekt budovania a modernizácie strelnice v Trnave 1,50

Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry 3,00

Projekt výstavby Viacúčelovej športovej haly – univerzitné športové centrum 2,00
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Ako sa zistilo pri analýze financovania športu na Slovensku, podstatná časť z celkového množstva financií 

pochádza zo zdrojov samospráv, v štruktúre ktorých sú zahrnuté aj prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu 

športovej infraštruktúry. Samosprávy sú taktiež vlastníkmi veľkého počtu športových zariadení v rámci územia 

SR. Avšak v dôsledku absencie centrálneho zberu údajov o množstve vynakladaných finančných prostriedkov 

alokovaných na účely budovania a rekonštrukcie infraštruktúry nie je na účel tohto projektu možné analyzovať 

realizované, resp. pripravované infraštruktúrne projekty. V neposlednom rade je tiež potrebné spomenúť 

investície do stredísk športovej prípravy ministerstiev obrany a vnútra, ktoré sú realizované z rozpočtových kapitol 

jednotlivých rezortov alebo projekty športovej infraštruktúry, ktoré sú financované z prostriedkov Ministerstva 

Investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie alebo z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Absentuje taktiež databáza/register športovej infraštruktúry ako podklad na prípravu dlhodobej stratégie jej 

rozvoja a udržateľnosti v rozsahu, ktorý umožňuje vykonávať rozhodnutia v súlade so strategickými cieľmi na jej 

udržateľný rozvoj a prevádzku (napr. znižovanie energetickej náročnosti, zabezpečenie finančnej, personálnej a 

inštitucionálnej udržateľnosti a pod.) za spolupráce verejného i súkromného sektoru. 

Ministerstvo školstva, v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska predstavilo projekt, ktorý má za cieľ 

zmapovať dostupnú športovú infraštruktúru na celom území, pričom by sa mal byť realizovať v priebehu roka 

2021. 

Absentuje taktiež databáza/register športovej infraštruktúry ako podklad na prípravu dlhodobej stratégie jej 

rozvoja a udržateľnosti v rozsahu, ktorý umožňuje vykonávať rozhodnutia v súlade so strategickými cieľmi na jej 

udržateľný rozvoj a prevádzku (napr. znižovanie energetickej náročnosti, zabezpečenie finančnej, personálnej a 

inštitucionálnej udržateľnosti a pod.) za spolupráce verejného i súkromného sektoru. 

Ministerstvo školstva, v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska predstavilo projekt, ktorý má za cieľ 

zmapovať dostupnú športovú infraštruktúru na celom území, pričom by sa mal byť realizovať v priebehu roka 

2021. 

 

Zhrnutie kapitoly 

Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami vynakladá na šport zo štátneho rozpočtu (v absolútnej aj 

percentuálnej hodnote) najmenej finančných prostriedkov. Tento výpočet bol potvrdený aj pri zjednotení cenovej 

hladiny v porovnávaných krajinách. 

Financovanie športu v podmienkach Slovenskej republiky sa zabezpečuje z viacerých zdrojov. Najdôležitejšiu 

úlohu zohrávajú ministerstvo školstva a miestne samosprávy, pričom podiel samospráv na verejných výdavkoch 

do športu v Slovenskej republike bol v sledovanom období viac ako 50 %. Významným zdrojom financovania 

športu sa stal od roku 2020 Fond na podporu športu, ktorý vznikol na základe akútnej potreby rozvoja športovej 

infraštruktúry. 

Štátna podpora športu je historicky rozdelená medzi viacero rezortov, konkrétne medzi ministerstvá školstva, 

obrany a vnútra. Dané rozdelenie v praxi prináša pozitívne aspekty (napr. viaczdrojové financovanie pre jednotlivé 

športy), ale aj negatívne stránky (napr. zložitejšia komunikácia a duplikovanie administratívy).  

Nárokovateľný príspevok uznanému športu je pre jednotlivý športový zväz určený na základe výpočtu podľa 

multikriteriálneho dotačného vzorca a na základe vopred známych parametrov transparentným spôsobom. Avšak 

samotná výška príspevku je limitovaná „brzdami“, ktoré predlžujú subjektívne nastavené hodnoty pred zavedením 

vzorca a tým spôsobujú znevýhodnenie väčšiny športových zväzov (podľa počtu hlasovacích práv a aj podľa 

podielu členskej základne).  

Medzi ďalšie problematické faktory patrí výpočet domáceho, resp. medzinárodného záujmu o šport, ktorý je 

odvodený od sporných parametrov a nevyváženosť, resp. silná orientácia na vrcholový šport. Výsledkom tzv. 

nevyváženosti je ovplyvnenie celkovej výšky dotácie malou skupinou vrcholových športovcov. Je potrebné 

spomenúť, že v rámci nastavenia jednotlivých parametrov sú vyvíjané aktivity na ich úpravu a zlepšenie. 
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Z hľadiska množstva poskytnutých finančných prostriedkov sú najviac podporovanými športmi futbal a ľadový 

hokej, avšak tieto športy majú fixný percentuálny koeficient alokácie finančných prostriedkov zakotvený priamo 

v zákone. Medzi ďalšie významne podporované športy patria tenis, plavecké športy, atletika, či hádzaná. 

Financovanie športu zdravotne znevýhodnených (ako celku športov) je zabezpečené pomocou fixného 

koeficientu, ktorý je definovaný v Zákone o športe. Problematické je už avšak následné prerozdeľovanie 

finančných prostriedkov pre jednotlivé športové zväzy, ktoré sa realizuje na základe neexaktne stanovených 

kritérií. 

Sponzoring sa v slovenskom športovom hnutí využíva vo veľmi obmedzenej miere. A to aj napriek zavedeniu 

inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe pomocou Zákona o športe a možnosti uznať sponzorstvo ako daňovo 

uznateľný náklad pri splnení zákonom stanovených podmienok. Sponzoring zostáva aj naďalej najviac využívaný 

formou zmluvy o reklame. V dôsledku toho absentuje ucelená databáza celkového objemu sponzorského 

financovania. 

 

4.4 Vzdelávanie a šport 

Na účel tejto analýzy súčasného stavu športu na Slovensku sa interakcia vzdelávania a športu popisuje v dvoch 

základných rovinách. V jednej rovine ide o vzdelávanie a budovanie vzťahu detí k športu a telesnej aktivite, 

v druhej rovine o vzdelávanie učiteľov, trénerov a športových odborníkov.  

Vzdelávanie a budovanie vzťahu detí k športu a telesnej aktivite 

Základný pohľad na vzdelávanie detí a mládeže 

Na základe dokumentov Svetovej zdravotníckej organizácie sa fyzická nečinnosť považuje za štvrtý globálny 

rizikový faktor a odhadom spôsobuje 3,2 milióna úmrtí ročne na celom svete.15 

Zároveň pribúda množstvo dôkazov ukazujúcich, že čas, ktorý na školách odobrali z hodín telesnej výchovy 

v prospech ostatných predmetov, neprispieva k dosiahnutiu lepších študijných výsledkov. Práve naopak, výskum 

vo veľkej miere podporuje tvrdenia o pozitívnych dôsledkoch telesnej aktivity na mladých ľudí v ich ďalšom 

vzdelávaní.  

Štúdia organizácie UNESCO potvrdzuje realitu nedostatočného počtu hodín telesnej výchovy. Radí Slovensko na posledné 

priečky z pomedzi porovnávaných krajín, pričom sa Slovensko v tomto ukazovateli umiestilo aj pod priemerom krajín EÚ. 

 

 
Zdroj: UNESCO, World-wide Survey of School Physical Education 

Obrázok č. 26 Porovnanie počtu hodín telesnej výchovy 

 
15 WHO: Physical activity. 2018. Dostupné online: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/physical-activity 
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Zdroj: Zdroj: UNESCO, World-wide Survey of School Physical Education 

Tabuľka č. 11 Porovnanie počtu hodín telesnej výchovy 

Vyššie uvedené porovnanie potvrdzuje tvrdenia o zanedbávaní telesnej výchovy v podmienkach slovenského 

školstva. Možno skonštatovať, že daný predmet disponuje obmedzeným počtom hodín na týždeň, nedostatočným 

finančným ohodnotením pedagógov a v neposlednom rade je spojený s nízkou mierou pozitívnej odozvy žiakov 

a rodičov. Na zmenšovanie podielu telesnej výchovy na základných školách upozornila vo svojej štúdii aj 

Európska komisia.  

Vplyv nedostatočného podielu hodín telesnej výchovy má taktiež za následok nárast počtu zranení športovcov 

nižších vekových kategórií pri športovaní v kluboch. Tie sú spôsobené nedostatočnou základnou pohybovou 

prípravou žiakov na hodinách telesnej výchovy. Za nedostatok možno považovať aj stav a množstvo školskej 

športovej infraštruktúry, spolu s jej nedostatočným materiálnym a priestorovým vybavením.  

 „Iba Slovensko významne zmenilo vyučovací čas venovaný telesnej výchove v dôsledku reorganizovania výučby daného 

predmetu. Medzi rokmi 2006/07 a 2011/12 sa signifikantne znížil vyučovací čas telesnej výchovy na základných školách.“16 

Mimoškolské aktivity 

Popri telesnej výchove, ktorá je stanovená ako povinný predmet v školských učebných osnovách, sa európske 

krajiny snažia rôznymi spôsobmi povzbudiť mladých ľudí k fyzickej aktivite aj mimo riadnych vyučovacích hodín.  

Jedným z hlavných benefitov mimoškolských športových aktivít je vnímanie prístupnosti a atraktivity športu 

i fyzickej aktivity. Tieto činnosti zvyčajne posilňujú tímovú prácu, komunikáciu, spoluprácu a väzby medzi školami 

a širšou komunitou. Považujú sa tiež za vhodné pri riešení problémov školského násilia a šikanovania, a 

všeobecnejšie aj pri podpore rozmanitosti, rovnosti a mieru. 

 

Mimoškolské aktivity možno začleniť do troch základných skupín 

Súťaže a iné podujatia podobného zamerania 

Športové podujatia v rôznych disciplínach sú na Slovensku organizované predovšetkým Slovenskou asociáciou 

športu na školách v spolupráci so školami. Majú široký záber od regionálnych až po celoslovenské súťaže. 

Organizácia pri realizácii projektov úzko spolupracuje aj so Slovenským paralympijským výborom s cieľom 

inklúzie znevýhodnených športovcov. Ako hlavné problémy ďalšieho rozvoja vidí asociácia najmä v nedostatku 

a nesystémovej alokácii finančných prostriedkov spojených s absenciou športovej infraštruktúry nielen na 

školách, ale aj celkovo v krajine (daná problematika je analyzovaná v časti 0).  

Na zvýšenie motivácie k športu a pohybu, ale aj s cieľom efektívnej identifikácie športových talentov spustil 

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Národným športovým centrom a so Slovenskou asociáciou športu na školách projekt Olympijský odznak 

všestrannosti. Projekt je určený pre základné školy a osemročné gymnáziá. Jeho cieľovú skupinu v pilotnej fáze 

tvoria deti od 11 do 12 rokov, pričom SOŠV má v budúcnosti ambíciu o jej rozšírenie na všetky vekové kategórie. 

Projekt sa realizuje od školského roka 2019/2020, pričom ako jeho hlavný cieľ možno označiť rozvoj všestranných 

schopností žiakov na školách. Súťažiaci žiaci sú navzájom motivovaní a podľa dosiahnutých úspechov môžu 

získať odznak rôznej úrovne (zlatý, strieborný a bronzový). Súťaže prebiehajú v kategóriách jednotlivcov a 

 
16 European Commission: Physical Education and Sport at School in Europe, 2013. S. 26 

(počet hodín / týždeň) Základná škola Stredná škola

Slovensko 2,00 2,00

Dánsko 2,67 3,33

Slovinsko 3,00 2,64

Litva 2,60 2,07

Švajčiarsko 3,00 3,00

Česko 2,00 2,11

Priemer EÚ 28 2,40 2,33
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družstiev / škôl, pričom sa súťaží na rôznych úrovniach od školského kola až po celoslovenské finále. Každý žiak 

na konci školského roka obdrží diplom s percentilom umiestnenia v ročníku. Projekt je kompatibilný s testovacou 

metodikou EUROFIT. Jeho význam podčiarkuje aj obdobná realizácia v Českej republike. 

Ako porovnanie môže poslúžiť napríklad Nemecko, kde organizácia „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ 

(mládež trénuje na olympiádu a paralympiádu) organizuje športové súťaže v rôznych olympijských disciplínach 

od lokálnej úrovne až po národné majstrovstvá, ktoré sú financované federálnou vládou. Jedným z hlavných 

cieľov súťaže je podpora športu nad rámec povinného vzdelávania.  

Činnosti súvisiace so zdravím 

Predmetné programy a projekty na podporu a zlepšenie zdravia môžu byť určené na osvetu pri konkrétnych 

zdravotných problémoch detí a mládeže (ortopedické problémy, nadváha), alebo sa ich zameranie orientuje viac 

na všeobecnejšie aspekty zdravia a zdravých návykov, ktoré sa majú formovať v každodennom živote.  

V tomto segmente mimoškolských aktivít nie je na Slovensku viditeľný celonárodný projekt, ktorý by danú 

problematiku aktívne propagoval. Ako príklad z európskeho priestoru možno uviesť program určený pre úroveň 

primárneho vzdelávania v Portugalsku, ktorého cieľom je propagovať zdravé stravovacie návyky a zvýšiť fyzickú 

aktivitu ako prevenciu obezity pomocou špeciálnej metodiky. Súčasťou projektu je aj vzdelávací program na 

zlepšenie zdravia rodičov, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval zdravý životný štýl v rámci celej rodiny.  

Aktivity podporujúce aktívny čas strávený v škole 

Daný druh mimoškolskej aktivity je primárne zameraný na rozšírenie zapojenia žiakov do fyzických aktivít aj nad 

rámec učebných osnov telesnej výchovy. Cieľom je, aby sa stali súčasťou ich každodennej školskej rutiny. V 

tomto ohľade sú príslušné činnosti súčasťou školského dňa a môžu sa realizovať v rôznych časových 

harmonogramoch, napríklad v školských prestávkach. 

Takýto projekt úspešne implementovali v Dánsku, kde sa žiaci zúčastňujú na „rannom behu“ ešte pred začiatkom 

vyučovania. V Slovinsku je možné mať dlhšie prestávky medzi vyučovacími hodinami, ktoré sú určené na fyzické 

aktivity. V tomto prípade žiaci majú možnosť športovania na vonkajšom ihrisku alebo v telocvični. 

Vzdelávanie učiteľov, trénerov a športových odborníkov 

Vzdelávanie učiteľov 

Učitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov telesnej a športovej výchovy v efektívnej školskej praxi. 

Od učiteľov predmetu sa však očakáva nielen to, že budú schopní trénovať a organizovať športové a pohybové 

aktivity, ale že aj ovládajú zručnosti potrebné na podporu zdravého spôsobu života, zvýšenie motivácie detí a 

mládeže k fyzickému cvičeniu, spolu s ich zapojením do rôznych športov. Na tento účel by mali mať primerané 

počiatočné vzdelanie a mať možnosť sa počas kariéry kontinuálne vzdelávať. 

V slovenskom školskom systéme je implementovaný medzinárodný systém ISCED (The International Standard 

Classification of Education), v ktorom je vzdelávanie detí do 18 rokov rozdelené nasledovne: 

• ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (predškolské vzdelávanie) 

• ISCED 1 – primárne vzdelávanie (1. stupeň základných škôl) 

• ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň základných škôl) 

• ISCED 3 – vyššie sekundárne vzdelávanie (stredné školy) 

Kvalifikačné predpoklady na učiteľa telesnej výchovy sa na 1. stupni základných škôl líšia od ostatných, pretože 

v tejto vekovej kategórii vyučujú všeobecní pedagógovia. Na 2. stupni základných škôl telesnú výchovu vyučujú 

odborní pedagógovia.17 Avšak pokiaľ škola má k dispozícii kvalifikovaný personál, môže pristúpiť k vyučovaniu 

telesnej výchovy na 1. stupni základných škôl aj odborným pedagógom. Mapa nižšie porovnáva rôzne prístupy  

ku kvalifikácii učiteľov v porovnávaných krajinách.  

 
17 Pedagóg všeobecných predmetov: Učiteľ, ktorý je kvalifikovaný na výučbu všetkých (alebo takmer všetkých) predmetov uvedených v učebných osnovách vrátane telesnej výchovy. 

Odborný pedagóg: Učiteľ kvalifikovaný na výučbu jedného alebo dvoch rôznych predmetov. Pre odborného učiteľa telesnej výchovy sem patrí buď iba telesná výchova, alebo telesná výchova a 
jeden ďalší predmet. 
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Zdroj: European Commission 

Obrázok č. 27 Porovnanie kvalifikácie pedagógov telesnej výchovy 

Vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy (pre prvý a / alebo druhý stupeň základných škôl) sa na Slovensku 

vykonáva prostredníctvom nasledovných univerzít:  

• Univerzita Komenského v Bratislave 

• Trnavská univerzita v Trnave 

• Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 

• Prešovská univerzita v Prešove 

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Katolícka univerzita v Ružomberku 

• Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne 

Ako bolo uvedené vyššie, na realizáciu správneho pedagogického procesu a motiváciu žiakov je dôležité 

kontinuálne vzdelávanie pedagógov. Na tento účel na Slovensku spustili projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov 

telesnej a športovej výchovy“. Bol ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a realizovalo ho 

Národné športové centrum. Vznikol ako dôsledok nedostatku telesnej aktivity detí. Mal za úlohu zlepšiť 

pedagogické schopnosti učiteľov na hodinách telesnej výchovy a zvýšiť atraktivitu predmetu a fyzickej aktivity 

pomocou moderných metód a pomôcok. Na celom Slovensku (okrem Bratislavského kraja) bolo vyškolených 

3259 učiteľov a do projektu sa zapojilo viac ako 1100 škôl. 

Z projektu sú známe nasledovné odporúčania18: 

• Zvýšiť množstvo pohybovej aktivity detí a mládeže v školskom prostredí, 

• zaviesť odborné vyučovanie telesnej a športovej výchovy na 1. stupni základných škôl, 

• zaviesť pravidelné ročné testovanie pohybových schopností u všetkých žiakov základných a stredných 

škôl, 

• zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie škôl pre telesnú a športovú výchovu a školský šport. 

Projekt bol ukončený v roku 2015, avšak okrem projektu „Testovanie pohybových predpokladov žiakov 

základných škôl“, ktorý spustilo Národné športové centrum v roku 2019, absentuje kontinuálna analýza dopadov 

projektu na pedagógov a žiakov. 

 
18 Národný projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – Závery a odporúčania 
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Vzdelávanie športových odborníkov 

Na Slovensku je od roku 2006 platná „Koncepcia vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej republike“, ktorá 

navrhuje riešenie vzdelávania odborníkov v športe formou Jednotného vzdelávacieho systému. So vzdelávaním 

športových odborníkov úzko súvisí aj Národný kvalifikačný rámec, ktorým sa zjednotili kvalifikačné rámce v rámci 

krajín Európskej únie.  

Vzdelávanie odborníkov v športe prebieha v dvoch základných líniách:  

Formálne vzdelávanie 

Ide o systém vzdelávania, ktorý sa riadi všeobecnou legislatívou, upravujúcou vzdelávanie. Zahŕňa inštitúcie 

vysokoškolského vzdelávania, ako aj inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania.  

Neformálne vzdelávanie 

Systém neformálneho vzdelávania využívajú zväčša organizácie, ktoré majú svoj vlastný športový a vzdelávací 

systém, vrátane vlastnej kvalifikácie, ďalej súkromné akadémie odbornej prípravy a športové federácie, ktoré 

organizujú výcvikové kurzy a poskytujú športovú kvalifikáciu. Vlastný vzdelávací systém majú aj medzinárodné 

športové federácie. Napríklad na získanie licencie medzinárodného rozhodcu je nevyhnutné absolvovanie skúšok 

na úrovni príslušnej federácie. Tieto skúšky sa realizujú mimo vzdelávacieho systému na Slovensku. 

Ako kľúčová zúčastnená strana okrem ministerstva školstva pôsobí v celom procese a na oboch líniách 

vzdelávania Národné športové centrum. Medzi jeho kompetencie patria: zabezpečenie činnosti akreditačnej 

komisie v oblasti športu, koordinácia a kontrolná činnosť pre I. – III. stupeň, realizácia doškoľovacích kurzov, 

správa verejného informačného systému vo vzdelávaní v športe, poskytovanie poradenskej činnosti pre občanov 

v oblasti vzdelávania v športe, publikačná činnosť, a taktiež spolupráca so vzdelávacími inštitúciami v oblasti 

formálneho a neformálneho vzdelávania. 

Nižšie uvedená schéma popisuje jednotlivé zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na jednotnom vzdelávacom 

systéme odborníkov v športe v Slovenskej republike. Obsahuje taktiež interakcie medzi danými stranami, pričom 

sú zobrazené na kompetenčnej úrovni. 

 
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Obrázok č. 28 Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe v SR 

Zákon o športe upravuje taktiež vzdelávanie športových odborníkov. Konkrétne sa venuje oblastiam odbornej 

spôsobilosti na výkon činností trénera, inštruktora športu a iného športového odborníka. Definuje jednotlivé 

kategórie kvalifikačných stupňov pre športových odborníkov a určuje poskytovateľov vzdelávania pre každú 

kategóriu športového odborníka.  

Vstup Slovenska do Európskej únie a s ním spojený voľný trh pracovnej sily spôsobuje zvýšené nátlaky na 

udržanie kvalifikovaných športových odborníkov na Slovensku. Z tohto dôvodu bola do analýzy zahrnutá aj 

analýza pôsobenia rôznych typov športových odborníkov v rámci porovnávaných krajín.  
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Pri porovnaní počtov športových odborníkov na 100 000 obyvateľov v rámci vybraných krajín, ale aj v Európskom 

priemere, dosahuje Slovensko podpriemerné hodnoty. Tento ukazovateľ je obzvlášť znepokojivý pri trénerských 

pozíciách, pretože tie sú kľúčové pri dosahovaní cieľov stanovených v strategických dokumentoch pre jednotlivé 

športy.  

 
Zdroj: European Commission  

Obrázok č. 29 Porovnanie počtu kvalifikovaných trénerov na 100 000 obyvateľov 

 
Zdroj: European Commission 

Obrázok č. 30 Počet jednotlivých športových odborníkov na 100 000 obyvateľov 

 
Zdroj: European Commission 

Obrázok č. 31 Počet jednotlivých športových odborníkov v absolútnych hodnotách 

Dobrovoľníctvo je oblasť, ktorá má v športe široké zastúpenie. Téma je bližšie analyzovaná v kapitole 4.10. A, 

avšak vzhľadom na to, že v slovenskom športe veľké množstvo kvalifikovanej a odbornej práce vykonávajú 

dobrovoľníci, je dôležité si uvedomiť rozsah dobrovoľníctva aj v kontexte so vzdelávaním v oblasti športu. Nižšie 

uvedená tabuľka a graf zobrazujú podiel dobrovoľníckej činnosti na práci trénerov a rozhodcov v jednotlivých 

porovnávaných krajinách spolu s európskym priemerom. 

 
Zdroj: Európska komisia 

Obrázok č. 32 Dobrovoľníctvo vo vybraných činnostiach 

(počty na 100 000 

obyvateľov)
Počet trénerov

Počet športových 

funkcionárov
Počet rozhodcov

Slovensko 165,98 793,02 350,40

Dánsko 2 287,93 1 671,95 Nedostupné

Slovinsko 1 322,44 22,97 115,59

Litva 83,34 25,99 133,39

Česko 758,80 1 327,90 331,98

Priemer EÚ 27 802,10 Nedostupné Nedostupné

(absolútne hodnoty) Počet trénerov
Počet športových 

funkcionárov
Počet rozhodcov

Slovensko 9 000,00 43 000,00 19 000,00

Dánsko 130 000,00 95 000,00 Nedostupné

Slovinsko 27 286,00 474,00 2 385,00

Litva 2 421,00 755,00 3 875,00

Česko 80 000,00 140 000,00 35 000,00

Priemer EÚ 27 102 650,59 Nedostupné Nedostupné

Druh dobrovoľníckej 

činnsoti
Trénerstvo Rozhodcovstvo

Slovensko 26% 7%

Dánsko 32% 16%

Slovinsko 15% 6%

Litva 7% 10%

Česko 17% 4%

Priemer EÚ 28 29% 9%
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Zdroj: Európska komisia 

Obrázok č. 33 Dobrovoľníctvo vo vybraných činnostiach 

 

Zhrnutie kapitoly 

Predmet telesná a športová výchova na základných a stredných školách v Slovenskej republike má týždňovú 

dotáciu 2 hodiny, čo nás radí na posledné miesto spomedzi porovnávaných krajín. O to zarážajúcejší je fakt, že 

na Slovensku došlo v poslednom období k zníženiu počtu hodín pre daný predmet. Túto skutočnosť zdôraznila 

aj oficiálna publikácia Európskej únie. 

Analýzou boli vyhodnotené aj viaceré príčiny, ktoré ovplyvňujú kvalitu predmetu telesná a športová výchova. Sú 

to predovšetkým nedostatočná kvalifikácia učiteľov na prvom stupni základných škôl, absencia, resp. 

nevyhovujúci stav športovísk na školách, či slabé materiálne zabezpečenie vyučovacieho procesu. Na Slovensku 

taktiež absentuje kontinuálne vyhodnocovanie údajov športovej výkonnosti žiakov. 

Ako pozitívne aktivity vo vzdelávacom procese možno označiť mimoškolské súťaže, či už ich organizuje 

Slovenská asociácia športu na školách alebo Slovenský olympijský a športový výbor (Olympijský odznak 

všestrannosti). Hlavným cieľom týchto súťaží je okrem rozvoja športových aktivít medzi mládežou aj hľadanie 

športových talentov. 

Vzdelávanie učiteľov telesnej a športovej výchovy je rozdelené podľa veku žiakov. Na zvýšenie motivácie učiteľov 

o výuku a následne aj žiakov o predmet sa realizoval projekt, zameraný na zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej 

a športovej výchovy. Žiaľ, nie je možné zhodnotiť jeho prínosy, pretože po ukončení projektu absentuje zber a 

vyhodnocovanie dát. 

Osobitnou kategóriou je vzdelávanie trénerov a športových odborníkov. Na základe analýzy, ktorú podporili aj 

vyjadrenia zástupcov športových zväzov na spoločných stretnutiach, je badateľný výrazný nedostatok trénerov 

na všetkých kvalifikačných úrovniach, ktorý je zároveň hlboko po európskym priemerom. Čiastočná kompenzácia 

profesií je zabezpečená dobrovoľníckou činnosťou. Dobrovoľnícka práca však často nedosahuje kvalitatívnu 

úroveň kvalifikovaného športového trénera, resp. odborníka. 
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4.5 Športové výsledky a úspechy 

Úspech na medzinárodných, ale aj na národných súťažiach zvyšuje profil slovenského športu, inšpiruje národnú 

hrdosť a generovaný faktor dobrého pocitu môže viesť vo verejnosti k nárastu záujmu o šport a jeho 

každodennému vykonávaniu. 

Najúspešnejšie športy na Slovensku, ktoré systematicky v celej ére štátnej samostatnosti generujú medzinárodné 

úspechy a sú výsledkom športovej výchovy na Slovensku, sú najmä rýchlostná kanoistika, vodný slalom, 

rýchlostná kanoistika, a športová streľba. Jednotlivé najúspešnejšie športové disciplíny a dané výsledky v nich 

v rámci olympijských hier sú predmetom práve tejto kapitoly. Žiaľ, nakoľko absentuje štruktúrovaná databáza 

športových výsledkov, tieto sú značne fragmentované a nekonzistentné. P, a preto nie je možná dôkladná analýza 

výsledkov jednotlivých športov. 

Pri športových výsledkoch je potrebné zdôrazniť štruktúru jednotlivých úspechov. V poslednom období je zreteľné, 

že značná časť úspechov pochádza od športovcov, ktorí rozvinuli svoju športovú kariéru dominantne zásluhou 

ich rodičov a vďaka priaznivej zhode rôznych okolností, pričom viacerí z nich v potom rozvíjali svoj talent v 

profesionálnych podmienkach mimo Slovenska. O ďalšie významné úspechy sa zase zaslúžili športovci, ktorí sa 

narodili v iných krajinách a už ako ich reprezentanti sa dostali na vysokú športovú úroveň - Slovensko 

reprezentovali až následne. Prípady z prvej skupiny sú badateľné predovšetkým v alpskom lyžovaní, plávaní 

alebo v cyklistike, prípady z druhej skupiny najmä v biatlone, zápasení a v stolnom tenise.  

4.5.1 Slovenský šport na olympijských hrách 

Po premiére pod piatimi kruhmi na zimných olympijských hrách (ZOH) v Lillehammeri 1994 sa výprava 

samostatnej Slovenskej republiky prvý raz predstavila aj na tzv. letných olympijských hrách (OH), oficiálne hrách 

olympiády, v roku 1996 v Atlante. Na otvárací ceremoniál nastúpila pod slovenskou vlajkou výprava so 71 

športovcami. Prvú medailu v ére slovenskej štátnej samostatnosti (bronzovú) získal strelec Jozef Gönci a 

historické prvé zlato získal vybojoval vodný slalomár Michal Martikán, ktorý v Atlante odštartoval svoju mimoriadne 

úspešnú olympijskú kariéru.  

Zatiaľ najúspešnejšie boli pre Slovensko OH 2008 v Pekingu, kde slovenskí reprezentanti získali celkovo šesť 

medailí. Naši športovci ovládli súťaže vo vodnom slalome, keď vyhrali tri zo štyroch disciplín. Dôležitým míľnikom 

bol triumf Mateja Tótha v chôdzi na 50 km na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Bol to prvý cenný kov 

z kráľovnej športov – atletiky pod piatimi kruhmi a zároveň aj prvý z hier olympiády, ktorý nevybojoval niektorý 

z vodných slalomárov.  

Slovenskí športovci pri šiestich štartoch na OH a siedmich na ZOH získali spolu 12 zlatých, 16 strieborných a 8 

bronzových medailí19. 

 

 

Zdroj: SOŠV 

Obrázok č. 34 Medailové a rebríčkové umiestenie SR na olympijských hrách v ére samostatnosti  

Priemerný počet športových odvetví, v ktorých slovenskí reprezentanti súťažili pod piatimi kruhmi, je na ZOH 8,1 

(s priemerným počtom 53 športovcov vo výprave na jedných ZOH) a na OH 13,5 (s priemerným počtom 66,3 

 
19 Údaje poskytnuté SOŠV 
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športovca vo výprave na jedných OH). V kolektívnych športoch malo Slovensko na OH zastúpenie iba v roku 

2000, keď v Sydney štartovali družstvá futbalistov, vodných pólistov a basketbalistiek. Na ZOH zatiaľ vždy 

štartovalo družstvo mužov v ľadovom hokeji, na ZOH 2010 vo Vancouveri aj družstvo žien. Ako je možné porovnať 

medzi oboma grafmi, vyššia účasť športovcov neznamená automaticky aj vyšší počet medailí. Naše 

najúspešnejšie vystúpenia zatiaľ boli, čo sa týka počtu získaných medailí, boli na OH 2004, resp. 2008. 

 

Zdroj: SOŠV 

* Na ZOH štartovali 2 kolektívy - družstvá mužov aj žien v ľadovom hokeji 

Obrázok č. 35 Počet športových odvetví s olympijskou účasťou slovenských športovcov (celkový počet a kolektívne športy) 

Čo sa týka úspešnosti našich športovcov v rámci jednotlivých športov, podľa nasledovného grafu môžeme 

pozorovať, že medzi najúspešnejšie športy v novodobej histórii Slovenska patria jednoznačne vodný slalom, 

rýchlostná kanoistika, športová streľba a biatlon. 

 

Zdroj: SOŠV 

Obrázok č. 36 Medailové úspechy slovenského športu na olympijských hrách, éra samostatnosti 

Výsledky a štatistiky vystúpení našich športovcov a tímov na olympijských hrách (OH aj ZOH) ukazujú, že veľký 

počet medailových umiestení Slovenska je zásluhou práve individuálnych osobností v rámci jednotlivých 

športových disciplín. Jednotliví slovenskí športovci si v ére samostatnej republiky priniesli z OH celkove 36 

medailí. Ak by sa nezapočítavala kanoistika, v ktorej sú výsledky celkovo pomerne rovnomerne rozdelené medzi 

viac športovcov, tak spolu 36 % všetkých slovenských medailí by priniesol jeden športovec v tej-ktorej disciplíne. 

Tato analýza však vychádza z východísk iba jedného kritéria (počet medailí individuálnych športovcov), a preto 

treba zvážiť aj ostatné ukazovatele a hodnotenia výsledkov. 
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Zdroj: Analýza PwC

20
 

Tabuľka č. 12 Podiel jednotlivých športovcov SR na zisku olympijských medailí 

 

4.5.2 Slovenský šport na paralympijských hrách 

Slovenskí paralympionici od roku 1994 úspešne reprezentujú Slovenskú republiku a z celkových trinástich štartov 

na paralympijských hrách a zimných paralympijských hrách priniesli spolu 114 medailí. V niektorých športoch 

a olympijských disciplínach patria k najúspešnejším svetovým športovcom vôbec21. Jedným z najúspešnejších 

vystúpení na paralympijských hrách bola účasť z roku 2010, keď sa Slovensko umiestnilo na 4. mieste 

v hodnotení krajín a získalo svoje prvé zlaté medaily zo zimných paralympijských hier. Najúspešnejšími hrami, čo 

do počtu cenných kovov, boli hry v Sydney v roku 2000 s rekordnými 13 medailami.  

Najúspešnejšie letné športy na paralympijských hrách sú jednoznačne stolný tenis (spolu 20 medailí), cyklistika 

(11), plávanie (9) a atletika (7). Medzi najúspešnejšie zimné športy patria alpské lyžovanie (spolu 51 medailí), 

biatlon (3) a beh na lyžiach (1). 

 
Zdroj: SPV 

Obrázok č. 37 Medailové a rebríčkové umiestenie SR na paralympijských hrách v ére samostatnosti  

 

Zhrnutie kapitoly 

Slovensko získalo v rámci svojej účasti na olympijských hrách od roku 1994 celkovo 36 olympijských medailí. 

Z celkového počtu si 28 cenných kovov vybojovali slovenskí športovci pri šiestich účastiach na hrách olympiády 

a 8 medailí v rámci doterajších štartov na zimných olympijských hrách. Zatiaľ najúspešnejšie boli pre Slovensko 

OH 2008 v Pekingu, kde slovenskí reprezentanti získali spolu šesť medailí (3 zlaté a 3 strieborné). Medzi 

 
20 Športovú disciplínu rýchlostná kanoistika (K4) reprezentovali: Michal a Richard Riszdorfer, Juraj Tarr, Erik Vlček, Denis Myšák, Tibor Linka, Juraj Bača 
21 Údaje získané online z spv.sk  

Meno 
Počet medailí 

športovca/tímu

Medaila športovca vs. počet 

medailí celkovo v danom športe

Atletika Matej Tóth 1 100,00%

Anastasia Kuzmina 6 83,33%

Pavol Hurajt 1 16,66%

Kanoistika Elena Kaliská 2 11,11%

Slavomír Kňazovický 1 5,56%

Matej Beňuš 1 5,56%

Michal Martikán 5 27,78%

Juraj Minčík 1 5,56%

Vodný slalom (C2) - Hochschornerovci 4 22,22%

Vodný slalom (C2) - Škantárovci 1 5,56%

Rýchlostná kanoistika (K4) * 3 16,68%

Džudo Jozef Krnáč 1 100,00%

Danka Barteková 1 20,00%

Jozef Gönci 2 40,00%

Zuzana Štefečeková 2 40,00%

Snoubording Radoslav Židek 1 100,00%

Plávanie Martina Moravcová 2 100,00%

Zápasenie David Musuľbes 1 100,00%

Biatlon

Športová streľba



Stratégia športu 2030 - Analýza súčasného stavu športu na Slovensku 

55 
 

najúspešnejšie športy v novodobej histórii patria jednoznačne vodný slalom, rýchlostná kanoistika, športová 

streľba a biatlon. 

Paralympionici od roku 1994 úspešne reprezentujú Slovenskú republiku a z celkových trinástich štartov na 

paralympijských hrách a zimných paralympijských hrách priniesli spolu 114 medailí. Najúspešnejšie letné športy 

na paralympijských hrách sú jednoznačne stolný tenis, cyklistika, plávanie a atletika. Najúspešnejší zimný šport 

je alpské lyžovanie. Pri štatistickom porovnaní športových výsledkov nie je pozorovateľné výrazné zlepšenie ani 

zhoršenie pri porovnaní s minulosťou. 

Výraznú časť úspechov na olympijských a zimných olympijských hrách dosiahli športovci, ktorí rozvinuli svoju 

športovú kariéru dominantne zásluhou ich rodičov a vďaka priaznivej zhode rôznych okolností, z nich viacerí 

potom rozvíjali svoj talent mimo Slovenska. O ďalšie významné úspechy sa zaslúžili športovci, ktorí sa narodili v 

iných krajinách a už ako ich reprezentanti sa dostali na vysokú športovú úroveň - Slovensko reprezentovali až 

následne. 

 

4.6 Analýza zapojenosti do športu  

Slovensko v súčasnosti nemá systém monitorovania a dohľadu nad zdravím, ktorý by zahŕňal meranie fyzickej 

aktivity u dospelých. Národné odporúčania v oblasti s fyzickej aktivity pre zdravie boli vypracované pre deti 

a dorast (5 - 17 rokov) a pre dospelých (18 - 64 rokov). Boli implementované v roku 2017. Vychádzajú z globálnych 

odporúčaní WHO o fyzickej aktivite pre zdravie (2010).  

V súčasnosti prebieha realizácia úloh v rámci „Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 

2017 – 2020“22. Tento akčný plán obsahuje aj úlohy zamerané na deti a mládež. Podporu fyzickej aktivity 

koordinuje multisektorová pracovná skupina, založená na podporu vykonávania Národného akčného plánu na 

podporu fyzickej aktivity na roky 2017 - 2020. Cieľom akčného plánu je podpora verejného zdravia povzbudením 

obyvateľstva k fyzickej aktivite a budovaním kapacít zdravotníckych pracovníkov na podporu fyzickej aktivity. 

Vedie ho Ministerstvo zdravotníctva. Zahŕňa tiež sektory vzdelávania, športu, životného prostredia a dopravy.  

Slovenská republika v oblasti prevencie a podpory zdravia prijala viacero národných strategických dokumentov, 

zameraných na kľúčové oblasti verejného zdravotníctva. Spoločným cieľom všetkých prijatých dokumentov je 

zníženie prevalencie rizikových faktorov a ovplyvnenie správania v oblastiach, ktoré podľa súčasných poznatkov 

najviac prispievajú k zhoršeniu zdravotného stavu obyvateľstva. 

Programy podporujúce zdravie: 

• Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015-2025 

• Národný program podpory zdravia 

• Národný program duševného zdravia 

• CINDI program SR (program hlavného hygienika SR) 

• Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo 

Kampane a projekty: 

• „Do práce na bicykli“ – kampaň Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na podporu 

environmentálnej dopravy, ktorá je zároveň aj súčasťou plnenia úloh Národného akčného plánu v 

prevencii obezity, 

• „Rozhýb svoje mesto“ – kampaň, ktorá motivuje deti a mládež cvičiť vonku na špeciálnych tzv. 

workoutových ihriskách, 

• Iné projekty, podporujúce celkové športovanie obyvateľstva, napr. „Beh zdravia Galantou“, „Mladí ľudia a 

život“, „Míľa pre mamu“, „Pohybom ku zdraviu“, „Prechádzka na podporu a rozvoj zdravia“, „Deň zdravia“, 

„Deň športu“ atď. 

 
22 Dostupné na: https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/Narodny_akcny_plan_pre_podporu_pohybovej_aktivity_na_roky_2017_2020.pdf  
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Záujem aktívnych športovcov do 23 rokov o organizovaný šport 

Na základe Zákona o športe je za aktívneho športovca považovaný ten, kto sa za posledný rok zúčastnil najmenej 

na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, v ktorej je registrovaný. Na základe informácií 

zverejnených športovými zväzmi má záujem mladých ľudí o účasť v organizovanom športe vzrastajúcu tendenciu 

a popularita neklesá. 

V rámci desiatich člensky najzastúpenejších športov môžeme pozorovať kontinuálny záujem o členstvo. 

Priemerný nárast počtu športovcov medzi rokmi 2019 a 2018 bol na úrovni 11,8 %.  

Ostatné športy takisto vykazovali vzrastajúce počty registrovaných športovcov, najväčší záujem (viac ako 25 % 

nárast) zaznamenali najmä lyžovanie, horolezectvo, florbal, kulturistika, športové lezenie, thajský box, boccia a 

silové športy. Tabuľka nižšie zobrazuje vývoj počtu aktívnych registrovaných športovcov.  

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

* údaje športovcov za futbal a ľadový hokej sú orientačné, nakoľko predmetné zväzy nemajú povinnosť ich publikácie 

Tabuľka č. 13 Vývoj počtu aktívnych športovcov do 23 rokov 

 

Vykonávanie športových aktivít na Slovensku 

Pri porovnaní frekvencie cvičenia, resp. vykonávania všeobecnej športovej aktivity na Slovensku a v rámci 

priemeru krajín EÚ (Obrázok č. 34) je viditeľné, že takmer polovica obyvateľstva (49 %)23 nevykonáva žiadnu 

športovú aktivitu, 23 % opýtaných ju vykonáva len zriedka. Pravidelne na Slovensku športuje24 približne len 5 % 

obyvateľstva.  

Z hľadiska aktivity rôznych vekových skupín sú najmenej aktívni muži a ženy nad 55 rokov. Z hľadiska druhu 

práce a povolania sú najmenej aktívni ľudia na dôchodku (89 %), nezamestnaní (81 %), pracujúci s manuálnym 

výkonom práce (80 %) a osoby v domácnosti (75 %). Najviac aktívne vrstvy obyvateľstva na Slovensku sú 

študenti a muži a ženy od 15 do 24 rokov. 

 

 
Zdroj: Special Eurobarometer, Sport and physical activity, 2017 

 

Obrázok č. 38 Frekvencia cvičenia alebo vykonávania inej športovej aktivity v porovnaní s priemerom EÚ28, 2017  

Výsledky z predchádzajúceho prieskumu Eurobarometer z roku 2014 ukazovali, že pravidelne v sledovanom 

období na Slovensku športovalo 6 %25 respondentov, s určitou pravidelnosťou na Slovensku 28 %, zriedkavo 25 

% a nikdy nevykonávalo fyzickú aktivitu 41 %. Tieto výsledky v porovnaní s aktuálnejšími údajmi z roku 2017 

 
23 Analýza bola vykonaná na základe odpovedí respondentov z jednotlivých krajín. Za SR odpovedala vzorka 1089 respondentov. 
24 Dotazník za „pravidelnú“ športovú aktivitu považuje cvičenie alebo vykonávanie určitého športu aspoň 5-krát za týždeň. Za “určitú pravidelnosť“ sa považuje intenzita vykonávania 1 až 4-krát 
do týždňa, „zriedka“ znamená 3-krát do mesiaca alebo menej. 
25 Special Eurobarometer, Sport and physical activity 2014, str.9 

(tis.) 2016 2017 2018 2019

Počet aktívnych šporotvcov do 23 r.* 124,71 127,81 129,69 134,19
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poukazujú na trend klesajúcej fyzickej aktivity u slovenského obyvateľstva. Podobný trend môžeme sledovať aj 

v priemere štátov EÚ 28, kde je nárast obyvateľstva, ktoré nikdy nešportuje v roku 2017 o tri percentá26. 

 
Zdroj: Special Eurobarometer, Sport and physical activity, 2017 

Tabuľka č. 14 Dotazník na otázku: Ako často športujete ?  

Celkovo 20 % dospelých na Slovensku sa venuje intenzívnej fyzickej aktivite27, pričom 13 % z nich si zacvičí 

aspoň 30 minút, a 40 % od 30 do 60 minút. Podobný percentuálny výsledok vyšiel, aj čo sa týka miernej fyzickej 

aktivity, 20 % dospelých ju vykonáva aspoň 4-krát do týždňa. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú pre 

dospelého človeka odporúčané minimálne dve a pol hodiny miernej aeróbnej fyzickej aktivity za týždeň. Čo sa 

týka chôdze, Slovensko sa nachádza v rámci priemeru EÚ, s odchýlkami do troch percent. 

 
Zdroj: Special Eurobarometer, Sport and physical activity, 2017 

 

Obrázok č. 39 Frekvencia cvičenia alebo vykonávania inej športovej aktivity v porovnaní s priemerom EÚ 28 

Z najčastejších dôvodov, prečo ľudia vykonávajú fyzickú aktivitu, sa za Slovensko uvádzajú najmä dôvody, ako 

sú zlepšenie svojho zdravia a zdravotného stavu, ale aj zvýšenie fyzickej kondície. Športovanie ako zdroj zábavy 

alebo uvoľnenia na Slovensku uviedlo iba 18 % respondentov 28, , čo znamená poslednú priečku v rámci EÚ. 

Medzi dôvody, ktoré bránia obyvateľom v pravidelnom športovaní, sú najmä nedostatok času (38 %), po ktorom 

nasleduje nedostatok motivácie alebo nezáujem (15 %). 

 

Zdroj: Special Eurobarometer, Sport and physical activity, 2017 

Obrázok č. 40 Čas strávený nečinnosťou, sedením v porovnaním s priemerom EÚ28 

 
26 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_412_en.pdf  
27 Intenzívnu fyzickú aktivitu dotazník zadefinoval ako napríklad zdvíhanie ťažkých vecí, kopanie, aerobik alebo rýchly pohyb a bicyklovanie. 
28 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2164  
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Vnímanie miestnych príležitostí na fyzickú aktivitu, či už z hľadiska športovej infraštruktúry, alebo iných športových 

príležitostí, sa medzi jednotlivými krajinami značne líši. V niektorých krajinách veľká väčšina respondentov súhlasí 

s tým, že miestna oblasť im ponúka veľa možností na športové vyžitie a aktivitu, napr. vo Švédsku 61 %, v 

Holandsku 66 % a v Nemecku 49 %. Naopak, mnoho krajín ponúknuté príležitosti hodnotí opačne.  

Na Slovensku približne 20 % respondentov úplne súhlasilo, že majú na športovanie dostatok príležitostí. Skôr 

súhlasilo 44 %. Čo sa týka ponuky športového vyžitia v lokálnych športových kluboch a u lokálnych 

poskytovateľov, iba 16 % Slovákov úplne súhlasí, že príležitostí je dostatok. V nadväznosti aj na tieto poznatky 

sa potvrdzuje výsledok prieskumu, ktorý indikuje že na Slovensku viac ako polovica športujúcich obyvateľov 

športuje väčšinou doma (62 %, najviac z EÚ). Potom nasledujú športoviská vonku, park, cesta domov a telocvične 

a fitnesové kluby.  

 
Zdroj: Special Eurobarometer, Sport and physical activity, 2017 

Obrázok č. 41 Vnímanie miestnych príležitostí: „Oblasť, kde žijete, vám ponúka veľa príležitostí na fyzickú aktivitu.“  

 

Fyzická aktivita na školách  

Podľa dokumentu „Národný akčný plán na podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 2020“ až 70 % 

školopovinných detí a mládeže29 nespĺňa odporúčania primeranej pohybovej aktivity. V dôsledku zmien v 

životnom štýle (klesajúci trend vykonávania športovej aktivity, sedavý štýl života už aj u detí) Svetová zdravotnícka 

organizácia vydala pokyn na vykonávanie najmenej 60 minút miernej až intenzívnej fyzickej aktivity denne, sedem 

dní v týždni30.  

Fyzická aktivita na školách sa vykonáva najmä v rámci povinných hodín telesnej výchovy. Hodiny telesnej 

výchovy na školách predstavujú stále vo veľkej časti jedinú pravidelnú športovú aktivitu pre obrovské množstvo 

detí od 6 do 15 rokov. Rozvoj a nastavenie správnych športových návykov je pritom najpodstatnejšie v tejto 

vekovej kategórii. Na základných a stredných školách na Slovensku sú stanovené minimálne 2 hodiny povinnej 

telesnej výchovy na týždeň31.  

Ako sa bližšie analyzuje v kapitole 4.4, za posledných 25 rokov došlo k poklesu počtu hodín povinnej telesnej 

výchovy až o 1 hodinu týždenne. Slovensko sa v roku 2008 úpravou počtu hodín telesnej výchovy z 3 na 2 hodiny 

v štátnom vzdelávacom programe v rámci reformy vzdelávania dostalo na posledné miesta v rámci štátov 

Európskej únie. Problematika počtu hodín telesnej výchovy, resp. ich nenavýšenia na jednotlivých školách, je vo 

veľkom množstve prípadov komplexná. Medzi školami existujú rozdiely nielen v zameraní učebných osnov, ale 

 
29 https://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/Narodny_akcny_plan_pre_podporu_pohybovej_aktivity_na_roky_2017_2020.pdf 
30 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/recommendations_pe_at_schools_2015.pdf  
31 Bližšie o vzdelávaní vo športe pojednáva Kapitola 4.4.  
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aj v praktickej ponuke možností na športové aktivity alebo príbuzných voliteľných predmetov32. (Poznámka: druhá 

časť tejto vety v kontexte s prvou nedáva zmysel...) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo dokument s názvom „Koncepcia 

štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020“33. Vo všetkých koncepčných materiáloch ministerstva sa 

konštatuje výrazne negatívna situácia v oblasti pohybových aktivít detí a mládeže. Ako hlavné problémy v 

pohybovej aktivite na základných a stredných školách Koncepcia pomenovala tieto: 

o všeobecne sa nevyužívajú možnosti hodín telesnej výchovy týždenne34 na základných školách, 

o cca 30 % žiakov sa pravidelne ospravedlňuje z hodín, pretože telesná výchova nie je klasifikovaný 

predmet, 

o znižuje sa úroveň a účinnosť hodín telesnej výchovy, ktoré neposkytujú pre žiakov a študentov 

dostatok podnetov na osvojenie si základných pohybových schopností a zručností, 

o učebné osnovy na základných a stredných školách sú zastaralé a neúčinné atď., 

o učitelia telesnej výchovy nie sú motivovaní a stimulovaní venovať sa žiakom aj v mimo vyučovacom 

čase,  

o prístup detí, mládeže a verejnosti do športových objektov škôl a ich využitie pre šport po vyučovaní 

nie sú dostatočné, a zároveň technický stav športových objektov škôl a ich vybavenosť sú 

nedostatočné. 

 
Zdroj: UNESCO, WHO, World Bank 

Tabuľka č. 15 Ukazovatele fyzickej aktivity v školstve a jej finančná štátna podpora  

 

Fyzická aktivita seniorov 

V súčasnosti na Slovensku neexistuje program, resp. monitorovací systém, ktorý by na centrálnej úrovni meral 

fyzickú aktivitu seniorov a starších osôb. Národný akčný plán na podporu pohybovej aktivity na roky 2017 – 202035 

má za úlohu v rámci prioritnej oblasti č. 4 „Podporovanie pohybovej aktivity medzi staršími ľuďmi“ posilniť služby 

poskytované fyzickým osobám v dôchodkovom veku. A to či už v rámci osobitného prístupu, alebo vytváraním 

osobitných programov a projektov, zameraných na vhodné pohybové aktivity starších ľudí. 

Podľa údajov Eurostatu je Slovensko, čo sa týka vykonávania fyzickej aktivity seniorov s cieľom zlepšenia ich 

fyzickej kondície (napr. vykonávanie aeróbnych alebo posilňovacích cvikov), na posledných miestach v rámci 

štátov Európskej únie.  

Vo vekovej kategórii od 55 do 64 rokov fyzickú aktivitu vykonávalo 3,8 % ľudí a v kategórii od 65 do 74 rokov iba 

0,8 % seniorov. V rámci pozorovaných krajín participácia v športe klesá úmerne s vyšším vekom. Napriek tomu 

seniori na Slovensku vo vekovej kategórii viac ako 75 rokov športujú z týchto krajín najmenej (0,7 % seniorov36). 

Za Slovenskom sa nachádza už len Česká republika, kde v tejto vekovej kategórii športuje iba 0,4 % seniorov.. 

 
32 Mnohokrát je nízky počet hodín TV na škole ustanovený aj z dôvodov nedostatku športovej infraštruktúry, resp. nedostatku učiteľov a trénerov so športovým zameraním. 
33 https://www.minedu.sk/9027-sk/koncepcia-statnej-politiky-v-oblasti-sportu-slovensky-sport-2020/  
34 Tieto hodiny sú často alokované na iné povinné predmety (napr. z nedostatku učiteľov alebo telocviční)  
35 https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3160%3Anarodny-akny-plan-pre-podporu-pohbovej-aktivity-na-roky-2017-2020&catid=108%3Amaterialy-schvalene-
vladou&Itemid=106  
36 V porovnaní so susedným Rakúskom bol počet seniorov vykonávajúcich šport v troch najvyšších vekových kategóriách stabilný, v priemere 23,4 %. V najvyššej vekovej kategórii od 75 rokov 
fyzickú aktivitu vykonávalo až 20,8 % seniorov. 
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Zdroj: Eurostat 2014 

Obrázok č. 42 Vykonávanie fyzickej činnosti na zlepšenie zdravia (aeróbne a posilňujúce svaly) podľa veku v % 

Miera fyzických aktivít vykonávaných seniormi v rámci dňa, bez účelového zlepšovania vlastnej kondície, ale v 

rámci každodenného pohybu (ako napríklad bicyklovanie, alebo chôdza ako spôsob dopravy z miesta na miesto), 

je na Slovensku porovnateľný s ostatnými štátmi.  

Čo sa týka chôdze, slovenskí seniori sú v každej z troch sledovaných vekových skupín nad priemerom štátov EÚ. 

Bicyklovanie je takisto obľúbený šport, resp. forma prepravy. Až 30 % ľudí od 55 do 64 rokov sa bicykluje 

pravidelne. 

 
Zdroj: Eurostat 2014 

Obrázok č. 43 Vykonávanie (nepracovných) fyzických činností podľa veku 

 

Zhrnutie kapitoly 

Úroveň vykonávania fyzickej aktivity na pravidelnej úrovni (1 až 5-krát za týždeň) sa na Slovensku nachádza pod 

priemerom štátov EÚ, a zároveň v rámci porovnávaných krajín na poslednom mieste v rebríčku. Tieto výsledky 

poukazujú na trend klesajúcej fyzickej aktivity u slovenského obyvateľstva. V rámci zapojenia sa školopovinných 

detí a mládeže do športu je zrejmé, že v dôsledku zmien v životnom štýle a sedavého spôsobu života väčšina 

týchto detí nespĺňa odporúčania primeranej pohybovej aktivity.  

Na Slovensku chýba systematická štátna podpora zdravého životného štýlu v spojení s nadväzujúcim zapojením 

populácie do športovania. Pozitívne možno hodnotiť kontinuálny rast počtu organizovaných športovcov. 

Za posledných 25 rokov prišlo k poklesu počtu hodín povinnej telesnej výchovy až o 1 hodinu týždenne. Slovensko 

sa v roku 2008 reguláciou počtu hodín telesnej výchovy z 3 na 2 hodiny v rámci reformy vzdelávania dostalo na 

posledné miesta v rámci štátov Európskej únie. 

Na Slovensku je badateľný nedostatok príležitostí na športovanie. Športovanie doma praktizuje na základe 

porovnania krajín EÚ najviac športujúcej populácie. Táto skutočnosť podčiarkuje výraznú absenciu a zastaranosť 

športovej infraštruktúry. 
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V rámci pozorovaných krajín participácia v športe klesá úmerne s vyšším vekom. Seniori na Slovensku vo vekovej 

kategórii viac ako 75 rokov športujú z týchto krajín najmenej. Ako pozitívum sa javí chôdza, pri ktorej sú slovenskí 

seniori v každej z troch sledovaných vekových skupín nad priemerom štátov EÚ. 

 

4.7 Športová infraštruktúra 

Zákon o športe rozdeľuje športovú infraštruktúru na 2 základné kategórie, konkrétne na športovú infraštruktúru 

a športovú infraštruktúru národného významu. Komplexné vymedzenie jednotlivých pojmov je definované v rámci 

časti 4.1.1. 

Športová infraštruktúra na celom území Slovenska a vo väčšine športových odvetví bola vybudovaná ešte 

koncom 20. storočia. Obsahuje vysokú mieru investičného dlhu a nedosahuje parametre na základnú športovú 

prípravu, organizovanie športových podujatí, aktívne trávenie voľného času, či bezbariérovú prístupnosť pre 

všetkých športovcov.  

Aj na zlepšenie súčasného stavu športovej infraštruktúry na Slovensku bol v roku 2019 ako verejnoprávna 

inštitúcia zriadený Fond na podporu športu. Jednou z jeho úloh je podpora výstavby, modernizácie a 

rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry. Finančné prostriedky sa 

budú distribuovať na základe výziev. Na tento účel je podľa zákona fondu poskytnutých 20 miliónov EUR každý 

rok. Tieto prostriedky sa poskytujú z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Vzhľadom na to, že počas koncipovania tejto správy neboli známe podporené infraštruktúrne projekty, nie je 

možné celkovo analyzovať vynakladanie finančných prostriedkov.  

Avšak, ako sa uvádza v kapitole 4.3, štát a športové zväzy v poslednom období investovali významné finančné 

prostriedky na výstavbu alebo modernizáciu športovej infraštruktúry. 

V rámci štátnej podpory výstavby a obnovy športových zariadení išlo predovšetkým o nasledovné projekty: 

• Výstavba a obnova futbalových štadiónov 

• Finančná podpora výstavby Národného futbalového štadióna 

• Výstavba národného tréningového centra v Poprade 

• Modernizácia a výstavba hokejových štadiónov 

Žiaľ, na Slovensku nie je k dispozícii ucelená databáza počtu jednotlivých športových zariadení. Z tohto dôvodu 

nie je možné presne definovať prioritné oblasti jej rozvoja, či už z pohľadu jednotlivých športových oblastí alebo 

regionálneho rozmiestnenia budúcich investícií. Infraštruktúra sa taktiež vyznačuje vysokou energetickou 

náročnosťou a jej prevádzka nie je v súlade s požiadavkami dlhodobej udržateľnosti. Tento parameter je taktiež 

potrebné zahrnúť do budúceho zoznamu priorít. 

Napriek absencii centrálneho registra športovísk evidujú niektoré športové zväzy register svojej športovej 

infraštruktúry. Predmetné zoznamy sú koncipované podľa rôznych kritérií, či už mapujú celkový súčet športovísk 

pre jednotlivý šport na Slovensku (tenis, cyklistika), alebo sa zameriavajú na mapovanie zrekonštruovanej 

infraštruktúry (futbal, ľadový hokej). V tabuľkách nižšie sú uvedené zoznamy za vybrané športy: 
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Zdroj: Jednotlivé športové zväzy 

Obrázok č. 44: Prehľad vybraných športovísk na Slovensku 

 

Športoviská na školách 

Na nedostatočný kvalitatívny a kvantitatívny stav telocviční v školách v rámci Slovenska sa upozorňuje už 

dlhodobo. Aj z tohto dôvodu ministerstvo školstva v roku 2017 vypracovalo „Analýzu stavu telocviční v základných 

a stredných školách v Slovenskej republike“. Z tejto analýzy vyplýva, že na našom území nemá telocvičňu 36 % 

základných a stredných škôl. Najlepšia situácia je pri porovnaní daného parametra v Bratislavskom kraji 

a najkritickejšia v Nitrianskom a v Prešovskom kraji. Tabuľky nižšie poskytujú detailnejší pohľad na danú analýzu. 

 

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Obrázok č. 45 Analýza počtu telocviční 

 

Porovnanie prístupu vo vybraných krajinách 

Dánsko 

V Dánsku nie je implementovaná centrálna koncepcia rozvoja infraštruktúry. Stratégiu výstavby a prípadnej 

obnovy športovísk zabezpečujú samosprávy, pričom spolufinancovanie projektov je sa viaže na finančné 

prostriedky získané z lotériových spoločností. Na výstavbu športovísk sa taktiež využívajú aj súkromné finančné 

zdroje, resp. kombinácie verejno-súkromného partnerstva. 

Koncom roku 2017 v Dánsku spustili prvú verziu databázy športovej infraštruktúry. Zastrešil to Dánsky inštitút 

športových štúdií v spolupráci s Dánskou nadáciou pre kultúrne a športové zariadenia. Databáza obsahuje viac 

Druh športu: ľadový hokej Počet

hokejové štadióny 63

Druh športu: tenis Počet

otvorené dvorce 676

halové dvorce 227

Druh športu: plávanie Počet

Spolu počet bazénov 53

Druh športu: cyklistika Počet

velodróm 1

národné cyklistické centrum 1 (v príprave)

ostatné športoviská 5

Druh športu: kanostika Počet

športové zariadenia na divokej vode 2

športové zariadenia na hladkej vode 1 (v príprave)

Druh športu: futbal Počet

futbalové štadióny Nedostupné

Kraj Počet škôl Počet telocviční % podiel

Bratislavský 200 174 87%

Trnavský 272 175 64%

Trenčiansky 229 153 67%

Nitriansky 375 202 54%

Banskobystrický 167 105 63%

Žilinský 301 192 64%

Košický 371 233 63%

Prešovský 254 151 59%

SPOLU 2 169 1 385 64%
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ako 11 000 súkromných, verejných a samosprávnych zariadení, ktoré sú zoradené do 19 kategórií podľa 

športového zamerania.  

Infraštruktúru primárne mapovali zamestnanci predmetného inštitútu. Následne ju dobrovoľne overovali 

zástupcovia samospráv. Pri mapovaní športovísk boli v Dánsku stanovené dve základné kritériá: primárne určenie 

športoviska na športovú činnosť a prístupnosť športoviska verejnosti.  

 

Zhrnutie kapitoly 

Športová infraštruktúra obsahuje vysokú mieru investičného dlhu a nedosahuje parametre na základnú športovú 

prípravu, organizovanie športových podujatí, aktívne trávenie voľného času, či na bezbariérovú prístupnosť pre 

všetkých športovcov. Infraštruktúra sa taktiež vyznačuje vysokou energetickou náročnosťou a nie je v súlade 

s princípmi trvalej udržateľnosti. 

Nelichotivý stav umocňuje aj absencia národného registra športovej infraštruktúry na Slovensku. Taktiež 

absentuje jasná definícia prioritných oblastí rozvoja, resp. obnovy infraštruktúry. Vytvorenie registra je vo fáze 

realizácie s predpokladaným dokončením v priebehu roku 2021. 

V poslednom období sa realizovali viaceré infraštruktúrne projekty. Žiaľ, k ich príprave a realizácii sa 

nepristupovalo systematicky. Absentujú aj informácie o prípadných pozitívnych vplyvoch na mládež, či na 

športové výsledky. Ako významný míľnik sa tomto smere črtá začiatok pôsobenia Fondu na podporu športu. 

 

4.8 Dopady športu na zdravie obyvateľstva 

Dopady a benefity športu (fyzickej aktivity) na život a zdravie 

Športovanie a pravidelná fyzická aktivita prospieva zdraviu mnohými spôsobmi. Fyzická aktivita môže znížiť riziko 

predčasného úmrtia na neprenosné choroby, a taktiež znížiť riziko rozvoja chorôb od kardiovaskulárnych, 

rakoviny a cukrovky po stres, úzkosť a depresie. Pomáha tiež znižovať hypertenziu, regulovať telesnú hmotnosť, 

predchádzať osteoporóze a zvládať chronické bolesti37. 

Aj keď je nevyhnutné, aby sa každý pravidelne zúčastňoval na športe a fyzickej aktivite bez ohľadu na vek alebo 

pohlavie, fyzická aktivita poskytuje určitým skupinám ďalšie výhody, napríklad: 

o Medzi mladými ľuďmi a deťmi fyzická aktivita prispieva k zdravým kostiam, efektívnej činnosti srdca a 

pľúc a k zlepšeniu motoriky a kognitívnych funkcií. 

o Medzi ženami fyzická aktivita pomáha predchádzať zlomeninám bedrového kĺbu a znižovať účinky 

osteoporózy. 

o U starších ľudí fyzická aktivita zvyšuje funkčnú kapacitu, pomáha udržiavať kvalitu života a zároveň ju aj 

zvyšovať. 

  
Zdroj: WHO, Physical activity and health in Europe, 2006 

Obrázok č. 46 Dopady športu na život obyvateľstva 

 
37 United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace, Report, str.6 
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Podľa odporúčaní WHO by dospelí nad 18 rokov mali: 

o vykonávať stredne intenzívnu aeróbnu fyzickú aktivitu 150 minút týždenne (ekvivalent približne 20 minút 

denne),  

o alebo 75 minút aktivity intenzívnej intenzity týždenne,  

o alebo vykonávať ekvivalentnú kombináciu miernej a intenzívnej činnosti (ďalšie zdravotné výhody sa 

dosahujú predĺžením odporúčaného času na 300, respektíve 150 minút týždenne. Na zlepšenie 

kardio38￼. 

Zdravie slovenského obyvateľstva sa za posledných 15 rokov značne zlepšilo a odvetvie zdravotnej starostlivosti 

prešlo zásadnými reformami. Avšak napriek vyššie uvedenému tvrdeniu väčšina ukazovateľov zdravotného stavu 

obyvateľstva zostáva pod priemerom EÚ. Stredná dĺžka života pri narodení v roku 2018 bola 77,4 roka39, čo 

predstavuje zvýšenie o štyri roky v porovnaní s rokom 2000. Stále je to však takmer o štyri roky menej ako priemer 

EÚ (81 rokov). 

Pod nárast strednej dĺžky života od roku 2000 sa podpísali najmä zníženia úmrtnosti na kardiovaskulárne 

ochorenia – predovšetkým na ischemickú chorobu srdca. Napriek tomu bola v roku 2019 ischemická choroba 

srdca naďalej hlavnou príčinou úmrtia so štvrtou najvyššou mierou úmrtnosti v rámci EÚ40. Úmrtnosť na cievne 

mozgové príhody od roku 2000 takisto klesala, ale stále zostáva druhou najvýznamnejšou príčinou úmrtia na 

Slovensku. 

 
Zdroj: healthdata.org/slovakia 

Obrázok č. 47 Top 10 príčin celkového počtu úmrtí na Slovensku v roku 2019 a percentuálnych zmien 2009–2019, všetky vekové kategórie spolu 

 

Nízka fyzická aktivita ako rizikový faktor 

Odhaduje sa, že približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku možno pripísať rizikovým faktorom správania, 

vrátane rizík súvisiacich so stravovaním, fajčením tabaku, konzumáciou alkoholu a s nízkou fyzickou aktivitou. 

Tento podiel výrazne presahuje priemer EÚ vo viacerých kategóriách41.  

Približne 26,24 % všetkých úmrtí na Slovensku v roku 2019 bolo možné pripísať rizikám súvisiacim so 

stravovaním, vrátane nízkeho príjmu ovocia a zeleniny a vysokej spotreby cukru a soli, pričom ide o jedny z 

najvyšších úrovní v rámci EÚ. Spotreba tabaku, vrátane priameho a pasívneho fajčenia, podľa odhadov 

zodpovedala za približne 17 % úmrtí. Takmer 6 % úmrtí bolo možné pripísať konzumácii alkoholu a 2,22 % nízkej 

fyzickej aktivite (obrázok č. 55). 

 
38 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity#:~:text=living%20with%20disability%3A-
,should%20do%20at%20least%20150%E2%80%93300%20minutes%20of%20moderate%2Dintensity,intensity%20activity%20throughout%20the%20week  
39 Eurostat, Očakávaná dĺžka života pri narodení podľa pohlavia, 2018 
40 Eurostat, Úmrtie na iné ischemické choroby srdca, 2017 
41 OECD, State of Health in the EU, Slovensko - Zdravotný profil krajiny 2019, str.8 
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Zdroj: vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

Obrázok č. 48 Podiel rizikového správania u slovenského obyvateľstva v roku 201942, v porovnaní s priemerom EÚ 

V celej Európe prispievajú fyzická nečinnosť a nevykonávanie pravidelnej športovej aktivity z akýchkoľvek príčin 

k viac ako 500 000 úmrtiam ročne. K veľmi znepokojujúcim faktom prispieva skutočnosť, že ide o úmrtia, ktoré sú 

odvrátiteľné. Preto sú Európania vyzývaní k takému životného štýlu, ktorý dosahuje odporúčanú fyzickú úroveň. 

Podľa WHO je fyzická nečinnosť štvrtým popredným globálnym rizikovým faktorom43. Okrem podstatnej úlohy pri 

prevalencii fyzických porúch a úmrtnosti prispieva nečinnosť aj k zhoršeniu duševného zdravia. Zlé duševné 

zdravie predstavuje takmer 20 % bremena chorôb v európskom regióne WHO a postihuje jedného zo štyroch ľudí 

v určitej etape ich života44.  

 
Zdroj: vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

Obrázok č. 49 Podiel úmrtnosti, ktorý možno pripísať nízkej fyzickej aktivite 

 

Zhrnutie kapitoly 

Zdravie slovenského obyvateľstva sa za posledných 15 rokov značne zlepšilo. Odvetvie zdravotnej starostlivosti 

prešlo zásadnými reformami. Avšak napriek vyššie uvedenému tvrdeniu zostáva väčšina ukazovateľov 

zdravotného stavu obyvateľstva pod priemerom EÚ. 

Približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku možno pripísať na vrub rizikovým faktorom správania, ako sú 

napríklad neadekvátne stravovanie, fajčenie tabaku, konzumácia alkoholu a nízka fyzická aktivita. Tento podiel 

výrazne presahuje priemer EÚ vo viacerých kategóriách. Práve nevykonávanie športových činností a fyzická 

 
42 Celkový počet úmrtí súvisiacich s týmito rizikovými faktormi je všeobecne nižší ako súčet každého jednotlivo, pretože jedno úmrtie možno pripísať viac ako jednému faktoru. Riziká súvisiace 
so stravovaním zahŕňajú 14 zložiek, ako sú nízka spotreba ovocia a zeleniny a vysoká spotreba cukrom sladených nápojov a soli. 
43 Pre zložité vzájomné vzťahy medzi rôznymi rizikovými faktormi je tento odhad neistý. Napríklad nečinnosť môže viesť k nadváhe a obezite alebo k vysokému krvnému tlaku - v týchto 
prípadoch je ťažké izolovať presný príspevok nečinnosti a môže byť skutočne podhodnotený. 
44 Centre for Economic and Business Research: The economic cost of physical inactivity in Europe, str.18 
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inaktivita môžu viesť k nadváhe a obezite, alebo k vysokému krvnému tlaku, na ktoré často nadväzujú iné závažné 

ochorenia. Okrem podstatnej úlohy pri prevalencii fyzických porúch a úmrtnosti prispieva nečinnosť aj k zhoršeniu 

duševného zdravia. 

Aj napriek zhoršujúcim sa ukazovateľom na Slovensku absentuje systematická podpora zdravého životného spolu 

s aktívnym športovaním a s následnými pozitívnymi dopadmi na zdravotný stav populácie. 

 

4.9 Dopady športu na ekonomiku 

Ľudia praktizujú športovú aktivitu z viacerých dôvodov. Či už z hľadiska potešenia z pohybu, zlepšenia fyzickej 

kondície, alebo zo zdravotných dôvodov. Podpora športu medzi obyvateľstvom nemusí byť nevyhnutne zameraná 

len na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov, ale môže mať aj dôsledky v ostatných oblastiach. 

Jedna zo sledovaných oblastí je hospodárska. V modernej ekonómii šport priamo participuje na ekonomickej 

aktivite. Pri správnom začlenení do hospodárskej politiky štátu môže byť katalyzátorom širokého spektra ďalších 

ekonomických aktivít, napríklad v oblasti služieb alebo výroby. V neposlednom rade patrí celkové športové 

odvetvie k významným zamestnávateľom v rámci hospodárstva. 

Metodológia 

Európska komisia spolu s partnermi v roku 2007 definovala „Vilniuskú definíciu športu“45, ktorá prináša tri pohľady 

na dopady športu na ekonomiku. Jej delenie je nasledovné:  

• Základná definícia športu (označovaná ako štatistická definícia) 

Ide o definíciu založenú na štatistickej definícii športu v národnom účte, ktorá zahŕňa prevádzku 

športových zariadení, športových klubov a ostatných športových aktivít a služieb. 

• Úzka definícia športu 

Definícia obsahuje okrem vstupov obsiahnutých v Základnej definícii športu aj všetky tovary a služby, 

ktoré sú potrebné na vykonávanie športovej činnosti (napr. výrobcovia športovej obuvi). 

• Široká definícia športu 

Definícia obsahuje okrem vstupov obsiahnutých v úzkej definícii športu aj všetky produkty a služby, ktoré 

majú priamy aj nepriamy súvis so športovou činnosťou, ale nie sú primárne potrebné na vykonávanie 

športovej aktivity (napr. stávkové spoločnosti). 

Na porovnávanie implikácií športu na ekonomiku bola použitá metodológia „Národných satelitných účtov“, ktorá 

presnejšie zachytáva vplyv všetkých aspektov ekonomickej činnosti športového ekosystému a vychádza zo 

širokej definície športu. Všeobecne možno povedať, že ide o rozšírené chápanie štatistického účtu zameraného 

na šport podľa metodiky organizácie Eurostat.46 Na ilustráciu možno uviesť situáciu, keď sa pri výrobe športovej 

obuvi jej hodnota započítava do „národného satelitného účtu“, čo by sa nedialo pri štandardnej štatistickej 

metodológii. Nakoľko pri tomto výpočte dochádza k započítavaniu výkonu z viacerých odvetví, pre duplicitu 

hodnôt ho je možné používať len pri analýze jedného sektoru (pre účely tohto reportu – športu). 

Dopad športu na slovenskú ekonomiku a porovnávané krajiny 

Na účely tohto projektu sa dopad športu na slovenskú ekonomiku analyzuje pomocou dvoch základných 

parametrov. Konkrétne ide o podiel športu na HDP krajiny a podiel zamestnanosti v športovom sektore. Na 

získanie lepšieho prehľadu o daných indikátoroch sa parametre porovnávajú s priemerom štátov Európskej únie, 

a taktiež s nižšie zvolenými krajinami. Vzhľadom na to, že cenová úroveň porovnávaných krajín je v rôznej výške, 

čo má za následok skreslenie ukazovateľa hodnoty HDP na obyvateľa, sa na zrovnoprávnenie hodnôt použila 

metóda parity kúpnej sily podľa metodológie OECD. 

Športové odvetvie prinieslo v roku 2012 do ekonomiky viac než 950 mil. EUR 

 
45 European Commission: Study on the Economic Impact of Sport through Sport Satellite Accounts, 2018, s. 60. 
46 European Commission: Study on the Economic Impact of Sport through Sport Satellite Accounts, 2018, s. 15.  
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* Hodnota podielu HDP per capita prepočítaná paritou kúpnej sily (PPP) z roku 2021 na základe údajov OECD 

Zdroj: European Commission, analýza PwC 

Tabuľka č. 16 Porovnanie dopadu športu na ekonomiku 

 
Zdroj: European Commission, analýza PwC 

Obrázok č. 50 Porovnanie dopadu športu na ekonomiku 

Pri pohľade na porovnávanie dopadu športu na ekonomiku Slovenska možno konštatovať, že šport vo svojej 

širokej definícii tvorí významnú a nezanedbateľnú časť ekonomiky. Tá generuje pridanú hodnotu, avšak na 

základe porovnania z kapitoly 4.3 (Financovanie športu) štát prispieva do športového ekosystému v najmenšej 

miere z porovnávaných krajín.  

Závislosť porovnávaných hodnôt potvrdil korelačný graf, ktorý znázorňuje závislosť medzi vládnymi výdavkami 

na šport a prínosom HDP do ekonomiky podľa širokej definície športu. Na lepšie porovnanie hodnôt boli 

prepočítané pomocou koeficientov parity kúpnej sily pre rok 2012 podľa metodológie organizácie OECD. Zo 

závislosti možno pozorovať efektivitu vynakladaných prostriedkov do športu. V prípade Slovenska je na 

makroekonomickej úrovni badateľné efektívne vynakladanie financií, čo deklaruje aj jeho umiestenie na 

priemernej úrovni v rámci EÚ. Na druhej strane treba upozorniť na výrazne nízky objem vynakladaných 

finančných prostriedkov na šport. Daný graf zobrazuje celkový dopad športového odvetvia na ekonomiku, čiže 

zahŕňa celkový objem financií súvisiacich so športom v národnom hospodárstve. Len jeho časť tvoria zdroje 

štátneho rozpočtu. 

 

Medzi štáty, ktoré dokážu najefektívnejšie pretransformovať vynaložené prostriedky zo štátneho rozpočtu na 

oblasť športu do prínosov k HDP, patria Rakúsko a Nemecko. 

 

V kapitole 4.3 sa analýza zameriava na vládne výdavky na šport vo vybraných krajinách. Na získanie lepšieho 

obrazu dopadu športu na ekonomiku sa predmetné dáta upravili koeficientom parity kúpnej sily a následne 

porovnali s veľkosťou HDP, generovaného športovým odvetvím v danej krajine. Výsledné hodnoty sú dostupné 

v tabuľke nižšie. 

údaje pre rok 2012
Podiel na HDP 

(EUR per capita)

Podiel na HDP 

(EUR per c. PPP*)

Podiel na HDP Zamestnanosť 

(tis.)

Zamestnanosť

Slovensko 176,83 272,79 1,31% 47,10 2,03%

Dánsko 710,61 544,17 1,56% 64,08 2,45%

Slovinsko 296,10 379,80 1,69% 21,92 2,43%

Litva 94,72 162,80 0,85% 20,04 1,62%

Česko 195,54 287,89 1,27% 84,80 1,76%

Priemer EÚ 28 188,34 193,91 1,56% 202,36 2,17%
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Zdroj: Analýza PwC 

Obrázok č. 51 Korelácia výdavkov na šport voči sektorovému HDP 

 
Zdroj: Analýza PwC 

Tabuľka č. 17 Výdavky na šport a HDP generované športom  

 

E-šport 

Podľa výkladového slovníka Cambridge sa pojem e-šport definuje ako „Činnosť hrania počítačových hier proti 

iným ľuďom na internete, často za peniaze, ktorá je často sledovaná inými používateľmi internetu, niekedy na 

špeciálnych organizovaných podujatiach“. Explicitne z daného tvrdenia vyplýva, že ide o súťažné hranie 

počítačových hier, avšak v slovenskej športovej obci nie je ustálený jednotný názor na danú problematiku. 

údaje pre rok 2012
Výdavky na šport

(EUR per capita PPP)

HDP generované športom

(EUR per capita PPP)

Slovensko 32,84 272,79

Rakúsko 99,66 1 483,33

Belgicko 152,09 383,05

Bulharsko 21,20 101,64

Cyprus 90,75 460,11

Česko 84,33 287,89

Nemecko 88,62 1 287,17

Dánsko 140,47 544,17

Estónsko 70,22 179,22

Grécko 40,86 183,62

Španielsko 92,37 358,83

Fínsko 153,97 516,51

Francúzsko 173,15 560,60

Chorvátsko 91,26 252,83

Maďarsko 63,92 226,15

Írsko 50,33 371,07

Taliansko 58,26 366,02

Litva 28,07 162,80

Luxembursko 320,73 1 017,42

Lotišsko 29,10 107,34

Malta 38,67 412,31

Holandsko 202,46 449,27

Poľsko 87,02 421,20

Portugalsko 70,10 229,75

Švédsko 181,42 489,20

Slovinsko 75,96 379,80

Veľká Británia 102,02 52,05

Priemer EÚ 101,49 501,74
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Odhliadnuc od vyššie uvedeného zaznamenáva elektronický šport v posledných rokoch výrazný nárast počtu 

aktívnych hráčov aj divákov. Počet interakcií s daným odvetví rastie nielen v európskom, ale aj v celosvetovom 

meradle, tak ako sa uvádza nižšie:  

 
Zdroj: newzoo esports Global market report 

Obrázok č. 52 Vývoj sledovateľov e-športu 

V nadväznosti na neustále rastúci počet sledovateľov v danom segmente narastá aj obrat finančných 

prostriedkov. Je predpoklad, že pandémia v roku 2020 sa výrazne podpíše na náraste počtu fanúšikov e-športu, 

ale aj veľkosti objemu finančných prostriedkov v danom sektore. 

 

 

Zdroj: newzoo esports Global market report 

Obrázok č. 53 Vývoj obratu v e-športe (celosvetovo) 

Ako vykazujú vyššie uvedené porovnania, odvetvie e-športu zaznamenáva celosvetový nárast popularity, a je 

preto namieste sa domnievať, že je to podobné aj na Slovensku. 

 

Zhrnutie kapitoly 

Podľa metodológie národných satelitných účtov prinieslo športové odvetvie do slovenskej ekonomiky viac než 

950 miliónov EUR. To predstavuje výrazný nepomer pri porovnaní s dotáciou pre šport zo štátneho rozpočtu, 

ktorá dosahuje hodnotu okolo 300 miliónov EUR. 

Z hľadiska podielu športu na HDP na obyvateľa sa Slovensko ocitlo pod priemerom krajín EÚ. Avšak je badateľný 

aj výrazný deficit financovania športu. Slovensko sa nachádza v spodnej tretine tabuľky (po zohľadnení rôznej 

cenovej úrovne v jednotlivých krajinách). 
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Podnikanie v športovom odvetví nie je na Slovensku systematicky podporované napriek jeho významnému 

ekonomickému a spoločenskému postaveniu, veď zamestnáva 2 % pracujúcich a generuje 1,3% HDP. 

V neposlednom rade je potrebné spomenúť pre krajinu veľmi prospešnú propagačnú schopnosť športu. 

Odvetvie elektronických športov vzrastá v uplynulom období na popularite nielen v globálnom, ale aj 

v slovenskom meradle. V ďalšom období bude preto potrebná diskusia o jeho kooperácii so športovým hnutím. 

 

4.10 Hodnota športu pre spoločnosť 

Šport zo svojho charakteru ovplyvňuje rôzne aspekty spoločnosti ako celku, ale zároveň vstupuje do interakcie 

s jednotlivými časťami spoločenského života. Ide napríklad o jeho spojitosť s kultúrou, vzdelávaním, sociálnymi 

väzbami, či o jeho pôsobenie pri aktívnom (vykonávanie športovej činnosti), resp. pasívnom (sledovanie športovej 

činnosti) trávení voľného času.  

Šport nemožno jednoznačne definovať len ako pohybovú alebo hernú aktivitu, ale je potrebné ho vnímať v jeho 

širokom sociálnom dosahu.  

Širšie definície pohľadov na šport47  

• Šport spoluurčuje osobnosť mnohých z nás. 

• Či už sa nám to páči, alebo nie – niektoré športové superhviezdy na seba pútajú pozornosť ako najväčší 
myslitelia a celebrity. 

• Rituály na pôde športu na seba viažu viac pozornosti a skúseností, než na pôde ktorejkoľvek inej inštitúcie 
či kultúry. Šport sa stal jednou z najvýraznejších inštitúcií moderného sveta. 

• Šport sa stáva predstavením zameraným predovšetkým na profit.  

• Šport uctievali fašisti a komunisti, vyznávači voľného trhu, aj politicky nepohodlní ľudia. Takisto býva 
očierňovaný, pretože neraz vyvoláva aj negatívne emócie. Býva aj propagandisticky zneužívaný. 

Dobrovoľníctvo v športe 

Dobrovoľníctvo možno definovať ako činnosť, ktorej poskytovateľ odovzdáva svoj osobný čas, energiu, vedomosti 

a schopnosti, pričom za to neočakáva finančnú odmenu. Avšak v niektorých prípadoch môže byť odmenou 

nadobudnutie nových vedomostí a zručností. 

Základná právna úprava dobrovoľníctva je na základe zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, z ktorej 

následne vychádza aj formulácia v Zákone o športe. V tomto prípade zákon definuje zmluvné možnosti pôsobenia 

športových odborníkov v športe. 

Osobitnou kategóriou dobrovoľníctva je dobrovoľníctvo mládeže, ktoré možno chápať ako jeden z pilierov jej 

aktívneho občianskeho angažovania. Významne prispieva k rozvoju potenciálu a osobnosti mladých ľudí. 

Na základe analýzy v kapitole 4.3, ktorá sa venovala financovaniu športu, dosahuje Slovensko jednu z najnižších 

úrovní príspevku vlády na šport v percentuálnom porovnaní s výdavkami štátneho rozpočtu, a aj v prepočte na 

obyvateľa. Táto skutočnosť sa odzrkadľuje aj v rozsahu dobrovoľníckej činnosti pri jednotlivých činnostiach 

v športovom prostredí. Danej téme sa venovala aj Európska komisia, ktorá v roku 2014 vypravovala Špeciálny 

Eurobarometer 412. Jeho časť sa venuje aj dobrovoľníckej činnosti. Nižšie uvedené porovnanie zobrazuje 

percentuálny podiel dobrovoľníctva pri organizovaní športových podujatí v porovnávaných krajinách, aj priemer 

krajín Európskej únie. 

 

 
47 SEKOT, Aleš. 2003. Sport a společnost. Brno: Paido, 2003. ISBN: 80-7315-047-6. s. 8, 
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Zdroj: Európska komisia 

Tabuľka č. 18 Dobrovoľníctvo podľa druhu činnosti 

 

 
Zdroj: Európska komisia 

Obrázok č. 54 Porovnanie dobrovoľníctva pri organizovaní podujatí v jednotlivých krajinách 

Na základe výsledkov Eurobarometra je viditeľný výrazný podiel dobrovoľníkov na Slovensku, či už v podieľaní 

sa na organizovaní, alebo pri pomoci na športových podujatiach. 

Podľa prieskumu sa Slovensko umiestilo na prvom mieste v európskom porovnaní v miere zapojenia sa do 

dobrovoľníckej činnosti pri organizovaní športových podujatí.  

Daný prieskum potvrdzuje vyjadrenia rôznych zainteresovaných strán, s ktorými sa v rámci tohto projektu 

realizovali osobné rozhovory o potrebe štrukturálneho riešenia nedostatku osôb pri organizovaní športových 

podujatí, ktorí by boli za danú činnosť adekvátne odmenení. 

Umiestenie Slovenska v porovnávaní Európskej komisie možno interpretovať v dvoch rovinách. Na jednej strane 

je veľmi pozitívne vnímanie športového dobrovoľníctva v spoločnosti. Na druhej strane sa pri organizovaní 

športových podujatí nedarí zabezpečiť dostatok financií na pracovné miesta, ktoré musia byť následne 

nahrádzané dobrovoľníckou činnosťou.  

Športové organizácie pociťujú nedostatok dobrovoľníkov, pretože absentuje ucelená štruktúra možností 

zapojenia sa dobrovoľníkov do športu. Avšak ako vyplynulo zo stretnutí so športovými organizáciami, tie majú 

schopnosť využiť aj vyššiu mieru dobrovoľníckej činnosti. 

Významné športové podujatia na Slovensku 

V nadväznosti na vyššie popisovaný dopad športu na spoločnosť je dôležité zmapovať významné športové 

podujatia, ktoré sa za posledné obdobie na Slovensku organizovali. V prípade každoročne sa opakujúcich 

medzinárodných maratónov sa uvádza ročník 2019. Medzi najväčšie podujatia možno zaradiť: 

Organizovanie alebo pomoc 

pri športových podujatiach
Administratívna činnosť

Slovensko 66% 13%

Dánsko 38% 30%

Slovinsko 50% 11%

Litva 25% 11%

Česko 46% 15%

Priemer EÚ 28 35% 16%
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Zdroj: Analýza PwC 

Tabuľka č. 19 Zoznam najväčších športových podujatí 

Na základe analýzy možno konštatovať, že športové podujatia európskeho, resp. svetového významu, sa na 

Slovensku organizujú sporadicky. Absentuje existencia ucelenej databázy návštevnosti a sledovanosti. Štát 

a organizujúce mestá v tomto prípade prichádzajú o významné príjmy do rozpočtov, pričom nezanedbateľná je aj 

stratená príležitosť na propagáciu krajiny zahraničným návštevníkom. 

V roku 2022 bude Banská Bystrica hostiteľom najlepších európskych športovcov vo veku od 14 do 18 rokov v 11 

športoch na XVI. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže48. Túto organizáciu možno hodnotiť ako 

úspech Slovenska v kandidatúrach na športové podujatia, hoci s prihliadnutím na neočakávaný presun podujatia 

z Košíc do Banskej Bystrice, ktorý bol spôsobený nejasnými pravidlami podpory zo strany štátu. Práve z hľadiska 

procesu prípravy podobných medzinárodných podujatí ide o viacročný proces. Transparentná podpora zo strany 

štátu by mohla viesť k zvýšeniu zapojenia kvalifikovaných a medzinárodne uznávaných športových odborníkov a 

organizácií.  

Okrem systematickej podpory štátu je pre dosahovanie stabilných úspechov pri kandidatúrach veľmi dôležitá aj 

téma športovej diplomacie. Získanie práva organizovať významné športové podujatia - obzvlášť tie, ktoré sú aj 

komerčne alebo z hľadiska imidžu krajiny lukratívne - je veľmi ťažké, ba až takmer nemožné bez významného 

funkcionárskeho zastúpenia Slovenska v medzinárodných športových štruktúrach. Pritom popri úspechoch našich 

športovcov sú práve dobre zorganizované medzinárodné športové podujatia na Slovensku jedným z najlepších a 

najlacnejších spôsobov medzinárodnej propagácie a zviditeľňovania Slovenska, ako krajiny turisticky príťažlivej 

a atraktívnej (napr. cyklistické preteky Okolo Slovenska, preteky SP v zjazdovom lyžovaní v Jasnej, alebo atletický 

míting P-T-S).  

 

Riešenia danej problematiky v zahraničí 

V okolitých krajinách Vyšehradskej skupiny je organizovanie významných športových podujatí na neporovnateľne 

vyššej úrovni ako na Slovensku. V každej zo spomínaných krajín (Česko, Poľsko, Maďarsko) je vybudovaná 

adekvátna športová infraštruktúra, spĺňajúca kritéria potrebné pre organizovanie podujatí svetového formátu, 

pričom na organizovaní podujatia aktívne participuje organizujúca krajina a mesto. 

 

Dopad ukončenia aktívnej kariéry na športovca 

Kariéra športovcov sa podobne ako v prípade pracujúcej populácie vyvíja postupne a prebieha v určitom cykle. 

Tento cyklus možno popísať v nasledovných štyroch etapách49, pričom ich rozdelenie v rámci trvania kariéry 

nemusí byť rovnomerné: 

 
48 SOSV: Budapešť, Varšava i Praha profitujú z veľkých športových podujatí, na Slovensku je ich ako šafranu, 2021 
49 LEŠKA, D. Sociológia športu. Bratislava: ICM AGENCY, 2005. s. 103-140. ISBN 80-969268-4-5. 

Šport Rok
Návštevnosť 

(tis. divákov)

Sledovanosť na SK

(tis. divákov)

Majstrovstvá sveta v hokeji Ľadový hokej 2019 470,85 3 500,00

Preteky Svetového pohára Jasná Lyžovanie 2016 17,00 422,00

Medzinárodný maratón mieru Košice Atletika 2019 14,50 115,00

ČSOB Bratislava matarón Atletika 2019 12,50 N/A
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Zdroj: Studia Sportiva 

Obrázok č. 55 Etapy športovej kariéry 

Ukončenie profesionálnej športovej kariéry môže nastať v každej z uvedených etáp a môže mať viacero príčin, 

nižšie sú opísané niektoré z nich50: 

1. Ukončenie športovej kariéry v čase vyzrievania športovej výkonnosti  

zranenie, neuspokojivá výkonnosť, strata formy, nezvládnutie odlúčenosti od rodičov napr. v internátnej škole, 

iné záujmy, demotivácia, problémy s trénerom, preceňovanie výkonov, rozhodnutie rodičov a iné. 

2. Ukončenie športovej kariéry v etape vrcholovej športovej činnosti  

zranenie, rodinné problémy, “vyhorenie”, prechod do iného športu, strata formy a iné. 

3. Ukončenie aktívnej športovej kariéry 

zranenie, neuzavretie ďalšej profesionálnej zmluvy, výrazne klesajúca forma, vek a iné.  

Športovci v strednom veku musia zmeniť svoju profesionálnu kariéru, čo mnohým spôsobuje veľmi vážne problémy so 

začlenením sa do „občianskeho života“. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že počas vrcholovej kariéry majú obmedzený 

prístup k vzdelaniu, čo im spôsobuje ťažkosti pri uplatňovaní sa po skončení aktívnej športovej činnosti.51 

V slovenskom právnom systéme môže profesionálny športovec vykonávať šport formou zmluvy o profesionálnom 

vykonávaní športu na základe Zákona o športe (podľa jeho §35), alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba 

na základe zmluvy. Od formy zmluvného vzťahu sa následne odvíja aj postavenie hráča ako zamestnanca, či 

odvodové povinnosti, a to nasledovne: 

• V prípade, ak má športovec zmluvný vzťah so zamestnávateľom na základe zmluvy o profesionálnom 

vykonávaní športu, nadobúda štatút zamestnanca. Avšak, v tomto prípade do 31. 12. 2021 platia tzv. 

„odvodové prázdniny“ a pre účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca nemá. Tento fakt má za 

následok nasledovné: 

o absencia nemocenskej dávky pri práceneschopnosti, 

o  absencia úrazového poistenia ako zamestnanec, 

o strata nároku na materský / rodičovský príspevok, 

o strata nároku na podporu v nezamestnanosti, 

o roky „odvodových prázdnin“ sa nezapočítavajú do odpracovaných rokov a následne ani do 

výpočtu penzie / invalidného dôchodku. 

• V prípade, ak športovec vykonáva zmluvný vzťah so športovým klubom ako SZČO, nemá štatút 

zamestnanca a prenáša sa naňho odvodová povinnosť podľa platného daňovo-odvodového systému. 

Vyššie uvedené nesystémové riešenia problémov spojených so sociálnym zabezpečením športovcov majú za 

následok kontinuálny pokles záujmu o vykonávanie športu na profesionálnej úrovni. To sa priamo úmerne odráža 

na poklese výkonnosti v jednotlivých športových odvetviach.  

 
50 SAKÁČOVÁ, Z. Kariérne poradenstvo pomáha pri ukončení športovej kariéry. STUDIA SPORTIVA 2010/4, č.1, s.101-108 
51 SAKÁČOVÁ, Z. Kariérne poradenstvo pomáha pri ukončení športovej kariéry. STUDIA SPORTIVA 2010/4, č.1, s.101-108 



Stratégia športu 2030 - Analýza súčasného stavu športu na Slovensku 

74 
 

Nakoľko absentuje štátna koncepcia podpory a vzdelávania športovcov o možnostiach pôsobenia po ukončení 

kariéry, prípadne existencia „duálnej kariéry“, Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s ostatnými 

zainteresovanými organizácii pripravil v minulosti viacero projektov, zameraných na zlepšenie kariérnych 

možností. Jednalo sa najmä o nasledovné projekty: 

• Seminár na zvýšenie edukácie športovcov o možnostiach podnikania po skončení profesionálnej kariéry.  

• Možnosť pre športovcov absolvovať vzdelávací program Športová diplomacia. Daný projekt vznikol 

v spolupráci s Českým olympijským výborom. 

 

Riešenia danej problematiky v zahraničí 

Do danej problematiky prispela aj Európska únia vydaním Bielej knihy o športe, ktorá obsahuje nasledovné 

odporúčania pre členské štáty: 

o Zabezpečiť reintegráciu športovcov do trhu práce po skončení ich aktívnej športovej kariéry 

o Poskytnúť možnosť „duálnej kariéry“ pre mladých športovcov vo vzdelávacích centrách s vytvorenými 

adekvátnymi podmienkami 

Univerzita vo švédskom Malmö, konkrétne jej športová akadémia, podporuje elitných športovcov počas prvého 

roku ich vysokoškolského štúdia. Tým uľahčuje ich prechod v rámci vzdelávacieho systému, a tiež ich prechod 

z juniorských do seniorských súťaží. Pre študentov (športovcov) je taktiež k dispozícii duálna kariérna podpora, 

ktorá zahŕňa lekársku, fyzioterapeutickú, výživovú, psychologickú a pracovnú asistenciu. Granty poskytované 

používateľom programu im umožňujú počas akademického roka odbornú pomoc na základe ich individuálnych 

potrieb alebo osobných rozhodnutí, avšak tá je limitovaná celkovým počtom hodín pre jednotlivých športovcov. 

V Nemecku ponúka skupina zamestnávateľov stáže a pracovné pozície, ktoré sú kompatibilné s vykonávaním 

športu na plný úväzok. Nadácia „Sports Aid Foundation“ poskytuje finančnú náhradu za stratu na príjmoch 

spoločnostiam, ktorých zamestnanci profesionálne športujú. 

V Dánsku existuje spolupráca medzi „Teamom Denmark“ a širokou paletou spoločností, ktoré ponúkajú 

profesionálnym športovcom flexibilné pracovné pozície. 

Taliansky olympijský výbor zaviedol fond na poistenie športovcov, z ktorého sa má poskytovať poistné krytie 

a sociálne dávky pri športových úrazoch.  

 

Zhrnutie kapitoly 

Dobrovoľníctvo v športe zohráva v prostredí Slovenskej republiky významnú rolu. Toto konštatovanie je potvrdené 

aj zisteniami Európskej únie, podľa ktorých sme sa v dobrovoľníctve pri organizovaní športových podujatí umiestili 

na prvom mieste. Na jednej strane ide o pozitívny aspekt v záujme populácie o dobrovoľníctvo, na strane druhej 

slovenský šport nedisponuje potrebnými financiami na zabezpečenie pracovných miest, ktoré sú následne 

nahradzované dobrovoľníckou činnosťou.  

Vrcholoví športovci narážajú na problémy sociálneho zabezpečenia nielen počas svojej aktívnej kariéry, ale aj po 

jej ukončení. Aj keď sú v tomto ohľade badateľné niektoré aktivity Slovenského olympijského a športového 

výboru, absentuje systematická podpora zo strany štátu. 

V Slovenskej republike sa napriek nelichotivému stavu športovej infraštruktúry v poslednom období organizovali, 

alebo sa budú organizovať významné športové podujatia nielen európskeho, ale aj svetového významu 

s kvantifikovateľnými športovými a ekonomickými benefitmi spojenými s ich organizáciou. Ako najpálčivejšia 

prekážka pri ich organizovaní bola identifikovaná absencia systematickej podpory zo strany štátu, spojená 

s nedostatočnou koordináciou zúčastnených strán. 

Organizovať špičkové medzinárodné podujatia, najmä tie lukratívne, je možné len v prípade, ak ich organizáciu 

dokážeme získať. To takmer nie je možné bez významného funkcionárskeho zastúpenia Slovenska v 

medzinárodných športových štruktúrach, a bez podpory takýchto projektov zo strany štátu. Slovensko však v 

súčasnosti nemá žiadnu ucelenú stratégiu, ako využiť šport na medzinárodné predstavenie krajiny. 
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4.11 Riadenie športu 

Ako je uvedené v kapitole 4.3, ktorá je venovaná financovaniu, kľúčový zdroj finančných prostriedkov v športe má 

verejnú povahu. Nakoľko transparentnosť a efektívnosť vynakladaných prostriedkov je jedným zo základných 

pilierov modernej spoločnosti, musia byť dané atribúty taktiež prepojené efektívnym riadením. 

Problematike riadenia športových organizácií a športu ako takého sa začal systematicky venovať Zákon o športe, 

ktorý definoval základné pojmy v tejto oblasti, vytvoril predpoklady pre vznik vzorových dokumentov pre jednotlivé 

športové organizácie a v neposlednom rade zriadil úrad hlavného kontrolóra športu. Ten vykonáva kontrolu 

v športových organizáciách, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov verejnej povahy. Úrad vo svojej činnosti 

podporuje autonómiu športu a zohľadňuje jeho špecifiká. 

Ďalším prínosom Zákona o športe v prípade riadenia je zavedenie Informačného systému športu. Jeho základnou 

podstatou je správa kľúčových registrov, mapujúcich činnosť jednotlivých osôb a subjektov v oblasti športu. Žiaľ, 

je potrebné uviesť, že napriek prínosnej koncepcii nie je informačný systém stále plne funkčný. V štáte absentuje 

konzistentná stratégia digitalizácie športu a následná prepojiteľnosť dát z rôznych športových oblastí. 

Najväčšie benefity v prípade implementácie digitalizácie športu: 

• Vertikálna integrácia riadenia športu. 

• Vznik novej oblasti ekonomiky s početnými interakciami. 

• Efektívnejšie nastavovanie cieľov spolu s ich následným vyhodnocovaním. 

• Zlepšenie porovnávania výsledkov v jednotlivých sledovaných oblastiach. 

• Vyššia kvalita analýz, ktoré slúžia ako vstupy pre koncepčné materiály. 

• Transparentnejšie využívanie verejných zdrojov bez ohľadu na ich poskytovateľa (štátny rozpočet, 

samosprávy). 

• Monitoring vývoja stavu športovej infraštruktúry. 

Efektívne riadenie a organizovanie športových podujatí 

Časť kapitoly 4.10 sa venuje významným športovým podujatiam na Slovensku. Po bližšej analýze sme zistili, že 

v prípade organizácie podujatí športovými zväzmi s masívnejšou členskou základňou sa na tento účel zriadili 

špecifické, profesionálne riadené spoločnosti. 

Ak športové zväzy nemali finančné možnosti na zabezpečenie špecializovaných pracovníkov, organizovanie 

športových podujatí nedosahovalo potrebnú kvalitu (resp. ani kandidatúra nebola úspešná) ako v prvom 

popisovanom prípade. 

Skúsenosti zo zahraničia 

Problémy v danej oblasti sa vyskytujú aj v iných krajinách, ktoré však prijali komplexnú stratégiu na zabezpečenie 

vyššej efektivity organizácie, riadenia a následnej spokojnosti všetkých zúčastnených strán. 

Pozitívne príklady spolupráce možno nájsť v Dánsku, kde pôsobí organizácia Sport Event Denmark. Ide o štátom 

podporovanú a zriadenú agentúru na organizáciu športových podujatí, ktorá má pod záštitou celý proces od 

uchádzania sa o usporiadanie športového podujatia až po jeho samotné konanie. Spolupráca prebieha v tzv. 

trojuholníku organizácia – samospráva hosťujúceho mesta – národný športový zväz.  

Úlohy jednotlivých strán sú nasledovné: 

• Sport Event Denmark 

Poskytovanie poradenstva a finančných prostriedkov. 

• Hosťujúce mesto  

Získavanie zdrojov na infraštruktúru, poskytovanie logistických služieb a propagácia podujatia. 

• Národné športové zväzy 
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Zabezpečenie technických a obchodných činností (napr. sponzorstvo, predaj lístkov). 

 
Zdroj: Sport event Denmark 

Obrázok č. 56 Schéma Sport Event Denmark 

 

Správa športových organizácií 

Jednou z oblastí, v ktorej niektoré športové organizácie (národné športové zväzy, športové kluby, a. i.) pociťujú 

problémy, je efektívna správa predmetnej organizácie. Táto téma je zväčša nepriamo úmerne vypuklejšia 

v závislosti od veľkosti rozpočtu danej organizácie. 

V tomto ohľade na Slovensku nie je k dispozícii ucelená štruktúra súhrnu znalostí, odporúčaní a možností 

participácie na kurzoch venujúcich sa problematickým oblastiam (napr. daňová sféra, založenie organizácie, 

právne otázky, marketingové pôsobenie). Prijatím nového Zákona o športe sa síce definovali vzorové dokumenty, 

avšak chýba ich začlenenie do komplexnej podpornej databázy spolu s vysvetleniami a súvislosťami. Zákon 

o športe navyše nejednoznačne vykladá niektoré ustanovenia v oblasti správy športových organizácií. A taktiež 

priniesol viaceré nové administratívne povinnosti. 

Skúsenosti zo zahraničia 

Daná problematika bola aktuálna aj v iných krajinách. Ako veľmi pozitívny príklad uchopenia daného problému 

možno označiť projekt „Club Matters“, ktorý vznikol v Anglicku a má za cieľ poskytovať podporu športovým 

organizáciám pri ich správe a riadení.  

Poskytuje online poradenstvo a prednášky v nasledovných oblastiach: 

• Financie 

• Manažment 

• Marketing 

• Ľudské zdroje 

• Poradenstvo pri zakladaní organizácií 

• Podpora pri akreditácii klubov 

Projekt si dáva za cieľ aj organizáciu tematických školení, ktoré sa venujú rôznym oblastiam. Ich absolvovanie je 

ukončené získaním certifikátu. 

 

Zhrnutie kapitoly 

Zákon o športe mal za cieľ zefektívniť a systematizovať vzťahy pri riadení športových organizácii, spolu 

s implementáciou Informačného systému športu. Táto ambícia sa však nenaplnila v plnej miere, aj z dôvodu 

nedostatočnej finančnej podpory pre dané implementačné projekty. 
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V prípade digitalizácie športu bol zákonom zriadený Informačný systém športu, ktorého implementácia 

nedosahuje požadovanú úroveň. Z hľadiska celkovej informatizácie neobsahuje slovenský šport strategické ciele, 

čo sťažuje ďalší postup v tejto oblasti. 

Zákonom o športe zriadený úrad hlavného kontrolóra športu je vnímaný ako pozitívny prvok kontroly vynakladania 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu a rozpočtu samospráv. Podporuje autonómiu športu a zohľadňuje jeho 

špecifiká. 

Menšie športové organizácie prezentujú problémy s plnením administratívnych povinností, ktoré vyžaduje Zákon 

o športe. V tomto smere na Slovensku neexistuje ucelená štruktúra znalostí a odporúčaní potrebných na 

efektívnu správu športovej organizácie. 

 

4.12 Dopady športu na životné prostredie 

Šport je v súčasnosti jednou z hlavných zložiek spoločnosti. Zhromažďuje pod svojou strechou milióny 

osôb/jednotlivcov/športovcov/adeptov a predstavuje prostredníctvom svojich klubov, združení a iných organizácií 

významnú a štruktúrovanú sieť. Ale ako jedna z mnohých ľudských aktivít zasahuje aj do životného prostredia.  

Druhy vplyvov športu na životné prostredie 

Športové aktivity zahŕňajú činnosti na rôznych úrovniach. Rozsah siaha od osôb, ktoré sa príležitostne venujú 

športovým aktivitám a telesnej výchove, až po elitných športovcov, od malých klubov až po medzinárodné 

federácie, od miestnych súťaží až po majstrovstvá a veľké podujatia, ako sú olympijské hry. Športové praktiky v 

rôznej miere zahŕňajú štruktúrovanú organizáciu, športové zariadenia a vybavenie, logistiku a sponzorov, médiá 

a samozrejme športovcov. Šport môže mať potenciálne rôzne dopady na ekosystémy, od nevýznamných 

následkov až po veľké škody. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti, rozsah a závažnosť zásahu športu 

do životného prostredia závisia hlavne od druhu športovej činnosti a veľkosti podujatia. 

Pri športových udalostiach treba brať do úvahy nasledujúce typy vplyvu: 

• Krátkodobé vplyvy 

Ide o vplyvy, ktoré vznikajú najmä pri rôznych športových podujatiach, ako sú napríklad hluk alebo 

miestne znečistenie ovzdušia. 

• Dlhodobé vplyvy 

Dlhodobé vplyvy pretrvávajú aj po skončení podujatia, niekedy aj dlhšiu dobu, najmä ak ide 

o novostavanú infraštruktúru alebo zariadenia. Zhoršenie pôdy (dlhodobé znečistenie alebo 

nahromadenie pôdy) sú tiež dlhodobými dopadmi. 

• Priame vplyvy 

Definícia posudzuje priamy vplyv ako dopad, ktorý zapríčinili osoby priamo zapojené do športovej 

udalosti, alebo bol spôsobený priamym budovaním požadovanej infraštruktúry. 

• Nepriame vplyvy 

Nepriame vplyvy priamo nesúvisia so športovou aktivitou (ide napr. nové cesty, nové mosty, používanie 

áut a iných dopravných prostriedkov na cestovanie za športom, preprava a logistika v rámci športových 

udalostí). 
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Zdroj: IOC 

Obrázok č. 57 Potenciálny vplyv športových udalostí na životné prostredie 

 

Možné oblasti pôsobenia 

Športové aktivity v prírode a na vidieku 

Zriedkavo sa vyskytujú vo veľkom rozsahu, ale majú tendenciu sa sústreďovať na konkrétnych miestach, ktoré 

sa vyznačujú osobitnou atraktívnosťou pre šport, ako aj osobitnou zraniteľnosťou a potrebou ochrany prírody. 

Štáty sa snažia vydávať nariadenia a iniciatívy na ochranu dotknutých území aj s prihliadnutím na šport. Napríklad 

voľnočasové aktivity a zariadenia, ktoré sa neviažu na konkrétne prírodné prostredie alebo geografické prvky, by 

sa mali zo zraniteľných oblastí odstrániť a preniesť do menej zraniteľných oblastí umelo vytvorenej krajiny, alebo 

nachádzajúcich sa v blízkosti obytných oblastí. 

Šport a fyzická aktivita v zastavaných oblastiach 

Ľudia, ktorí sa venujú rekreačným športovým aktivitám v prírode a na vidieku, pochádzajú hlavne z miest. Doprava 

za športom, aj samotné činnosti môžu spôsobiť značné škody na životnom prostredí. Ak mestá ponúknu 

vhodnejšie príležitosti na hry, šport a fyzické aktivity, bude možné zmierniť tlak na chránené územia, prírodu a 

vidiek. Okrem toho viazanie väčšieho počtu ľudí do oblasti, kde žijú, pomôže znížiť objemy dopravy, ktoré škodia 

životnému prostrediu. 

Šport a mobilita 

Trvalo udržateľný rozvoj športu si vyžaduje nielen vyhýbanie sa zbytočnej premávke, ale aj používanie 

dopravných prostriedkov, ktoré sú pre životné prostredie najmenej škodlivé. Cieľ a realita sú avšak stále od seba 

veľmi vzdialené. Šport výrazne prispieva k objemu premávky. Podľa odhadov je 25 % celkových vzdialeností, 

prejdených vo voľnom čase autom, spojených so športom52.  

Jedným z nástrojov boja proti vzrastajúcej premávke na Slovensku je rozvoj a podpora cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky. Strategickým dokumentom SR v tejto oblasti je „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky v Slovenskej republike“ z roku 201353. Víziou Cyklostratégie je uznanie cyklistickej dopravy ako 

rovnocenného druhu dopravy a jej integrácia s ostatnými druhmi dopravy, a takisto aj výrazné posilnenie 

cykloturistiky a jej pridružených benefitov.  

Na grafike nižšie môžeme pozorovať využívanie cyklistiky ako dopravného prostriedku naprieč sledovanými 

krajinami54. Podľa údajov, 15 % obyvateľov využíva cyklistiku ako dopravný prostriedok aspoň jedenkrát za deň, 

čo je viac ako priemer EÚ aj väčšiny pozorovaných krajín (s výnimkou Holandska ako lídra v Európe). 

 
52 Sport Journal: Sports and the Environment: Ways towards achieving the sustainable development of sport, str. 9 
53 Dostupné na: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/informacie/podpora-pesej-turistiky-a-cykloturistiky/koncepcne-dokumenty/narodna-strategia-rozvoja-cyklistickej-dopravy-
a-cykloturistiky-v-sr  
54 Holandsko bolo zaradené pre znázornenie ako líder v EÚ.  
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Zdroj: Eurobarometer 

Obrázok č. 58 Miera využívania bicykla ako dopravného prostriedku vo vybraných krajinách 

Okrem týchto hlavných oblastí pôsobenia je zjavný vplyv športu aj v oblasti produkcie športových výrobkov a 

potrieb, životného cyklu výrobkov, ich likvidácie a miery recyklácie. Pri vypracúvaní športových iniciatív a stratégií 

je potrebné brať do úvahy tieto oblasti pôsobenia športu na životné prostredie.  

Dôležitosť kvalitného životného prostredia si uvedomili aj predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru 

(MOV). V roku 1994 na olympijskom kongrese v Paríži bola nutnosť chrániť životné prostredie prijatá medzi 

základné princípy Olympijskej charty. Stala sa tak popri športe a kultúre tretím pilierom olympijského hnutia. 

Udržateľnosť a odkaz na dopady na životné prostredie sa stali taktiež jedným z hlavných bodov „Agendy 2020“ , 

ktorá bola schválená Medzinárodným olympijským výborom v roku 2014. V rámci jednotlivých odporúčaní sa 

MOV zaviazal k proaktívnejšiemu postaveniu a k vedúcej úlohe v oblasti udržateľnosti a zabezpečenia, aby všetky 

aspekty plánovania a usporiadania olympijských hier zahŕňali práve tieto princípy.  

Jedným z hlavných cieľov je zabezpečiť, že do roku 2030 budú všetky olympijské hry uhlíkovo neutrálne a budú 

mať výrazne zníženú uhlíkovú stopu. MOV sa takisto zaviazal dodržiavať udržateľnosť v rámci svojich 

každodenných činností, ako sú napr. organizácia podujatí, obstarávanie, znižovanie svojich cestovných vplyvov 

a emisií uhlíka atď.55 Exekutíva MOV na zasadnutí v decembri 2020 konštatovala, že úspešnosť splnenia 

jednotlivých odporúčaní olympijskej Agendy 2020 je 85 %56.  

 

Zhrnutie kapitoly 

Vykonávanie športových aktivít má dopad na životné prostredie v rôznych rovinách, či už ide o príležitostné 

vykonávanie športu jednotlivcov v prírodných a chránených oblastiach, alebo o dopady v rámci organizovaných 

športových udalostí. 

Športový priemysel ako taký takisto prispieva k zhoršeniu stavu životného prostredia napríklad aj mierou 

produkcie športových výrobkov, vybavenia, dopravy, stavbou športovej infraštruktúry, či organizovaním podujatí. 

Na druhej strane šport zohráva dôležitú úlohu v (najmä mestskej) mobilite, avšak tú je potrebné podporiť princípmi 

trvalej udržateľnosti pri výstavbe infraštruktúry. 

Dôležitosť životného prostredia a udržateľnosti športu si uvedomili aj predstavitelia Medzinárodného olympijského 

výboru. Nutnosť chrániť životné prostredie prijatá medzi základné princípy Olympijskej charty a stala sa tak popri 

športe a kultúre tretím pilierom olympijského hnutia. Udržateľnosť a odkaz na dopady na životné prostredie sa 

stali taktiež jedným z hlavných bodov olympijskej „Agendy 2020“, ktorá bola schválená v roku 2014. 

 

 

 

 
55 https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/Olympic-Agenda-2020/Olympic-Agenda-2020-20-20-
Recommendations.pdf#_ga=2.2026865.1512620067.1610361720-56214149.1604393494  
56 https://www.olympic.sk/clanok/mov-hlasi-naplnenie-85-percent-odporucani-olympijskej-agendy-2020 
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5. Sumarizácia východísk 
5.1 Výsledky testovania hypotéz 

Predmetná kapitola sa venuje zhodnoteniu jednotlivých hypotéz, ku ktorým sa pristúpilo na základe jednotlivých 

častí analýzy súčasného stavu športového ekosystému na Slovensku. Hypotézy mohli byť buď potvrdené, 

zamietnuté alebo čiastočne potvrdené. 

• O potvrdenej hypotéze možno hovoriť/uvažovať v prípade, ak je na základe analýzy potvrdená jej 

relevantnosť. 

• O vyvrátenej hypotéze možno uvažovať v prípade, ak nie je na základe analýzy možné potvrdiť jej 

relevanciu. 

• O čiastočne potvrdenej hypotéze možno uvažovať v prípade, ak je na základe analýzy čiastočne 

potvrdená jej relevantnosť. 

Hypotéza č. 1: 

Nevyhovujúci stav a počet športových zariadení, spojený s ich značným investičným dlhom, 

nízkou úrovňou debarierizácie, multifunkčnosti a využiteľnosti v rámci regiónov 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

Odôvodnenie výsledku: 

• Aj napriek navýšeniu finančných prostriedkov smerujúcich do obnovy infraštruktúry v poslednom období 

je stav športovísk na Slovensku neuspokojivý. 

• Absentuje ucelená pasportizácia počtu a stavu infraštruktúry. 

• Nie je k dispozícii prioritizácia obnovy jednotlivej infraštruktúry podľa transparentných kritérií. 

Hypotéza č. 2:  

Nedostatočné celkové financovanie športového ekosystému vzhľadom na počet obyvateľov a 

ekonomickú úroveň krajiny 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

Odôvodnenie výsledku: 

• V analýze financovania športu v rámci porovnávaných krajín dosahovalo Slovensko najnižší objem 

finančných prostriedkov na obyvateľa z hľadiska množstva vynaložených prostriedkov a taktiež 

v percentuálnom porovnaní vládnych výdavkov. 

• Na dodatočné overenie tohto faktu boli vzhľadom na rozdielnu cenovú úroveň jednotlivých krajín hodnoty 

vynásobené koeficientom parity kúpnej sily, ktorý bol vypočítaný organizáciou OECD. 

Hypotéza č.3: 

Neobjektívne parametre alokovania finančných prostriedkov pre jednotlivé športy, resp. športy 

zdravotne znevýhodnených 

Výsledok overenia hypotézy: Čiastočne potvrdená 

Odôvodnenie výsledku: 

• Na základe regulačnej analýzy sa zistilo neproporčné zadefinovanie kritérií pre jednotlivé kategórie 

športov, čo malo za následok skreslenie výslednej dotácie. 
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• Finančné prostriedky na šport zdravotne znevýhodnených sú alokované na základe rozhodnutia 

ministerstva školstva, pričom tento proces je menej transparentný, ako prerozdeľovanie dotácií na 

základe vzorca. 

• Nemožno úplne potvrdiť hypotézu č. 3, pretože do porovnania nebolo možné zahrnúť iné premenné, napr. 

koeficient finančnej náročnosti jednotlivých športov. 

Hypotéza č.4: 

Slovenské športové úspechy nedosahujú úroveň prechádzajúcich období 

Výsledok overenia hypotézy: Čiastočne potvrdená 

Odôvodnenie výsledku: 

• Pri analýze športových úspechov sa zistilo, že vo väčšine druhov športov dosahuje Slovensko 

porovnateľné výsledky, čo je potvrdené aj medailovými výsledkami z olympijských hier. Žiadala by sa 

však analýza výsledkov slovenských športovcov na ďalších vrcholných podujatiach, ktoré sa konajú s 

vyššou frekvenciou (raz za jeden, prípadne dve roky) ako olympijské hry (raz za štyri roky) - predovšetkým 

na majstrovstvách sveta a Európy, resp. na najvýznamnejších turnajoch, ako aj v seriáli Svetového 

pohára. 

• Treba zohľadniť fakt, že výrazná časť úspechov pochádza od športovcov, ktorí významne rozvinuli svoju 

športovú kariéru predovšetkým zásluhou ich rodičov a vďaka priaznivej zhode rôznych okolností, alebo 

sa narodili v iných krajinách a už ako ich reprezentanti sa dostali na vysokú športovú úroveň pred tým, 

než začali reprezentovať Slovensko. 

Hypotéza č. 5: 

Nedostatočná motivácia na financovanie športu formou sponzoringu a zo súkromných zdrojov 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

Odôvodnenie výsledku: 

• Minimálne využívanie inštitútu zmluvy o sponzoringu vzhľadom na veľmi nízku motiváciu a záujem 

spoločností o sponzoring. 

• Nedostatočná právna úprava sponzoringu v slovenskej legislatíve. 

Hypotéza č. 6: 

Nedostatočná výučba detí a mládeže pri rozvoji pohybových zručností na školách 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

• V poslednom období došlo na Slovensku ako v jedinej krajine Európskej únie k zníženiu počtu hodín 

telesnej a športovej výchovy. Túto skutočnosť explicitne uviedla štúdia vypracovaná Európskou komisiou. 

• Analýza taktiež potvrdila nedostatočnú materiálnu infraštruktúrnu vybavenosť daného predmetu. 

Hypotéza č.7: 

Nedostatočné vzdelávanie pedagógov pre prvý stupeň základných škôl 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

• Na prvom stupni základných škôl je telesná a športová výchova vyučovaná všeobecnými pedagógmi. 

• Hypotézu možno potvrdiť aj skutočnosťou, že na zvýšenie kvalifikácie pedagógov telesnej a športovej 

výchovy sa realizoval národný projekt, ktorého prínosy v čase nie sú mapované. 
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Hypotéza č.8: 

Nedostatok športových odborníkov a trénerov všetkých kvalifikačných stupňov 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

• Slovensko vykazuje podpriemerný počet trénerov a športových odborníkov nielen v rámci porovnávaných 

krajín, ale aj celkovo krajín Európskej únie. 

• Nedostatok ľudského kapitálu v športe podčiarkuje aj vysoká dobrovoľnícka angažovanosť, pričom 

v percentuálnom zapojení dobrovoľníkov pri organizácií športových podujatí sa Slovensko umiestilo na 

prvom mieste. 

Hypotéza č.9: 

Nedostatočná sociálna podpora športovcov počas a po skončení aktívnej kariéry 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

• Zamestnávateľ nie je na Slovensku povinný za športovca odvádzať príspevky na sociálne zabezpečenie, 

čo má za následok nižšie príspevky pri práceneschopnosti, alebo pri stanovení dôchodkovej dávky. 

• Na základe analýzy sa preukázala absencia kariérneho poradenstva. Prípadné možnosti duálnej kariéry 

športovca taktiež štát nepodporuje. 

Hypotéza č.10: 

Nedostatočná systematická podpora pri organizovaní významných športových podujatí 

Výsledok overenia hypotézy: Čiastočne potvrdená 

• Na Slovensku sa neaplikuje ucelená komunikačná schéma a systémová podpora v prípade 

organizovania významného športového podujatia, ktoré by Slovensku mohlo priniesť mnohé športové, 

ekonomické, sociálne, diplomatické a medzinárodné benefity. 

• Schválenie finančnej podpory na športové podujatie sa uskutočňuje v nedostatočnom časovom predstihu, 

čo spôsobuje komplikácie pri jeho organizovaní.  

• Túto hypotézu nemožno potvrdiť v celkovej miere, pretože niektoré športové zväzy majú oddelenia na 

organizovanie športových podujatí, ktoré si plnia svoje úlohy na profesionálnej úrovni. 

Hypotéza č.11: 

Záujem o účasť v organizovanom športe má klesajúci trend 

Výsledok overenia hypotézy: Vyvrátená 

• Podľa dostupnej analýzy štatistiky počtu športovcov do 23 rokov s minimálne troma účasťami v súťaži 

môžeme pozorovať, že záujem mladých ľudí o účasť v profesionálnom športe má vzrastajúcu tendenciu 

a popularita neklesá. Pritom výrazná väčšina športov vykazovala vzrastajúce počty športovcov. 

Hypotéza č.12: 

Verejnosť na Slovensku prejavuje menší záujem o šport v porovnaní so zahraničím 

Výsledok overenia hypotézy: Čiastočne potvrdená 

• Záujem o mierne intenzívnu fyzickú aktivitu a chôdzu osciluje na priemernej hodnote v rámci EÚ. 

Výsledky priemernej hodnoty krajina deklaruje aj v prípade intenzívnej fyzickej aktivity. 
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• Záujem o šport na Slovensku sa prejavuje aj diváckou návštevnosťou, ktorá ma vzrastajúci trend. 

Hypotéza č.13: 

Zákon o športe priniesol do športového hnutia väčšiu systematickosť a zjednodušenie 

Výsledok overenia hypotézy: Čiastočne potvrdená 

• Všeobecne možno konštatovať, že Zákon o športe zaviedol do športového hnutia systematickosť a 

viacero pozitívnych prvkov. Medzi najdôležitejšie patrí zvýšenie objemu finančných prostriedkov a ich 

nárokovateľnosť pri splnení definovaných kritérií. 

• Na druhej strane medzi najväčšie negatíva zákona patrí vznik veľkého množstva povinností, ktoré sú 

delegované na športové organizácie (v najväčšej miere na športové zväzy), spolu s ich nedostatočným 

definovaním a neprehľadnosťou zákona. Toto má za následok viacero možností jeho výkladu. 

Hypotéza č.14: 

Inštitucionálne usporiadanie slovenského športu reflektuje európske trendy 

Výsledok overenia hypotézy: Čiastočne potvrdená 

• Inštitucionálne usporiadanie mimovládnych športových organizácií, zastrešených Slovenským 

olympijským a športovým výborom a Slovenským paralympijským výborom, nasleduje európske trendy. 

• Danú hypotézu nie je možné potvrdiť v plnom rozsahu, nakoľko zainteresované strany na osobných 

stretnutiach prezentovali komplikovanú komunikáciu medzi vládnymi inštitúciami a športovými 

organizáciami a že športové hnutie má k dispozícii limitovaný priestor pri tvorbe verejných politík. 

Hypotéza č.15: 

Verejné výdavky do športu generujú dodatočné zdroje do hrubého domáceho produktu krajiny 

Výsledok overenia hypotézy: Potvrdená 

• Daná hypotéza bola potvrdená analýzou prínosov športových odvetví krajinám Európskej únie, pričom 

pri niektorých preukázala dôležitosť športového sektora a jeho efektivitu vzhľadom na vynaložené vládne 

prostriedky. 

• Slovensko sa v porovnaní umiestilo na priemernej pozícii pri pohľade na efektivitu vynakladaných 

prostriedkov v štátnom meradle, ktorého časťou sú výdavky na šport z verejných zdrojov, avšak pri 

porovnaní množstva financií je krajina v spodnej tretine porovnania. 

Hypotéza č.16: 

Aktívne športujúca populácia má pozitívny vplyv na životné prostredie 

Výsledok overenia hypotézy: Čiastočne potvrdená 

• Danú hypotézu nemožno potvrdiť v plnom rozsahu, pretože športový ekosystém ako celok generuje 

negatívne dopady na životné prostredie. 

• Avšak existuje aj množstvo ekologických a udržateľných iniciatív, ktoré presadzujú udržateľné a lokálne 

športovanie spolu s využívaním alternatívnej dopravy. 
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Hypotéza č.17: 

Odvetvie elektronických športov nemá pozitívny dopad na ekonomiku 

Výsledok overenia hypotézy: Vyvrátená 

• Na základe analýzy globálnych trendov nastáva v poslednom období výrazný nárast nielen hráčov 

a fanúšikov elektronických športov, ale aj obratu v celom odvetví. 

  

5.2 Definovanie prioritných východísk pre tvorbu stratégie 

Pre každú definovanú hypotézu boli určené 

špecifické analýzy, ktoré mali za cieľ danú hypotézu 

potvrdiť, vyvrátiť, prípadne čiastočne potvrdiť. 

Východiská pri určovaní budúcej stratégie 

slovenského športu do roku 2030 budú tvorené 

oblasťami, v ktorých boli hypotézy potvrdené alebo 

čiastočne potvrdené. Na pravej strane sú uvedené 

základné východiská, ktoré budú použité pri tvorbe 

stratégie, pričom disponujú rovnakým hierarchickým 

postavením. 

V nižšie uvedenej schéme sú zosumarizované 

výsledky a použité analýzy pre jednotlivé hypotézy. 

Dokument identifikoval 7 prioritných oblastí ktoré budú 

tvoriť východiská pri tvorbe stratégie športu do roku 2030. 
Tabuľka č. 20 Východiská pre tvorbu stratégie 
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Zdroj: Analýza PwC 

Obrázok č. 59 Sumarizácia hypotéz 
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