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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: 

Junácka 6, 831 04 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
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Slovenský olympijský a športový výbor (ďalej len “SOŠV”) sa ako organizácia zastrešujúca šport na 
Slovensku rozhodol vypracovať strategický dokument vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku do roku 
2030 v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory, s. r. o. (ďalej len “PwC”).  

SOŠV dlhodobo združuje športové zväzy, ďalšie športové organizácie a inštitúcie pôsobiace priamo alebo 
nepriamo v oblasti športu, strediská vrcholového športu rezortov, fakulty so športovým zameraním štúdia ako 
aj ďalších individuálnych členov. Okrem uvedenej činnosti SOŠV  taktiež riadi, rozvíja, podporuje a chráni 
olympijské hnutie na Slovensku, zabezpečuje dodržiavanie Olympijskej charty a vo všeobecnosti podporuje 
rozvoj športu na Slovensku. V rámci svojich aktivít taktiež riadi a organizačne zabezpečuje športovú 
reprezentáciu na súťažiach organizovaných Medzinárodným olympijským výborom, Európskymi olympijskými 
výbormi, Asociáciou národných olympijských výborov a Medzinárodnou asociáciou Svetových hier. 

Ďalšími úlohami je zabezpečenie dostatku pohybových aktivít pre občanov a pravidelné športovanie detí 
a mládeže, vytváranie podmienok pre rozvoj športovej reprezentácie a vrcholových športovcov a súčinnosť 
pri vytváraní optimálnych podmienok pri riadení športu v oblasti legislatívy, ekonomiky, vedy a vzdelávania, 
športovej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a ďalších.  

Z uvedených kompetencií a aktivít SOŠV vyplýva, že je jednou z najvýznamnejších organizácií v oblasti 
riadenia a rozvoja športu na Slovensku. A práve z tohto dôvodu sa rozhodol vypracovať tento strategický 
dokument Vízie a koncepcie športu na Slovensku do roku 2030. Cieľom dokumentu je návrh súboru 
programov a opatrení k problematickým oblastiam súčasného stavu športu na Slovensku, ktoré boli 
identifikované počas analýzy súčasného stavu. A zároveň nastaviť smerovania rozvoja slovenského športu 
v horizonte do roku 2030.  

Tento dokument má taktiež za úlohu otvoriť a rozvíjať diskusiu a aktívnu spoluprácu relevantných 
zainteresovaných strán o smerovaní nielen športu na Slovensku, teda nie len toho vrcholového, ale aj 
žiackeho a mládežníckeho športu, amatérskeho športu  a športu pre všetkých. Aj takýmto spôsobom chce 
SOŠV prispieť k zvyšovaniu povedomia o športe, o jeho úlohách v živote jednotlivcov a celej spoločnosti.  

1.1 Predstavenie projektu a jeho jednotlivých fáz 

Dokument Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 je súčasťou projektu Stratégia 
Športu 2030, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie komplexnej celonárodnej koncepcie a stratégie športu na 
Slovensku, obsahujúcej návrh opatrení a iniciatív pre budúci rozvoj športu ako celospoločenskej oblasti 
s výraznými sociálno-spoločenskými, zdravotnými, kultúrnymi a ekonomickými benefitmi.  

Projekt Stratégia Športu 2030 sa skladá z viacerých samostatných fáz, ktoré na seba nadväzujú. Bližšie 
informácie o jednotlivých fázach sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:  

Tabuľka 1: Fázy projektu Stratégia Šport 2030 

Fáza Výstup Popis 

Fáza 1  
Analýza 
súčasného stavu 
športu na 
Slovensku 

Analýza relevantných 
organizácií a plán ich 
zapojenia do projektu 

Predpokladom pre analýzu súčasného stavu športu na 
Slovensku je zapojenie kľúčových zainteresovaných strán. 
Súčasťou analýzy relevantných organizácií je zmapovanie 
športového ekosystému, jeho analýza a vypracovanie 
plánu zapojenia počas ďalších fáz projektu. 

Analýza súčasného 
stavu športu na 

Slovensku 

Hlavným cieľom výstupu Analýzy súčasného stavu športu 
na Slovensku je zmapovanie súčasnej situácie v oblasti 
športu na Slovensku z rôznych hľadísk s cieľom 
identifikovať kľúčové problémové oblasti a podporiť ich 
faktami a dátami. Analýza porovnáva a hodnotí súčasný 
stav športu na Slovensku z pohľadu regulačného 
a inštitucionálneho rámca, financovania, zapojenia 
obyvateľstva do športu, športovej infraštruktúry, dopadov 
športu na spoločnosť a iných.  
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Fáza 2 
Tvorba vízie 
a koncepcie 
rozvoja športu na 
Slovensku do roku 
2030  

Návrh vízie a koncepcie 
športu do roku 2030 

Na základe záverov z predchádzajúcich fáz projektu, ako aj 
ďalších strategických dokumentov v národnom 
a medzinárodnom kontexte, najlepších príkladov zo 
zahraničia a dodatočných návrhov projektového tímu sa 
vytvorí prvotný návrh vízie a koncepcie športu do roku 
2030.  

Participácia 
zainteresovaných 

verejných 
a súkromných 

organizácií 
a športových 

odborníkov 

Návrh vízie, jej hlavných strategických pilierov a prioritných 
oblastí pre rozvoj tvorí základ pre individuálne pracovné 
stretnutia alebo stretnutia pracovných skupín k jednotlivým 
strategickým pilierom vízie a koncepcie rozvoja športu. 
Návrh je následne revidovaný a doplnený na základe 
pripomienok širšieho spektra športových odborníkov 
zapojených v rámci projektu.   

Finalizácia 
strategického 

dokumentu Vízia 
a koncepcia športu do 

roku 2030 

V poslednom kroku druhej fázy projektu je vytvorený finálny 
dokument stratégie, ktorý sumarizuje koncepčné detaily 
navrhovanej vízie a koncepcie rozvoja športu 
a pripomienky jednotlivých zainteresovaných strán.  
 
Hlavnými cieľmi tohto dokumentu sú: 

 Vytvorenie vízie a koncepcie rozvoja športu do 
roku 2030 s určením systémovej koncepcie 
financovania športu a určením prioritných oblastí 
pre rozvoj vrcholového športu ako aj športu pre 
všetkých.  

 Rozvoj spolupráce SOŠV s inými inštitúciami 
a organizáciami s cieľom dosiahnuť väčšie 
zapojenie obyvateľstva do športových aktivít bez 
ohľadu na vekovú kategóriu. 

 Vytvorenie akčného plánu pre implementáciu 
navrhovaných opatrení s identifikáciou podmienok 
pre splnenie koncepcie z inštitucionálneho, 
finančného ako aj legislatívneho rámca. 

Fáza 3 
Implementácia 
Stratégie Šport 
2030  

Implementácia 
navrhovaných opatrení 

Vytvorením stratégie sa projekt nekončí, ale pokračuje jeho 
dlhodobou implementáciou a kontrolou vykonaných 
opatrení a iniciatív.  
 
Stretnutia a práca jednotlivých pracovných skupín by mali 
pokračovať ďalej s kľúčovými úlohami aktualizácie stratégie 
realizácie navrhovaných opatrení a validáciou ich 
implementačného plánu.   

 

1.2 Účel dokumentu a jeho rozsah 

Hlavnými dôvodmi pre vytvorenie tohto dokumentu sú: 

 vytvorenie uceleného dokumentu, ktorý v rámci národného a medzinárodného kontextu pomenuje 
úlohu športu a jeho význam pre spoločnosť a hospodárstvo, 

 absencia hlavnej vízie a koncepcie pre rozvoj športu na Slovensku do roku 2030 s pomenovaním 
systematických krokov pre jej naplnenie, 

 závery dokumentu Analýzy súčasného stavu športu na Slovensku, 

 absencia nasmerovania rozvojových oblastí pre šport na Slovensku, podložených na relevantných 
dátach, a  

 potreba vyvolať odbornú diskusiu so zapojením kľúčových zainteresovaných inštitúcií. 
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Obrázok 1: Obsah dokumentu 

 

 

 

Jednotlivé časti dokumentu a ich obsah je štruktúrovaný nasledovne: 

Kapitola Popis  

Kapitola 1  
Úvod a metodológia 

Časť dokumentu “Ako” Táto časť dokumentu predstavuje projekt tvorby vízie 
a koncepcie rozvoja športu na Slovensku a popisuje 
metodické nástroje, ktoré boli počas tvorby dokumentu 
aplikované. 

Kapitola 2 
Manažérske zhrnutie  

Časť zhrnutia výsledkov 
dokumentu 

Manažérske zhrnutie v skratke sumarizuje hlavné ciele 
stratégie, ich dopady na spoločnosť a národnú 
ekonomiku a popisuje ďalšie potrebné kroky pre jej 
napĺňanie. 

Kapitola 3 
Východiská koncepcie 
rozvoja športu  

Časť dokumentu “Kde 
sme“  

Táto časť dokumentu jasne pomenováva východiská 
súčasného stavu a základné strategické dokumenty 
zaoberajúce sa úlohou športu a jeho prínosmi na 
národnej a svetovej úrovni.   

Kapitola 4 
Vízia a koncepcia rozvoja 
športu na Slovensku 

Časť dokumentu “Kam 
smerujeme“ 

Táto časť popisuje hlavnú víziu a jej základné princípy 
pre rozvoj športu na Slovensku a definuje dôležitosť 
športu nie len pre spoločnosť, ale aj pre slovenskú 
ekonomiku. Zároveň predstavuje hlavné strategické 
piliere, na ktorých je vízia postavená.   

Kapitola 5 
Strategické piliere a ich ciele 

Časť dokumentu “Ako to 
dosiahnuť”  

Strategické piliere sa jednotlivo venujú témam riadenia, 
financovania, vzdelávania, športovej infraštruktúry, 
vrcholového športu, športu pre všetkých a inováciám v 
športe, na ktorých je založená vízia rozvoja športu. 
Taktiež pre jednotlivé piliere definuje jasné a merateľné 
ciele.  
 

Kapitola 6 
Podmienky naplnenia 
koncepcie  

Časť “Hlavných výziev“ 
pre dosiahnutie cieľov 

Táto časť dokumentu popisuje potrebné zmeny na 
úrovni inštitucionálneho, finančného a legislatívneho 
rámca, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie stanovených 
cieľov. 
 

Kapitola 7 
Sumarizácia opatrení a 
návrh implementačného 
plánu  

Časť dokumentu “Kedy”    Táto časť sumarizuje navrhované opatrenia pre 
jednotlivé piliere a určuje časový plán pre ich 
implementáciu do roka 2030. 
 

Prílohy Akčný plán  

 Výsledky CBA analýzy  

Vízia a koncepcia 
rozvoja športu na 
Slovensku

4 Strategické piliere5

Spoločensko-
ekonomická vízia športu4.1

Formulácia vízie a jej 
základné princípy4.2

Transparentný a 
udržateľný systém 
riadenia

5.1 Inštitucionálne zázemie 
športu6.1

Financovanie športu6.2

Východiská 
koncepcie rozvoja 
športu

3

Legislatívne prostredie6.3

Národný kontext3.1

Medzinárodný kontext3.2

Predstavenie 
strategických pilierov4.3

Základné podmienky 
realizácie koncepcie6

Digitalizácia športu a 
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1.3 Metodické nástroje použité počas tvorby vízie 

Aby bolo možné dosiahnuť hlavné ciele projektu a ďalšie projektové úlohy, je potrebné využiť viaceré 
metodické nástroje, vrátane teoretického výskumu, modelovania dopadov športu na spoločnosť a národnú 
ekonomiku, projektových stretnutí so zainteresovanými stranami, dodatočných analýz súčasného stavu 
strategických pilierov a iných. Jednotlivé metodické nástroje a spôsob ich aplikácie počas tvorby vízie 
a koncepcie rozvoja športu na Slovensku sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka 2: Zhrnutie metodických nástrojov použitých počas tvorby vízie a koncepcie 

Metodický nástroj  Dôvod a spôsob použitia 

Teoretický výskum Zahŕňa v sebe zber dát z interných a externých zdrojov projektového tímu na 
vykonanie dodatočných analýz športového sektora obsiahnutých v dokumente. 
Zároveň bol použitý pri analýze najlepších príkladov zo zahraničia. Čerpá najmä 
z legislatívnych a regulačných dokumentov, podobných strategických 
dokumentov implementovaných v iných krajinách, štatistických dát, historických 
analýz a článkov o stave, financovaní a koncepcií športu na Slovensku a 
príkladov zo zahraničia. 

Štruktúrované 
pracovné stretnutia  

Štruktúrované pracovné stretnutia poskytujú rozšírený a odborný pohľad na 
strategické piliere a priority rozvoja športu z verejných inštitúcií centrálnej aj 
regionálnej úrovne, súkromných spoločností pôsobiacich v športovom sektore, 
národných športových zväzov, športových klubov a ďalších zainteresovaných 
strán, ktoré sa športu na Slovensku dlhodobo venujú na teoretickej a praktickej 
úrovni.  

Témy, o ktorých sa diskutovalo počas jednotlivých pracovných stretnutí: 

 Model financovania športu; 
 Vzdelávanie; 
 Športová infraštruktúra; 
 Šport pre všetkých; 
 Vrcholový šport a reprezentácia;  
 Digitalizácia a inovácie v športe. 

  

Pracovné skupiny  Počas tvorby vízie a koncepcie rozvoja športu sú vytvorené tematické pracovné 
skupiny, ktorých hlavnou úlohou je diskusia a validácia prvotného návrhu vízie a 
koncepcie, jej cieľov a prioritných oblastí pre rozvoj. Zároveň sa jednotlivé 
pracovné skupiny venujú zozbieraniu dodatočných dátových vstupov, najlepších 
príkladov zo zahraničia a návrhu ich plánu implementácie v slovenských 
podmienkach.  

 

Stretnutia pracovných skupín poskytujú zainteresovaným stranám možnosť 
zapojenia sa pri tvorbe dlhodobého plánu športového prostredia na Slovensku 
a zároveň zvyšujú hodnotu tohto dokumentu z odbornej stránky. Zainteresované 
strany mali možnosť doplnenia ich projektov a akčných plánov.   

Konzultácie na úrovni 
zainteresovaných strán 

 

 

 

 

Komunikácia priebežných a finálnych výstupov projektu Vízie a koncepcie na 
rozvoj športu na Slovensku do roku 2030 je koordinovaná naprieč širokým 
spektrom zainteresovaných strán a poskytuje dodatočné informácie a podnety 
pre tvorbu stratégie.   
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Hlavným východiskom, na základe ktorého boli koncipované všetky doterajšie koncepcie rozvoja športu na 
Slovensku, je vnímanie športu ako výdavkovej kategórie štátneho rozpočtu a nie ako tvorcu ekonomických 
hodnôt vstupujúcich do hrubého domáceho produktu. Taktiež žiadna dostupná analýza športu, formulovaná 
a schválená na národnej úrovni, neodráža jeho hospodársky potenciál. Vízia a koncepcia rozvoja športu na 
Slovensku do roku 2030 definuje šport nielen ako činnosti a telesné aktivity, ktoré prispievajú k osobnostnému 
a spoločenskému rozvoju, ale aj ako oblasť priemyslu, ktorá prispieva k tvorbe hrubého domáceho produktu, 
k rastu zamestnanosti a k sociálnemu a kultúrnemu rozvoju regiónov. 

 

Na Slovensku dnes tvorí šport 0,76 % hrubého domáceho produktu a 0,44 % 

celkovej zamestnanosti, čo ho radí na jedno z posledných miest z hľadiska 

hospodárskeho významu naprieč všetkými členskými krajinami EÚ. Príčiny tohto 

stavu je potrebné hľadať predovšetkým v nesystémovom financovaní, ktoré brzdí  

nielen rozvoj športu na profesionálnej úrovni, ale významne limituje aj rozvoj športu 

pre všetkých a športovanie detí a mládeže.  

Obmedzené možnosti nastavenia rozvojových ukazovateľov pre športové zväzy sú 

výsledkom aktuálne platného trojpilierového systému financovania, z ktorých ani 

jeden pilier nepredstavuje objemovo a podmienkami stabilný zdroj tak bežných ako 

aj kapitálových finančných prostriedkov. Podiel verejných výdavkov bežného 

charakteru na hrubom domácom produkte je na Slovensku nižší ako v najmenej 

rozvinutých krajinách EÚ, čo priamo ovplyvňuje aj objem investícií, ktorých podiel 

na hrubom domácom produkte dosahuje len 56 % priemeru krajín EÚ. V dôsledku 

nízkeho objemu investícií sa významným spôsobom prehlbuje investičný dlh na 

športovej infraštruktúre, ktorý v súčasnosti atakuje hranicu 450 mil. EUR v bežných 

cenách a to za situácie, keď len objem nevyčerpaných eurofondov od roku 2004 

dosahuje 405 mil. EUR. 

Uvedené charakteristiky slovenského športu sú tak bezprecedentné v rámci krajín 

EÚ, že je na mieste otázka, či je šport v súčasnosti vnímaný ako oblasť verejného 

záujmu, alebo či ide len o okrajovú záležitosť nadšencov, ktorí sa snažia formou 

dobrovoľnej práce udržiavať krok s vyspelou Európou. Šport je pritom jednou z 

najefektívnejších oblastí financovania verejnými zdrojmi. V súčasnosti jedno euro 

verejných zdrojov dokáže vygenerovať 2,79 EUR prírastku na hrubom domácom 

produkte, pričom potenciál je až na 4 eurách. Z hľadiska rozvoja zamestnanosti, v 

športovom priemysle dokážeme udržateľne vytvoriť 1 pracovné miesto za dve 

tretiny priemernej výšky investičných stimulov pre priame zahraničné investície. 

Nehovoriac o tom, že rozvoj športu na Slovensku priamo pozitívne ovplyvní aj ďalšie 

oblasti ako cestovný ruch, kultúru a ďalšie. Zároveň ma priamy dosah na rozvoj 

nielen veľkých miest a priemyselných, ale najmä vidieckych a prechodných 

regiónov.   

Pokiaľ ide o ďalšie benefity, pravidelná fyzická aktivita v rozsahu 60 minút denne 

dokáže efektívne znížiť riziko neprenosných chorôb o 10 % oproti existujúcemu 

stavu, čím dokážeme ušetriť na zdravotnej starostlivosti v priemere  210 mil. eur 

ročne. V dôsledku tvorby pracovných miest v športe dokážeme zvýšiť príjmy zo 

sociálnych a zdravotných odvodov a dane z príjmov zo závislej činnosti v priemere 

o 20 mil. eur ročne. Navyše, vplyvom rastu zamestnanosti v športe dôjde k úspore 

výdavkov na sociálnu záchrannú sieť v priemere na úrovni 8 mil. eur ročne. 

Vplyv športu na HDP 
a celkovú 

zamestnanosť

Investičný dlh 
v športovej 

infraštruktúre

Efektivita  využitia 
verejných výdavkov 

do športu

Priame benefity 
športu na zdravie 

obyvateľstva
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Všetky tieto vyčíslené benefity rozvoja športu na Slovensku sú potenciálnym 

zdrojom jeho financovania. Nejde však o financovanie existujúcich výdavkov. 

Ambíciou vízie a koncepcie je definovať systém rozvoja športu s jasne nastavenými 

merateľnými ukazovateľmi a kontrolovateľnými míľnikmi ich dosahovania. 

Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku je postavená na 6 základných 

pilieroch a 10 horizontálnych prioritách. S cieľom zvýšenia spoločenského a 

ekonomického postavenia športu na Slovensku, ktoré bude zodpovedať jeho 

prínosom pre spoločnosť a štátny rozpočet, bola vízia formulovaná nasledovne: 

„Zdravé a aktívne Slovensko, ktoré cez udržateľný, inovatívny a inkluzívny 

systém športu rozvíja a propaguje jeho spoločenský a ekonomický význam”.  

Základom rozvoja športu na Slovensku by mala byť realizácia verejne prospešného 

programu SLOVENSKO ŠPORTUJE, vytvorenie podmienok pre rozvoj talentovanej 

mládeže a vytvorenie návrhu systémového riešenia pre vrcholových športovcov, a 

to v týchto rámcoch: 

 Program SLOVENSKO ŠPORTUJE je koncipovaný ako celoslovenský 

projekt s dôrazom na mikroregionálny prístup, ktorý má potenciál 

sprístupniť rekreačný šport a pohybové aktivity širokému spektru 

obyvateľstva. Program by mal byť založený na poskytovaní pravidelnej 

účelovej dotácie bežného charakteru mestám a obciam na Slovensku, 

viazanej na organizovanie a sprístupňovanie verejných športových podujatí 

s priamou participáciou obyvateľstva bez uplatňovania akejkoľvek formy 

diskriminácie. Prijímateľom pravidelného nenávratného finančného 

príspevku by mali byť mestá a obce a samotný príspevok by mal byť 

poskytnutý preddavkovo vo forme valorizovaného normatívu na obyvateľa 

mesta alebo obce.  

 Podstatou vytvorenia podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže je 

rozšírenie bázy talentovanej mládeže a systematický rozvoj moderného 

športového prostredia pre ich prípravu tak, aby sme mohli eliminovať odliv 

športovcov do zahraničia a znížiť počet športovcov, ktorí končia svoju 

športovú kariéru ešte v juniorských kategóriách.  

 Návrh systémového riešenia pre vrcholových športovcov spočíva 

v zadefinovaní celkovej cesty športovca s prepojením na systém 

vzdelávania, podpory, motivácie a rozvoja konkrétnych športových 

zručností pre daný vek a v danom prostredí, v rozšírení základnej bázy 

vrcholových športovcov, v podpore športovcov počas a po ukončení kariéry, 

v podpore činností športových zväzov a klubov, v systematickej podpore 

športových podujatí a v podpore poskytovania integrovaných služieb pre 

vrcholový šport, ktoré zahŕňajú  služby biomechaniky, výživy, fyzioterapie, 

športovej medicíny, športovej fyziológie, športovej psychológie a laboratórií 

spolu so športovou vedou a modernými technológiami. 

Tieto prvky majú primárne zvýšiť intenzitu pohybovej aktivity obyvateľov Slovenska 

vo všetkých vekových kategóriách, podporiť digitalizáciu slovenského športu a 

povzbudiť verejné i súkromné investície do športovej infraštruktúry. 

Kľúčové opatrenia 
pre rozvoja športu na 

Slovensku 

Program Slovensko 
športuje

Rozvoj talentovanej 
mládeže

Podpora vrcholových 
športovcov 

Vízia rozvoja športu 
na Slovensku
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Súčasne je dôležité, aby Slovensko v rámci vízie a koncepcie rozvoja športu do 

roku 2030 vo veľkej miere zachytilo globálne trendy v digitalizácii a športových 

inováciách, ktoré môžu v nemalej miere napomôcť jej plneniu.  

Je potrebné verejnými zdrojmi podporiť  vznik ekosystému regionálnych 

centier/centier excelentnosti, ktoré budú pokrývať činnosti vzdelávania, prípravy 

talentovanej mládeže a vrcholových športovcov a rozvoja inovácií.  

Dobrým príkladom je Holandský model, ktorý od 2015 buduje a podporuje 

prostredníctvom výziev a grantov štátnej agentúry SportInnovator sieť 

špecializovaných inovačných centier (aktuálne 15). Výsledkom je mimoriadne 

efektívna podpora pri dosahovaní cieľov v oblasti športu. Či už úspechov 

vrcholových športovcov, rozvoja športovej vedy a výskumu, rastu HDP a budovaniu 

imidžu úspešnej a modernej krajiny v rámci porovnania s inými krajinami EÚ.  

Zároveň digitalizácia slovenského športu a plné využitie jeho inovačného potenciálu 

vyústi do zvýšenia podielu športu na tvorbe ekonomických hodnôt v národnom 

hospodárstve, ktoré je možné označiť za efekt komercionalizácie slovenského 

športu s priamym vplyvom na rast produktivity práce z pridanej hodnoty. 

Strategickým jadrom digitalizácie s priamym vplyvom na maximalizáciu efektov 

komercionalizácie by malo byť vybudovanie Jednotného informačného systému 

športu a  športového dátového a znalostného centra s modulárnou architektúrou 

pod záštitou relevantnej organizácie. 

Rozvoj programu SLOVENSKO ŠPORTUJE, opatrenia pre vytvorenie podmienok 

pre rozvoj talentovanej mládeže, systémového riešenia pre vrcholových športovcov 

a dynamického napredovania digitalizačných snáh v slovenskom športe sú závislé 

od moderného športového prostredia, ktorého základným prvkom je nastavenie 

dlhodobého plánu rozvoja a následný strategický rozvoj športovej infraštruktúry. 

Inými slovami, je potrebné previesť pasportizáciu a digitalizáciu dát o existujúcej 

športovej infraštruktúre a systémovo rozčleniť národnú, regionálnu a miestnu 

úroveň športovej infraštruktúry pre účely určenia spôsobu a zdrojov na ich 

revitalizáciu, dobudovanie a udržateľnú prevádzku.  

 

Preto Koncepcia navrhuje: 

 športovú infraštruktúru národného významu financovať prostredníctvom 

tzv. národných projektov, ktorých výhodou je využitie možného prieniku 

oblastí podpory na základe komplementarít a synergií identifikovaných v 

partnerskej dohode platnej na príslušné programové obdobie, čo umožňuje 

kumulovať nevyčerpané zostatky alokácií štrukturálnych fondov, efektívne 

ich združovať a systematicky financovať investične náročné projekty 

športovej infraštruktúry na základe investičného plánu; 

 športovú infraštruktúru regionálneho významu financovať z Integrovaného 

regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“), nakoľko ide o 

priamy nástroj financovania investícií regionálneho významu; a 

 

 

Digitalizácia a 
inovácie
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 športovú infraštruktúru miestneho významu financovať pomocou metódy 

LEADER ako jedného z najúčinnejších nástrojov na podporu 

integrovaného rozvoja vidieka, nakoľko zodpovednosť za rozvoj územia, 

napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov preberajú 

miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i 

prednosti svojho regiónu. 

Odborná športová verejnosť a zostavovatelia tejto vízie a koncepcie vnímajú, že 

verejné financie majú svoje limity, dané Paktom rastu a stability, a že je potrebné v 

rámci športu priorizovať koncept jeho rozvoja, ktorý má reálny potenciál zvýšiť 

blahobyt spoločnosti a prioritne investovať do tých oblastí športu, ktoré prinášajú 

najvyššiu hodnotu za peniaze.  

Pre účely kvantifikácie reálnych nákladov na špecifikované opatrenia ako aj na 

dosiahnutie prínosov ich realizácie sme pristúpili k analýze senzitivity, ktorej 

obsahom je tzv. „cost-benefit“ analýza (CBA) podľa metodiky Útvaru hodnoty za 

peniaze a metodických postupov, ktoré definuje príručka Európskej komisie na 

hodnotenie investičných projektov. 

Analýza bola zostavená na obdobie do roku 2035, keď predpokladáme, že by sme 

mohli v oblasti športu dosiahnuť parametre súčasného priemeru krajín EÚ. Toto 

zároveň vnímame ako hlavný kohézny cieľ pre oblasť športu. 

Výstup analýzy preukázal, že finančne vyčíslené benefity rozvoja športu do roku 

2035 predstavujú kumulatívne minimálne 8,6 mld. EUR. Náklady na rozvoj športu, 

aby sme dosiahli do roku 2035 priemer EÚ-27 predstavujú kumulatívne 7,5 mld. 

EUR. V každom roku sú benefity rozvoja športu vyššie ako náklady na rozvoj športu.  

To znamená, že Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 je 

udržateľná a predstavuje optimálnu hodnotu za peniaze. 
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Rada Európy definuje šport ako všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo 
organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú 
sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach. 

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) vníma 
podporu a rozvoj športu mládeže, zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie Slovenskej 
republiky na významnej súťaži, ochranu integrity športu a podporu zdravého spôsobu života obyvateľstva ako 
oblasť verejného záujmu.  

Berúc do úvahy vyššie uvedené je potrebné vnímať šport vo dvoch komplexných rovinách. Prvou, primárnou, 
rovinou je vnímanie športu ako spoločenského fenoménu, t. j. ako oblasti ľudskej činnosti, o ktorú sa občania 
Európskej únie intenzívne zaujímajú a ktorá má veľký potenciál spájať ich a oslovovať všetkých bez ohľadu 
na vek alebo sociálny pôvod. Druhou rovinou je vnímanie športu ako hospodárskej činnosti s vynakladaním 
úsilia po dosiahnutí zisku k zaisteniu životných podmienok a životnej úrovne daného športovca, alebo 
organizácie pôsobiacej v športovom prostredí1.  

Vzhľadom na tieto dve vzájomne prepojené roviny je žiaduce definovať šport ako odvetvie národného 
hospodárstva, ktoré prispieva k tvorbe hrubého domáceho produktu a zamestnanosti, generuje 
medzinárodnú obchodnú výmenu a investície a je priamym pôvodcom benefitov pre iné odvetvia národného 
hospodárstva.  

3.1 Národný kontext 

Východiská dokumentu Analýzy súčasného stavu športu na Slovensku  

Hlavným prínosom analytického dokumentu je zmapovanie súčasného stavu, porovnanie Slovenska 
s vybranými krajinami a vytvorenie dátového podkladu, ktorý je kľúčový pri tvorbe dlhodobej koncepcie pre 
rozvoj športu do roku 2030. Zároveň je podkladom pre vytvorenie detailného ekonomického modelu 
financovania športu a jeho dopadov na spoločnosť a národnú ekonomiku. Zároveň je cieľom vytvorenie 
povedomia medzi zainteresovanými stranami a verejnosťou o smerovaní športu na Slovensku, vyzdvihnutie 
jeho významu pre spoločnosť a porovnanie jednotlivých analyzovaných častí s úspešnými príkladmi zo 
zahraničia. 

Dokument analýzy súčasného stavu športu na Slovensku sa skladá z dvanástich oblastí (ako napr. Regulačný 
rámec, Financovanie športu, Hodnota športu pre spoločnosť), ktoré sa snažia pomenovať silné a slabé 
stránky súčasného stavu a nastaviť východiská pre budúci rozvoj.  Hlavné identifikované východiská pre 
tvorbu vízie a koncepcie sú zosumarizované v tabuľke zobrazenej nižšie. 

Tabuľka 3: Východiská analýzy súčasného stavu športu na Slovensku2 

72%  
obyvateľstva SR nevykonáva 
všeob. športové aktivity vôbec 
alebo ich vykonáva len 
zriedka 
Na základe štúdie Special 
Eurobarometer z roku 2017 
nevykonáva žiadnu aktivitu až 49% 
obyvateľstva Slovenska. 

166  
trénerov vychádza na 
100.000 obyvateľov 
Slovenska 

Na základe štúdie Európskej 
komisie z roku 2016 je z hľadiska 
počtu trénerov na stotisíc 
obyvateľov Slovensko výrazne pod 
priemerom skúmaných krajín a to 
aj napriek rastúcemu trendu. 

14% 
je priemerný rast verejných 
výdavkov do športu za roky 
2015 až 2019    

Financovania športu zo štátneho 
rozpočtu je primárne upravené 
v piatej časti Zákona o športe. 

 
1 Zdroj: Arnold, Rainer. Šport a Európske spoločenstvo. Právne rozhľady – Európske právo, 2000, č. 6, s. 9. 
2 Zdroj: Analýza súčasného stavu športu na Slovensku, SOŠV, PwC, 2021 
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0,4%  
celkových  verejných 
výdavkov vynaložilo 
Slovensko do športu zo 
štátneho rozpočtu v priemere 
za roky 2014-2018  
Na základe štatistík Eurostatu 
vynaložilo v priemere 0,4% oproti 
priemeru EÚ 28 krajín na úrovni 
0,7%. 

36% 
je podiel základných 
a stredných škôl na 
Slovensku, ktoré nemajú 
telocvičňu 

Ministerstvo školstva v roku 2017 
vypracovalo analýzu stavu 
telocviční v školách s najhorším 
stavom v Nitrianskom 
a Prešovskom kraji. 

1,31% 
je podiel športu na HDP na 
základe Vilniuskej širokej 
definície športu z roku 2018  

Po prepočítaní cenovej úrovne 
porovnávaných krajín metódou 
parity kúpnej sily mal slovenský 
šport podľa širokej definície športu 
vyšší podiel na HDP ako priemer 
EÚ 28. 

40  
medailí priniesli slovenskí 
športovci v ére samostatnej 
republiky z OH a ZOH 

Na olympijských hrách 2020 v 
Tokiu sme obsadili 50. miesto na 
základe počtu medailí. Získali sme 
4 cenné kovy.  

Slovenskí paralympionici získali od 
roku 1994 na PH a ZPH spolu 125 
medailí. Tento rok obsadili v Tokiu 
26. miesto s 11 medailami. 

70% 
školopovinných detí 
a mládeže nespĺňa 
odporúčania primeranej 
pohybovej aktivity 

A to na základe národného 
akčného plánu na podporu 
pohybovej aktivity na roky 2017 – 
2020. Podľa WHO je minimálne 
odporúčaných 60 minút dennej 
fyzickej aktivity. 

7,6% 
 

rast aktívnych športovcov do 
23 rokov od roku 2016 do 
2019 

Na základe dát IS Športu má počet 
registrovaných aktívnych 
športovcov do 23 rokov rastúcu 
tendenciu. 

0,8% 
starších obyvateľov vo veku 
od 65 do 74 vykonáva fyzickú 
aktivitu  
Podľa údajov Eurostatu z roku 
2017 sa Slovensko nachádza na 
posledných miestach v rámci EÚ. 

62% 
zo športujúcich obyvateľov 
Slovenska športuje doma 

Tento údaj je najvyšší spomedzi 
krajín EÚ. Nasledujú vonkajšie 
športoviská, parky, cesta domov 
z práce a telocvične. 

17,5% 
zvýšenie podielu celkových 
úmrtí, ktoré možno pripísať 
nízkej fyzickej aktivite oproti 
roku 2015 

Na základe dát inštitútu IHME bol 
v roku 2019 pomer úmrtí 
zapríčinených nízkou aktivitou na 
úrovni 2,22%. 

 

Zdroj: Analýza súčasného stavu športu na Slovensku, SOŠV, PwC, 2021 
 

Strategické a legislatívne dokumenty definujúce rozvoj a dôležitosť športu pre spoločnosť 
na národnej úrovni 

Na národnej úrovni v súčasnosti neexistuje ucelený dokument, ktorý by mal ambíciu zadefinovať základné 
piliere slovenského športu, charakterizovať horizontálne priority športového hnutia, špecifikovať dlhodobé 
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ciele rozvoja profesionálneho a amatérskeho športu na všetkých úrovniach verejnej správy a navrhnúť 
implementačný plán napĺňania dlhodobých cieľov. 

Vízia a koncepcia rozvoja športu teda vychádza zo širšie koncipovaných platných celospoločenských 
strategických dokumentov. Konkrétne ide o: 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 zo dňa 28.4.2021,  

 Analýzu socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej 
spoločnosti, a  

 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. 

V Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 zo dňa 28.4.2021 sa vláda 
zaviazala, že: 

 presadí transparentné a korektné financovanie (vrátane auditu) všetkých  druhov športu podľa vzorca 
s transparentným a objektívnym výpočtom na pridelenie financií, aby podporila  súťaživé a 
konkurencieschopné prostredie pre všetky uznané športy; 

 nastaví pravidlá pre financovanie športu znevýhodnených s ohľadom na jeho špecifiká a sociálny  
charakter; a 

 presadí výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry so špecifickým dôrazom na  
vybavenie a zariadenie škôl a ich školských dvorov tak, aby sa rozvinul koncept otvorených školských 
dvorov. 

Analýza socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov rozvoja občianskej 
spoločnosti vznikla ako výsledok plnenia úlohy č. 15 vyplývajúcej z Akčného plánu Koncepcie rozvoja 
občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 a je výstupom národného projektu Kvalitnejšie 
verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Národný projekt realizoval výskum 
pozostávajúci z prípravy, samotného zberu dát, analyzovania zozbieraných dát a informácií a prípravy 
odporúčaní pre tvorbu verejných politík. Výsledky výskumu v oblasti športu sú formulované na základe 
spracovania dotazníkového prieskumu z roku 2019, ktorého respondentmi bolo 200 mimovládnych 
organizácií s primárnou orientáciou na šport: 

 organizácie pôsobiace v oblasti športu sa takmer vôbec nevenujú vekovej skupine 51 a viac rokov; 

 najviac organizácií (45 %) pôsobí na miestnej úrovni; 

 za najväčšiu brzdu v rozvoji športových aktivít je považované nedostatočné financovanie, pričom 92 % 
organizácií uviedlo zahraničné verejné a súkromné zdroje ako nedostupné a až 75 % organizácií takto 
označilo aj domáce verejné zdroje; 

 prevažujúcou formou pracovného pomeru zamestnaných ľudí v športe predstavujú dohody mimo 
hlavný pracovný pomer; a 

 počet dobrovoľníkov dvojnásobne presahuje počet zamestnaných ľudí v športe. 

Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 je základným implementačným dokumentom 
plnenia národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie Spojených národov v Slovenskej 
republike. Zároveň plní úlohu Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. 
o podpore regionálneho rozvoja. Dokument nedefinuje stratégiu rozvoja športu ako samostatnej oblasti, ale  
rozvoj športového prostredia a podpora športového vyžitia sú formulované v nasledujúcich základných 
odporúčaniach: 

 Vypracovať a implementovať integrovanú politiku na podporu rodiny vrátane podpory mladých rodín 
prostredníctvom daňovo-odvodovej reformy, sociálne dostupného bývania, zabezpečenia 
infraštruktúry pre rodiny s deťmi, harmonizácie rodinného a pracovného života, možností kultúrneho 
a športového vyžitia, či programov prípravy na rodičovstvo a programov starostlivosti o rodinu s deťmi 
v období raného detstva (0-7 r), vrátane služieb potrebnej podpory. Inštitúcia rodiny poskytuje 
jedinečné výkony ako pre jednotlivcov, tak aj pre spoločnosť. Prínos konkrétnych rodín pre spoločnosť 
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je však v určitej miere podmienený: a to kvalitou ich vzťahov a schopnosťou plniť svoje rodinné 
funkcie. Zo vzájomného pôsobenia a určitej závislosti medzi stavom spoločnosti a stavom rodín 
vyplýva dôležitý faktor pre tvorbu a realizáciu rodinnej politiky. 

 Zefektívniť finančné a metodické riadenie regionálneho školstva prostredníctvom presunu 
kompetencií v oblasti financovania, riadenia a zriaďovania škôl z Ministerstva vnútra SR pod 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci so samosprávnymi krajmi 
optimalizovať sieť základných a stredných škôl. Pri optimalizácii siete stredných škôl je potrebné mať 
na pamäti zachovanie učebných odborov, o ktoré aktuálne nie je záujem, avšak sú potrebné, resp. v 
budúcnosti môžu byť žiadané. 

 Zabezpečiť dostupnosť, bezpečnosť a bezbariérovosť vo všetkých verejných priestoroch a objektoch, 
ako sú ulice, parky, námestia, ihriská športoviská, nákupné centrá a zariadenia maloobchodu a 
služieb a pod. 

Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 bol schválený uznesením vlády SR č. č. 41 z 20. 
januára 2021, ktoré v časti B.1 ukladá podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja                                        
a informatizácie zohľadniť Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 v Partnerskej dohode a v  
Operačnom programe Slovensko na roky 2021 – 2027.3 

Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 sa taktiež opiera o platnú legislatívu. Konkrétne 
ide o: 

 zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 zákon č. 173/1990 Zb. ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy, a 
ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií 

 zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

 zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s 
ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

3.2 Medzinárodný kontext  

Koncepcia rozvoja športu nadväzuje na hlavné medzinárodné strategické dokumenty a multilaterálne 
dohovory, a to: 

 Biela kniha o športe; 

 Biela kniha o Stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou 
v Európe;  

 Závery Rady o podpore motorických schopností a pohybových a športových aktivít pre deti (2015/C 
417/09); 

 Európska charta o športe a Odporúčanie Rady Európy č. R(92) 13 Rev Výboru ministrov členským 
štátom k revidovanej Európskej charte o športe; 

 Medzinárodný dohovor UNESCO proti dopingu v športe; 

 
3 https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19005/1 
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 Svetový antidopingový kódex; a 

 Svetová zdravotnícka organizácia – Globálny akčný plán fyzickej aktivity 2018-2030: aktívnejší ľudia 
pre zdravší svet; 

 Rozhodnutie rady EÚ – Lisabonská výzva k podpore inovácií v športe. 

Biela kniha o športe4, okrem iného, definuje hospodársky význam športu, význam verejnej podpory 
neprofesionálneho športu a športu pre všetkých, pričom schvaľuje takúto podporu, ak sa poskytuje v súlade 
s právnymi predpismi spoločenstva a identifikuje spoločenskú úlohu športu. 

Biela kniha o Stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou 
v Európe5 uvádza, že riešenie dôležitých problémov verejného zdravia predpokladá zjednotenie všetkých 
politík, od stravovania a spotrebiteľa po šport, vzdelávanie a dopravu. Taktiež si kladie za cieľ podnietiť 
členské štáty a EÚ k aktívnym krokom, aby sa podarilo zvrátiť všeobecný úpadok telesnej aktivity v 
posledných desaťročiach. 

Závery Rady Európy o podpore motorických schopností a pohybových a športových aktivít pre deti6 
konštatujú, že telesná výchova je pre deti dôležitým úvodom k osvojeniu si životných zručností, vytvoreniu si 
návykov na celoživotnú účasť na pohybových aktivitách a správaniu podporujúcemu zdravý životný štýl. 
Zároveň apelujú na to, aby sa posilnila dôležitá úloha inkluzívneho športu v školách i mimo nich v rámci 
skorého rozvoja a vzdelávania detí a mládeže. 

Európska charta o športe7 definuje základné charakteristiky športu, ktorý musí byť prístupný všetkým,                
k dispozícii  najmä pre deti a mládež, zdravý a bezpečný, spravodlivý a tolerantný, v nadväznosti na vysoké 
etické hodnoty, podporujúci osobnú sebarealizáciu na všetkých úrovniach, šetrný k životnému prostrediu, 
chrániaci ľudskú dôstojnosť a proti akémukoľvek druhu vykorisťovania osôb zapojených do športu. 

Medzinárodný dohovor UNESCO proti dopingu v športe8 podporuje prevenciu a boj proti dopingu v športe 
s cieľom odstrániť ho. 

Svetový antidopingový kódex9 je základným a univerzálnym dokumentom, na ktorom je založený Svetový 
antidopingový program v športe. Účelom kódexu je zlepšiť boj proti dopingu celosvetovou harmonizáciou 
kľúčových antidopingových prvkov. 

Globálny akčný plán fyzickej aktivity 2018-203010 definuje pre oblasť fyzickej aktivity globálne odporúčanie 
pre zdravie dospelých vykonávať fyzickú aktivitu strednej intenzity v dĺžke 150 minút týždenne a pre zdravie 
dospievajúcich vykonávať fyzickú aktivitu strednej až silnej intenzity v dĺžke 60 minút denne. 

Rozhodnutie rady EÚ – Lisabonská výzva k podpore inovácií v športe apeluje na športové organizácie 
a ďalšie relevantné orgány, aby prijali a zavádzali inovačné riešenia a postupy na podporu sociálno-
ekonomického rozvoja a zdravého životného štýlu. Cieľom výzvy je propagácia, kolaborácia a zavádzanie 
digitálnej transformácie a inovačných riešení na lokálnej, národnej a aj medzinárodnej úrovni, ktorá bude viesť 
k zlepšovaniu výkonnosti a bezpečnosti v športe a zároveň bude mať priamy vplyv na zdravie obyvateľstva 
EÚ ako aj na životné prostredie. 

 

 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391  
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0279&from=cs  
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(07)&from=EN  
7 https://rm.coe.int/16804c9dbb  
8 https://www.minedu.sk/medzinarodny-dohovor-proti-dopingu-unesco-vratane-priloh-c-1-2/  
9 https://www.antidoping.sk/data/files/597_svetovy-antidopingovy-kodex-2015.pdf  
10 https://www.who.int/publications/i/item/9789241514187  
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4. Vízia a koncepcia 
rozvoja športu na 
Slovensku
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Nová vízia a koncepcia SOŠV pre rozvoj športu do roku 2030, je vytvorená na základe analytickej časti 
projektu, platných medzinárodných strategických dokumentov a multilaterálnych dohovorov, ktorými je 
Slovensko viazané, najlepších príkladov zo zahraničia a kľúčových výstupov zo stretnutí pracovných skupín.  

Pre dosiahnutie optimálnej vypovedacej schopnosti výsledkov vízie a koncepcie sme pristúpili v podkapitole 
4.1 tohto dokumentu k rozšíreniu analytického spracovania a kvantifikácie modelu financovania športu na 
Slovensku s následným porovnaním charakteristík odvetvia športu naprieč všetkými členskými krajinami EÚ. 
Jednotlivé krajiny sme rozdelili do logických celkov na základe hospodárskej vyspelosti a regionálnych 
ekonomických celkov v rámci EÚ.  

V následnej časti je navrhnutá formulácia novej vízie pre rozvoj športu do roku 2030, ktorej základom je 
pomenovanie významu športu pre národné hospodárstvo a spoločnosť a pomenovanie strategických pilierov, 
ktoré sú základom pre stanovenie kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov a horizontálnych priorít koncepcie 
rozvoja športu.  

4.1  Spoločensko-ekonomická vízia športu, športového 
hnutia a športovej ekonomiky v modernom Slovensku 

Kľúčovou víziou športového hnutia na najbližších 10 rokov je, aby šport, športovci a celé športové odvetvie 
získali spoločenské a ekonomické postavenie, ktoré zodpovedá ich prínosom pre spoločnosť i štátny 
rozpočet. Zároveň je ambíciou, aby sme boli vďaka športovým úspechom viditeľnejší v Európe a aj vo svete 
a aby rovnaký prístup k športu mali všetci bez ohľadu na to, kde na Slovensku žijú, aký majú vek, z akých 
podmienok pochádzajú, či a s akým znevýhodnením sa musia vyrovnať. Práve pre dosiahnutie tohto cieľa je 
potrebné zvyšovať verejné a súkromné výdaje do športu a to aspoň na úroveň priemeru výdajov v rámci 
členských krajín EÚ, podporovať udržateľnú športovú ekonomiku, budovať modernú športovú infraštruktúru, 
skvalitniť vzdelávanie v oblasti športu, vychovávať deti k pohybu a zdravému životnému štýlu a zavádzať do 
športu inovácie a moderné technológie. Tieto investície sa do národnej ekonomiky vrátia a zároveň prinášajú 
ďalšie a to ešte dôležitejšie benefity. A to napríklad v podobe lepšieho telesného a duševného zdravia a 
zníženia výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktoré budeme čerpať dlhodobo.  

Pri identifikácií významu športu pre národné hospodárstvo a spoločnosť vízia a koncepcia vychádzajú 
z analýzy štatistických dát Štatistického úradu Európskych spoločenstiev (EUROSTAT) za roky 2015 – 2019. 
V rámci analytického spracovania dostupných a overiteľných štatistických dát využívame jednotnú podobu, 
resp. podobu komplexného celku, čo nám umožnilo vytvoriť porovnateľnú podobu výsledkov naprieč všetkými 
krajinami EÚ, bez ohľadu na ich hospodárske charakteristiky. Taktiež aplikujeme metódu syntézy, ktorou 
dokážeme identifikovať vzájomné vzťahy a prepojenia medzi jednotlivými javmi tak, že zjednotíme 
nadobudnuté informácie z vypracovávania čiastkových cieľov prostredníctvom analýzy do súvislého celku. 
Využívame tiež historicko-logické metódy, komparatívne metódy a kvantitatívne (exaktné) metódy. 

Pre porovnanie súčasného stavu na Slovensku s členskými krajinami EÚ sme pristúpili k zatriedeniu krajín 
do jednotlivých skupín, a to podľa: 

 hospodárskej vyspelosti, meranej výškou dosahovaného HDP na obyvateľa (najmenej rozvinuté 
krajiny EÚ, stredne rozvinuté krajiny EÚ a najrozvinutejšie krajiny EÚ); a 

 participácie v regionálnych ekonomických celkoch v rámci EÚ (EÚ-27, Eurozóna, V4). 

Tabuľka 4: Zatriedenie členských krajín EÚ 

Skupina krajín Krajiny 

najmenej rozvinuté krajiny EÚ  

(HDP na obyvateľa <20.000 EUR) 

Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko 
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stredne rozvinuté krajiny EÚ 

(HDP na obyvateľa väčšie alebo 
rovné 20.000 EUR a menšie alebo 
rovné 35.000 EUR)                  

             

Cyprus, Francúzsko, Taliansko, Malta, Slovinsko, Španielsko 

najrozvinutejšie krajiny EÚ 

(HDP na obyvateľa >35.000 EUR) 

Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Írsko, Luxembursko, 
Holandsko, Švédsko 

krajiny V4 Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko 

krajiny Eurozóny 
Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, 
Malta, Holandsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko 

krajiny EÚ-27 
Belgicko, Luxembursko, Bulharsko, Maďarsko, Chorvátsko, Malta, 
Cyprus, Nemecko, Česko, Poľsko, Dánsko, Portugalsko, Estónsko, 
Rakúsko, Fínsko, Rumunsko, Francúzsko, Slovensko, Grécko, 
Slovinsko, Holandsko, Španielsko, Írsko, Švédsko, Litva, Taliansko, 
Lotyšsko 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a europa.eu 

Odvetvie športu sa podieľa na národnom hospodárstve SR len 0,76 %, čo je najmenej zo všetkých skúmaných 
zoskupení krajín v rámci EÚ. Podobná situácia je aj v podiele zamestnanosti v športe na celkovej 
zamestnanosti.  

Graf 1: Podiel športu na HDP a celkovej zamestnanosti (priemer rokov 2015 – 2019) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a europa.eu 

Príčinu nízkeho podielu slovenského športu na HDP je potrebné hľadať v jednotlivých komponentoch HDP. 
Pri porovnaní štruktúry tvorby HDP v odvetví športu je viditeľný negatívny trend suplovania verejných 
výdavkov súkromnými. Inými slovami verejné výdavky do športu tvoria tretinu verejných výdavkov do športu 
v krajinách V4 a polovicu verejných výdavkov do športu zo strany najmenej rozvinutých krajín EÚ. Podiel 
verejných výdavkov na HDP v krajinách V4 je významne ovplyvnený objemom verejných výdavkov do športu 
v Maďarsku, ktorého vláda schválila už v roku 2010 komplexný model financovania športu postavený na 
významných daňových asignáciách a masívnej podpore vybraných druhov kolektívnych športov.11    

 
11 V rovnakom období 2015 – 2019 je priemer podielu športu na HDP v Maďarsku na úrovni 1,89% a v Česku 
1,24%. Údaje ohľadne podielu športu na HDP v Poľsku neboli v databáze Eurostat dostupné. 

1,36% 1,29% 1,39%

1,00%

1,84%

0,76%0,70%
0,47%

0,73%
0,53%

0,69%

0,94%

0,44%

0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%

EÚ-27 krajiny V4 Eurozóna najmenej
rozvinuté krajiny

EÚ (HDP/ob
<20.000 EUR)

stredne rozvinuté
krajiny (HDP/ob
>=20.000 EUR;
=<35.000 EUR)

najrozvinutejšie
krajiny EÚ

(HDP/ob>35.000
EUR)

Slovenská
republika

podiel športu na HDP podiel na celkovej zamestnanosti



Stratégia športu 2030 – Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 

25 
 

Graf 2: Podiel verejných výdavkov do športu na HDP (priemer rokov 2015 – 2019) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a europa.eu 

Na druhej strane, výdavky slovenských domácností na šport sú na úrovni priemeru domácností v krajinách 
V4 a v najmenej rozvinutých krajinách EÚ a na dvoch tretinách úrovne priemeru výdavkov domácností na 
šport v krajinách EÚ-27.   

Nízke verejné výdavky do športu a pomerne vysoké výdavky slovenských domácností na šport sú výsledkom 
všeobecného vnímania športu na Slovensku. Šport je vnímaný ako výdavková kategória štátneho rozpočtu 
a nie ako tvorca HDP. Inak povedané, šport je vnímaný takmer výlučne ako oblasť verejného záujmu, ktorého 
úroveň financovania z verejných zdrojov odráža vyspelosť krajiny. Žiadna dostupná analýza športu, 
formulovaná a schválená na národnej úrovni, neodráža jeho hospodársky potenciál.12  
 

Šport je odvetvím priemyslu, ktorý prispieva k tvorbe HDP a výrazne zaostáva úrovňou 
podpory z verejných zdrojov za inými hospodárskymi odvetviami. Zároveň pritom má 

potenciál dávať viac národnému hospodárstvu ako z verejných zdrojov dostane. 

Graf 3: Podiel výdavkov domácností do športu na HDP (priemer rokov 2015 – 2019) 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a europa.eu 

 
12 Tvrdenie sa opiera o strategické a legislatívne dokumenty na národnej úrovni, ktoré sú súčasťou kapitoly 3. 
Východiská koncepcie rozvoja športu ako aj v súčasnosti chýbajúcou Koncepciou štátnej politiky v oblasti 
športu. 
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Pre verifikovanie vyššie uvedeného tvrdenia sme previedli prepočet verejných výdavkov do športu a výdavkov 
domácností na šport na obyvateľa v absolútnej hodnote. Verejné výdavky do športu na obyvateľa predstavujú 
na Slovensku 52 % priemeru najmenej rozvinutých krajín EÚ a len 40 % priemeru krajín V4. Na druhej strane, 
výdavky slovenských domácností sú vyššie ako priemerné výdavky domácností v krajinách V4 a v najmenej 
rozvinutých krajinách. 

Graf 4: Výška verejných výdavkov do športu na obyvateľa (priemer rokov 2015 – 2019) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a europa.eu 

Vyššie uvedený prepočet ukazuje, že šport na Slovensku je, z hľadiska potenciálu príspevku k HDP, 
perspektívnejší ako v ostatných krajinách V4 a v najmenej rozvinutých krajinách EÚ. Svojim potenciálom                     
je na úrovni priemeru krajín EÚ. Na Slovensku platí, že 1 euro verejných výdavkov do športu vygeneruje                  
2,79 eura výdavkov domácností na šport.  

V najrozvinutejších krajinách platí, že 1 euro verejných výdavkov do športu vygeneruje 4,07 eura výdavkov 
domácností na šport. Ide zároveň o dosiahnuteľný potenciál pre Slovensko v prípade, že dosiahneme 
optimálnu úroveň inovačnej schopnosti, ktorá je priamo prepojená s objemom realizovaných investícií. 
Jednotlivé navrhované opatrenia rozvoja inovácií v športe sú súčasťou kapitoly 5.6 Digitalizácia športu 
a inovácie.  

Graf 5: Podiel investícií do športu na HDP (priemer rokov 2015 – 2019) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a europa.eu 

Úroveň investícií do športu na Slovensku je najnižšia v porovnaní so všetkými sledovanými skupinami krajín. 
Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020 identifikovala, že objem investičného dlhu 
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na športovej infraštruktúre je cca 500 mil. EUR13. Vplyvom nízkeho objemu investícií do športovej infraštruktúry 
sa investičný dlh každoročne prehlbuje a má zásadný vplyv na stagnáciu inovačnej aktivity v športe 
a v produktivite práce. 

Graf 6: Produktivita práce na zamestnanca v športe v EUR (priemer rokov 2015 – 2019) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a europa.eu 

Produktivita práce na zamestnanca v športe na Slovensku je najnižšia v porovnaní so všetkými sledovanými 
skupinami krajín a predstavuje len 89 % priemeru najmenej rozvinutých krajín EÚ a 67 % priemeru krajín V4.  

Nevyužitý potenciál športu pre národné hospodárstvo, ktorý sme preukázali na základe analýzy primárnych 
makroekonomických kategórií, má implikácie aj na potrebný rozsah sociálnej záchrannej siete a na oblasť 
zdravotnej starostlivosti.  

Šport má vysoký potenciál tvorby dlhodobo udržateľných pracovných miest, ktoré nie sú sústredené výlučne 
v mestských oblastiach. Slovensko má významný problém s vidieckou nezamestnanosťou, ktorá spôsobuje 
rast kultúry života závislý na sociálnych dávkach a chátranie dedinského bytového fondu. Nezamestnanosť 
vo vidieckych oblastiach je na Slovensku zhruba 3-násobná oproti priemernej evidovanej miere 
nezamestnanosti. Zároveň, nezamestnanosť na vidieku klesá omnoho pomalšie ako v mestských 
a prechodných regiónoch Slovenska.   

Graf 7: Miera nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach (priemer rokov 2015 – 2019) 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT 

 
13 Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020, schválený uznesením vlády SR č. 
762/2012 zo dňa 19.12.2012, dostupné na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/6574/1. 
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Je to dané tým, že naštartovanie rastu zamestnanosti a poklesu nezamestnanosti bolo na Slovensku 
prevedené formou importu zahraničného kapitálu, ktorý so sebou doniesol potrebné finančné zdroje                      
a know-how. Cenou za prílev priamych zahraničných investícií boli tzv. investičné stimuly. Táto prax sa na 
Slovensku uplatňuje aj dnes a je jedným z reálnych faktorov regionálnych rozdielov.  

Graf 8: Náklady na vytvorenie jedného pracovného miesta 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe Analytickej správy NKÚ o poskytnutej investičnej pomoci  

Náklady na vytvorenie jedného pracovného miesta v športe14 sú na úrovni 68 % priemernej výšky investičných 
stimulov v priemysle a len pätinové v porovnaní s rekordnou výškou investičných stimulov. V kombinácii 
s dlhodobou udržateľnosťou pracovných miest v športe a potenciálu ich tvorby aj vo vidieckych oblastiach je 
podpora rozvoja športu jedným zo základných stavebných prvkov znižovania regionálnych rozdielov 
v súčasnosti. 

Z pohľadu zdravotnej starostlivosti, vychádzame zo základného faktu, že šport je každodennou súčasťou 
našich životov a ako taký prospieva nášmu zdraviu. Fyzická aktivita znižuje riziko väčšiny chronických 
ochorení, vrátane srdcovo-cievnych chorôb, nadváhy a obezity, niektorých typov cukrovky a rakoviny,                       
ku ktorým sa viaže potreba dlhodobej zdravotnej starostlivosti.  

Výdavky na dlhodobú starostlivosť odčerpávajú zo systému poskytovania zdravotnej starostlivosti významné 
finančné zdroje, ktoré môžu byť použité na prevenciu. Zintenzívnenie negatívneho demografického vývoja 
v kombinácii so starnutím slovenskej populácie vytvorí do budúcna dodatočné významné tlaky na 
dofinancovanie dlhodobej starostlivosti, čomu zodpovedá pomerne významný rozdiel medzi objemom 
financovania dlhodobej starostlivosti na Slovensku a v rámci krajín EÚ-27. 

Graf 9: Výdavky na dlhodobú starostlivosť v % HDP 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Záverečnej správy Revízie výdavkov na zdravotníctvo II 10/2019 

 
14 Náklady na vytvorenie 1 pracovného miesta v športe sme vypočítali ako vážený aritmetický priemer podielu 
verejných výdavkov do športu a prognózovaného počtu vytvorených nových pracovných miest v športe za rok v 
horizonte rokov 2022 – 2035. 

30 520 €
20 736 €

93 000 €

42 000 €

116 000 €

priemerná výška
investičných stimulov na
vytvorenie 1 pracovného

miesta

priemerné náklady na
vytvorenie 1 pracovného

miesta v športe

výška investičných
stimulov na vytvorenie 1
pracovného miesta - KIA

výška investičných
stimulov na vytvorenie 1

pracovného miesta -
JAGUAR

výška investičných
stimulov na vytvorenie 1

pracovného miesta -
SAMSUNG

0,9%

1,7%

0,8%

Slovensko priemer EÚ-27 priemer krajín V3 (Poľsko, Česko a
Maďarsko)



Stratégia športu 2030 – Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 

29 
 

V absolútnych číslach situácia kopíruje pomernú výšku výdavkov na dlhodobú starostlivosť v % HDP. Výdavky 
na dlhodobú starostlivosť na obyvateľa tvoria na Slovensku 28 % priemeru krajín EÚ-27. 

Graf 10: Výdavky na dlhodobú starostlivosť na obyvateľa 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe Záverečnej správy Revízie výdavkov na zdravotníctvo II 10/2019 a dát 
EUROSTAT 

 

Záverečná správa Revízie výdavkov na zdravotníctvo z októbra 2019 konštatuje, že pri zachovaní súčasného 
modelu dlhodobej starostlivosti a prognózovanom negatívnom demografickom vývoji výdavky na dlhodobú 
starostlivosť do roku 2050 narastú na 1,8 % HDP. Pritom už dnes vieme, že súčasný model dlhodobej 
starostlivosti nezodpovedá súčasným potrebám obyvateľstva. 

Graf 11: Priemerný čas strávený športovými aktivitami  v minútach denne na obyvateľa vo veku 15-64 rokov 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT a OECD 

Fyzická aktivita obyvateľstva prostredníctvom športových aktivít, ktorá by mohla byť rozdielovým faktorom 
financovateľnosti dlhodobej starostlivosti v strednodobom a dlhodobom horizonte, pritom na Slovensku 
kopíruje trend v EÚ.  

Svetová zdravotnícka organizácia v Globálnom akčnom pláne fyzickej aktivity 2018-2030 uvádza,                                   
že vykonávaním športových aktivít v dĺžke 60 min denne na obyvateľa vo veku 15 – 64 rokov znížime výskyt 
kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny, cukrovky a chronických chorôb dýchacích ciest o 10 % oproti 
súčasnosti. 
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4.2 Formulácia vízie a jej priority 

Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku je postavená na 6 základných pilieroch a 10 horizontálnych 
prioritách. S cieľom zvýšenia spoločenského a ekonomického postavenia športu na Slovensku, ktoré bude 
zodpovedať jeho prínosom pre spoločnosť a štátny rozpočet, bola vízia formulovaná nasledovne: 

 

Zdravé a aktívne Slovensko, ktoré cez udržateľný, inovatívny a inkluzívny systém športu 
rozvíja a propaguje jeho spoločenský a ekonomický význam.  

 

Základné piliere a horizontálne priority korešpondujú so závermi medzinárodných strategických dokumentov 
a multilaterálnych dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Taktiež rešpektujú platné 
celospoločenské strategické dokumenty národného významu a platnú európsku a národnú legislatívu, ktorá 
priamo a nepriamo upravuje oblasť športu. 

Obrázok 2: Vízia rozvoja športu na Slovensku 

  

 Zdroj: vlastné spracovanie 

Piliermi koncepcie rozvoja športu sú transparentný a udržateľný systém riadenia, moderné športové 
prostredie, budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie, excelentnosť vo vrcholovom športe, zdravá 
a aktívna spoločnosť a digitalizácia športu a inovácie. 

Horizontálnymi prioritami koncepcie rozvoja športu sú zastavenie úpadku telesnej aktivity v populácii 
Slovenska, zastavenie rastu nadváhy a obezity u detí a mládeže, zvyšovanie úrovne pohybovej gramotnosti, 
znižovanie podielu ekonomickej spoluúčasti domácností na športe, aktívny boj proti negatívnym javom 
v športe, rovnosť príležitostí, koordinovaná spolupráca ústrednej štátnej správy, regionálnej a miestnej 
samosprávy, zapojenie športových odborníkov do rozhodovacích procesov samospráv v oblasti športu 
a podpora efektívneho dobrovoľníctva a trénerstva.  

Zdravé a aktívne Slovensko, ktoré cez udržateľný, inovatívny a inkluzívny systém športu rozvíja a               
propaguje jeho spoločenský a ekonomický význam
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4.3 Predstavenie strategických pilierov a ich cieľov 

Strategické piliere Koncepcie rozvoja športu sú definované na základe hlavných cieľov projektu Stratégia 
Šport 2030 a sú hierarchicky rozpracované na hlavné oblasti rozvoja až po úroveň konkrétnych projektov 
a iniciatív. Každý strategický pilier je postavený na východiskách z analytickej fázy projektu, má definované 
hlavné ciele, zainteresované strany, výzvy a riziká,  kľúčové princípy pre rozvoj športu v danej oblasti a plán 
implementácie.  

V rámci Vízie a koncepcie rozvoja športu do roku 2030 bolo definovaných 6 kľúčových strategických 
pilierov:  

 Transparentný a udržateľný systém riadenia predpokladá vytvorenie komplexného modelu 
financovania športu na Slovensku a kompetencií hlavných zúčastnených strán tak, aby bol 
zabezpečený jeho dlhodobo udržateľný rozvoj. Prostredníctvom tohto piliera dôjde k nastaveniu 
koordinovanej spolupráce ústrednej štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy a k zapojeniu 
športových odborníkov do rozhodovacích procesov samospráv v oblasti športu. Výsledkom bude 
posilnenie hospodárskeho rozmeru športu.  

 Moderné športové prostredie predpokladá aktualizáciu registra športovej infraštruktúry a vytvorenie 
návrhu plánu budovania a obnovy modernej a udržateľnej športovej infraštruktúry. Cieľom tohto piliera 
je nastavenie koordinovanej spolupráce ústrednej štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy. 
Výsledkom bude posilnenie spoločenskej úlohy športu. 

 Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie predpokladá vytvorenie podmienok 
a prostredia pre kvalitatívny rozvoj výučby telesnej výchovy na všetkých úrovniach, zabezpečenie 
materiálno-technologických pomôcok a zlepšenie športovej infraštruktúry v školách, vytvorenie 
systematického modelu pre rozvoj zručností a navýšenie počtu trénerov. Prostredníctvom tohto piliera 
by malo prísť k zvýšeniu kvality a celkového času fyzickej aktivity deti a mládeže v školách, a k 
podpore vyššej miery spolupráce medzi jednotlivými zainteresovanými stranami, ktorá podporí 
činnosti v oblasti inovácií a taktiež identifikáciu talentov. Cieľom piliera je podpora verejného zdravia 
prostredníctvom fyzickej aktivity a zvyšovanie úrovne pohybovej gramotnosti. 

 Excelentnosť vo vrcholovom športe sa zameriava na rozvoj podmienok pre talentovanú mládež, 
vytvorenie návrhu systémového riešenia pre vrcholových športovcov založeného na príkladoch zo 
zahraničia, a tým navýšenie počtu úspechov slovenských športovcov a počtu nominácii na vrcholné 
športové podujatia. Kľúčové projekty a iniciatívy v rámci toho piliera zabezpečia systematický rozvoj 
vrcholového športu na Slovensku a taktiež podporia športovcov po ukončení profesionálnej kariéry. 
Cieľom piliera je posilnenie spoločenskej úlohy športu a posilnenie športovej dobrovoľníckej činnosti. 

 Zdravá a aktívna spoločnosť sa priamo venuje opatreniam s cieľom navýšenia počtu aktívne 
športujúcej populácie, zvýšenie eko-mobility a k zlepšeniu štatistík životosprávy obyvateľstva. Cieľom 
tohto piliera je zastavenie úpadku telesnej aktivity v populácii Slovenska a zastavenie rastu nadváhy 
a obezity u detí a mládeže. Výsledkom bude podpora verejného zdravia prostredníctvom fyzickej 
aktivity. 

 Digitalizácia športu a inovácie predpokladá vytvorenie návrhu a špecifikáciu rozvoja súčasného 
informačného systému športu, podporu riadenia športu pomocou digitálnych technológií, vytvorenie 
a aplikačné využívanie športového dátového a znalostného centra s využitím „big data” a umelej 
inteligencie a zlepšenie podmienok pre využívanie technologických inovácii v športovom odvetví. 
Cieľom tohto piliera je vytvorenie podmienok pre aktívny boj proti negatívnym javom v športe 
a zvyšovanie rovnosti príležitostí. Výsledkom bude posilnenie spoločenskej úlohy športu a posilnenie 
hospodárskeho rozmeru športu. 
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Na základe vízie a koncepcie rozvoja športu je navrhnutá sústava šiestich kľúčových strategických pilierov, 
ktoré prispievajú k naplneniu horizontálnych priorít a zároveň určujú smerovanie rozvoja hlavných oblastí 
športu od financovania cez vzdelávanie, inovácie a športovú infraštruktúru, vrcholový šport, šport pre 
všetkých až po dopady jednotlivých oblastí na spoločnosť a ekonomiku.   

Obrázok 3 - Strategické piliere 

 

 

Jednotlivé piliere a ich ciele sú vzájomne prepojené pomocou kľúčových indikátorov výkonu zadefinovaných 
podľa konceptu SMART, ktorý predpokladá, že ciele nadobúdajú tieto znaky: 

 Specific (špecifické) – sú špecifické v tom, čo chceme dosiahnuť. 

 Measurable (merateľné) – používame merateľné metriky, aby bolo možné jednoducho sledovať 
úspešnosť implementácie koncepcie. 

 Attainable (dosiahnuteľné) – sú realistické a majú dosiahnuteľné míľniky. 

 Relevant (relevantné) – sú relevantné a predstavujú priame výsledky implementácie koncepcie. 

 Time-bound (časovo obmedzené) – obsahujú presne stanovený časový rámec s definovanými 
východiskovými a cieľovými hodnotami. 

 

5.1 Transparentný a udržateľný systém riadenia 

Prvým pilierom vízie a koncepcie je vytvorenie transparentného a udržateľného systému riadenia športu 
prostredníctvom komplexného modelu financovania športu tak, aby bol zabezpečený jeho dlhodobo 
udržateľný rozvoj.  

Ako bolo bližšie analyzované v kapitole 4.1 tohto dokumentu, za hlavný problém súčasného stavu riadenia 
športu na Slovensku je nízka úroveň podielu športu k tvorbe HDP a zamestnanosti. Príčinu nízkeho podielu 
športu k tvorbe HDP je potrebné hľadať v jednotlivých komponentoch, ktoré HDP vytvárajú. Z pohľadu podielu 
výdavkov domácností do športu je Slovensko na úrovni priemeru krajín s približne rovnakými 
charakteristikami. Horšie je to v prípade podielu verejných výdavkov do športu, ktoré sú výrazne podpriemerné 
s porovnávanými krajinami, a aj nízkeho podielu investícií, ktoré priamo ovplyvňujú nízku produktivitu práce 
zamestnanca. 

Z pohľadu hlavného cieľa tohto strategického piliera - postupného dobiehania výdavkov do športu na úroveň 
priemeru krajín EÚ, či už z pohľadu verejných ako aj súkromných výdavkov a investícií, je model financovania 
nastavený  na postupné dosahovanie míľnikov. Prvým míľnikom je dosiahnutie úrovne priemerných verejných 
výdavkov najmenej rozvinutých krajín EÚ na obyvateľa do roku 2025. Ďalším je úroveň priemerných verejných 
výdavkov na úrovni krajín V4 do roku 2030 a tretím míľnikom je dosiahnutie úrovne priemeru krajín EU-27 
v roku 2035.  
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Prostredníctvom naplnenia daných míľnikov je možné dosiahnuť naplnenie týchto doplnkových cieľov: 

 Zvýšenie ročného príspevku športu k tvorbe HDP o 190% do roku 2035. 

 Vplyvom zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľstva znížiť výskyt tzv. civilizačných ochorení 
o 10% oproti súčasnému stavu, čo umožní šetrenie na výdavkoch do zdravotníctva.  

 Rozvoj a podpora zamestnanosti v športe cez zvýšenie produktivity práce na zamestnanca. 

 Rozvoj financovania priorít športu z programov EÚ. 

Z historického pohľadu riadenie športu na Slovensku prechádzalo od centralistického modelu, ktorý bol 
koncipovaný ako celonárodný projekt a platný do roku 1989, k súčasnému decentralizovanému konceptu, 
ktorý je charakteristický spoluprácou vecne príslušného ministerstva, vlády a mimovládnych organizácií na 
celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Z pohľadu bežných výdavkov zameraných na prevádzkové financovanie jednotlivých športov na Slovensku 
sú primárnymi finančnými zdrojmi  výdavky z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR, a to podľa alokačného kľúča 
nadefinovaného na základe dohody jednotlivých zainteresovaných strán. Podpora športu bežného charakteru 
zo strany mimovládnych organizácií a právnických a fyzických osôb má len marginálny význam, a to tak 
z pohľadu celkového objemu zdrojov, ako aj z pohľadu ich dlhodobej udržateľnosti a tlaku na inovácie 
a zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti športu na národnej a medzinárodnej úrovni. Mimovládne 
organizácie a právnické a fyzické osoby financujú slovenský šport jednak prostredníctvom uzatvárania zmlúv 
o sponzorstve v športe a jednak prostredníctvom zmlúv o reklame.  

Objem aktívnych zmlúv o reklame nie je možné identifikovať, nakoľko neexistuje ich komplexná databáza. Je 
však prekvapivé, že inštitút zmluvy o sponzorstve v športe je využívaný vo významnej menšine prípadov aj 
napriek tomu, že umožňuje priame znižovanie daňového základu pre sponzora bez skúmania náležitostí 
a opodstatnenosti vynakladaných daňových výdavkov. 

Graf 12: Verejné výdavky bežného charakteru do športu na Slovensku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT  

Jednou z problematických oblastí riadenia slovenského športu je vysoká volatilita jeho financovania 
z verejných zdrojov. Ide predovšetkým o nekoncepčné bežné financovanie z úrovne centrálnej vlády, ktoré je 
dôsledkom chýbajúceho konkrétneho prepojenia s príjmovými položkami rozpočtu verejnej správy. 
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Graf 13: Medziročná zmena objemu investícií do športu na Slovensku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT  

Volatilita sa prejavuje aj v oblasti investícií. Revitalizácia a výstavba športovej infraštruktúry tak na národnej, 
ako aj na regionálnej a miestnej úrovni, si vyžaduje strednodobý a dlhodobý investičný plán, ktorý je možné 
udržateľne nastaviť len za podmienky stabilného bežného financovania a vytvorenia priestoru na investičné 
financovanie z európskych programov.   

Vzhľadom na tento identifikovaný problém riadenia slovenského športu a na závery z analýzy jeho 
národohospodárskeho významu, dlhodobo udržateľný model financovania športu by mal byť založený na 
transparentnom prepojení s príjmovými položkami rozpočtu verejnej správy so zohľadnením jeho 
hospodárskych a spoločenských prínosov.  

Navrhujeme postaviť udržateľný systém financovania slovenského športu na 3 pilieroch: 

 rozpočet verejnej správy; 

 európske programy; a 

 mimovládne organizácie. 

Pokiaľ ide o zdroje rozpočtu verejnej správy, je potrebné vychádzať z primárneho benefitu športových 
aktivít na zdravie obyvateľstva podľa záverov Svetovej zdravotníckej organizácie v Globálnom akčnom pláne 
fyzickej aktivity 2018-2030 (ďalej len „Globálny akčný plán“).   

Na základe záverov Globálneho akčného plánu vykonávaním športových aktivít v dĺžke 60 min denne na 
obyvateľa vo veku 15 – 64 rokov by sa mali znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť v oblasti neprenosných 
chorôb o 10 % oproti súčasnosti. 

Tabuľka 5:  Percentuálny podiel výdavkov na zdravotnú starostlivosť z pohľadu jednotlivých chorôb - krajiny OECD 

Pozn.: Zvýraznené riadky v tabuľke identifikujú typy ochorení, na ktoré má pohybová aktivita priamy pozitívny vplyv 

 
podiel na celkových výdavkoch na 

zdravotnú starostlivosť 
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Ochorenia oka a adnexy 2,5% 

Choroby ucha a mastoidída 0,6% 

Choroby obehového systému 13,2% 

Choroby dýchacieho systému 6,4% 

Choroby tráviaceho systému 10,9% 

Choroby kože a podkožného tkaniva 1,5% 

Choroby pohybového aparátu a spojivového tkaniva 7,6% 

Choroby močovej a pohlavnej sústavy 5,2% 

Tehotenstvo, pôrod a šestonedelie 1,8% 

Choroby vznikajúce v perinatálnej perióde 0,4% 

Vrodené chyby, deformácie a chromozomálne abnormality 0,4% 

Abnormálne klinické a laboratórne nálezy, inde nešpecifikované 3,4% 

Zranenie, otrava a iné následky vonkajších príčin 4,8% 

Faktory, ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami 3,1% 

Nezaradené 9,2% 

Všetky príčiny 100,0% 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát OECDStat (Expenditure by disease, age and gender under the 
System of Health Accounts (SHA) Framework) 

Na základe spracovania štatistických dát OECD zobrazených v tabuľke vyššie, ako jediného komplexného 
zdroja informácií o podieloch príčin jednotlivých skupín chorôb na celkových výdavkoch na zdravotnú 
starostlivosť, je možné konštatovať, že neprenosné choroby, špecifikované v Globálnom akčnom pláne ako 
choroby, ktorým je možné predchádzať alebo efektívne zmierňovať ich dôsledky pravidelnou fyzickou 
aktivitou, tvoria 58 % celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť. 

Podľa účtovných závierok zdravotných poisťovní všeobecného zdravotného poistenia za rok 2019, celkové 
náklady na poistné plnenia v súvislosti s úhradou zdravotnej starostlivosti dosiahli 4 882 mil. EUR, z čoho 
výdavky na neprenosné choroby, ktorým je možné predchádzať alebo efektívne zmierňovať ich 
dôsledky pravidelnou fyzickou aktivitou, tvorili 2 838 mil. EUR. 

Ak sa teda riadime závermi Globálneho akčného plánu a vplyvom zvýšenia pohybovej aktivity 
obyvateľstva znížime výskyt tzv. civilizačných chorôb, tak potenciálna úspora na nákladoch na 
poistné plnenia v súvislosti s úhradou zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne verejného 
zdravotného poistenia predstavuje 284 mil. EUR ročne. Ide o potenciálny zdroj financovania preventívnej 
zdravotnej starostlivosti. 

Samotný systém financovania zdravotnej starostlivosti je však dlhodobo deficitný, pričom primárny deficit je 
tvorený na úrovni štátneho rozpočtu významným nepomerom medzi výškou zdravotných odvodov 
ekonomicky aktívnych osôb a poistencov štátu.  
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Obrázok 4: Porovnanie výšky zdravotných odvodov a nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2019 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát ŠÚSR a účtovných závierok poisťovní všeobecného zdravotného 
poistenia za rok 2019(https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch) 

V nastavenom systéme financovania zdravotnej starostlivosti tvoria zdravotné odvody ekonomicky aktívnych 
osôb v priemere 163 % výšky nákladov na zdravotnú starostlivosť. Naopak, zdravotné odvody poistencov 
štátu tvoria v priemere len 50 % výšky nákladov na zdravotnú starostlivosť. 

Tabuľka 6: Výdavky na stabilizáciu zdravotníckych zariadení zo štátneho rozpočtu 

Výdavky na stabilizáciu zdravotníckych zariadení za roky 2000 – 2002 319 989 378 EUR 

Výdavky na stabilizáciu zdravotníckych zariadení za roky 2002 – 2004 668 293 169 EUR 

Výdavky na stabilizáciu zdravotníckych zariadení za roky 2005 – 2011 419 816 045 EUR 

Výdavky na stabilizáciu zdravotníckych zariadení za roky 2012 – 2017 647 000 000 EUR 

Výdavky na stabilizáciu zdravotníckych zariadení za roky 2016 – 2020 575 000 000 EUR 

2 630 098 592 EUR 
 

priemer výdavkov na stabilizáciu zdravotníckych zariadení na 1 rok 131 504 930 EUR 
 

priemer výdavkov na stabilizáciu zdravotníckych zariadení na 1 mesiac                  
a 1 poistenca štátu (2019) 

4,04 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát Ministerstva zdravotníctva SR, Národnej rady SR a HPI 

K zdravotným odvodom za poistencov štátu je potrebné pripočítať výdavky na finančnú stabilizáciu 
zdravotníckych zariadení, ktorá tvorí v priemere 4,04 EUR na 1 poistenca štátu a mesiac, avšak realizuje sa 
zhruba raz za 5 rokov. 

Zároveň je pre Slovensko charakteristická veľmi nízka úroveň financovania preventívnej zdravotnej 
starostlivosti. Prevenciu chápeme ako predchádzanie chorobám, teda ako súbor opatrení a činností na 
predchádzanie chorôb, chýb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho 
posilňovania a rozvoja. V prípade neprenosných chorôb, ktorým je možné predchádzať alebo efektívne 
zmierňovať ich dôsledky pravidelnou fyzickou aktivitou, je prevenciou vykonávanie pravidelných športových 
aktivít. 
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odvodov na EAO 
za mesiac

121,61 EUR

priemerná výška 
zdravotných 
odvodov na 

poistenca štátu za 
mesiac

37,22 EUR

priemerné mesačné náklady 
na 1 poistenca

74,64 EUR 
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Ročné výdavky na preventívnu zdravotnú starostlivosť dosahujú na Slovensku len 0,09 % HDP, čo 
predstavuje celkom 72,9 mil. EUR ročne. V prepočte na obyvateľa a rok dosahuje výška výdavkov na 
preventívnu zdravotnú starostlivosť len 13,41 EUR. 

Graf 14: Výdavky na preventívnu zdravotnú starostlivosť v % HDP 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT 

Pokiaľ by sme sa chceli v objeme výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť priblížiť priemeru najmenej 
rozvinutých krajín EÚ, je potrebné vynaložiť o 51 mil. EUR viac ako v súčasnosti. Pomerne rovnaký objem 
výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť ako Česko dosiahneme, ak vynaložíme agregátne na 
preventívnu zdravotnú starostlivosť o 132 mil. EUR ročne viac ako v súčasnosti. Priemer krajín EÚ-27 
dosiahneme, ak na preventívnu zdravotnú starostlivosť vynaložíme ročne o 275 mil. EUR viac ako 
v súčasnosti. 

Dobiehanie priemeru EÚ-27 vo výške výdavkov na preventívnu zdravotnú starostlivosť, ktorých objem je na 
Slovensku aj z pohľadu Európskej komisie nevyhovujúci, a elimináciu obrovských jednorazových výdavkov 
na stabilizáciu zdravotníckych zariadení je možné vyriešiť zvýšením odvodov za poistencov štátu.  

Jedným z možných zdrojov financovania športu by mohlo byť zvýšenie zdravotných odvodov za poistencov 
štátu o 8,79 EUR za mesiac na osobu. Takéto riešenie vytvorí v systéme financovania zdravotnej 
starostlivosti dodatočných 285,9 mil. EUR ročne, ktoré by sa mali priamo použiť na prevenciu formou podpory 
pravidelných pohybových aktivít obyvateľstva, a to prostredníctvom športu, prostredníctvom ministerstva 
školstva alebo prostredníctvom Fondu na podporu športu.  

Graf 15: Navýšenie zdravotných odvodov za účelom stability financovanie športu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT 
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Pravidelná športová aktivita, spojená s predpokladanou úsporou na nákladoch neprenosných chorôb, 
umožnia udržateľne bežným spôsobom financovať tak slovenský šport, ako aj slovenské 
zdravotníctvo. 

Využitie európskych programov spočíva vo financovaní základnej obnovy a dobudovania športovej 
infraštruktúry, a to tak na národnej úrovni, ako aj na regionálnej a miestnej úrovni. 

Podľa výsledkov analýzy vplyvu športu na hospodárstvo a spoločnosť je evidentné, že Slovensko investuje 
v prepočte na obyvateľa o 30 % menej prostriedkov, ako je priemer najmenej rozvinutých krajín EÚ, o 52 % 
menej, ako priemer krajín V4 a o 68 % menej, ako je priemer krajín EÚ-27. 

Graf 16: Simulácia objemu investícií do športovej infraštruktúry 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT 

Pre dorovnanie pomerného objemu financovania investícií do športovej infraštruktúry na Slovensku na úroveň 
najmenej rozvinutých krajín EÚ je potrebné navýšiť tvorbu hrubého fixného kapitálu v odvetví športu na úrovni 
28,1 mil. EUR ročne. Od roku 2004, t. j. od vstupu Slovenska do EÚ, je potenciálny kumulatívny objem 
investičného dlhu na športovej infraštruktúre na úrovni 450 mil. EUR, čo korešponduje s odhadom uvedeným 
v Koncepcii štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020. 

Navyše, financovanie športovej infraštruktúry neprebieha systémovo a nie sú určené jasné kritériá podpory                 
a financovania. Ide o financovanie ad hoc bez vopred určenej stratégie, ktorá by mala aj časový harmonogram 
a bolo v rámci nej riešených prierezovo čo najviac športových odvetví. 

Dôsledkom je významne limitovaný rozvoj mnohých športov, ktorým akútne chýba infraštruktúra.                                 
Vo významnej časti športov bez postavenia novej infraštruktúry už nie je z kapacitných dôvodov možné ďalej 
zvyšovať členskú základňu a zabezpečovať štandardný tréningový proces a usporiadanie športových 
podujatí.  

Obrázok 5: Porovnanie nevyčerpaných európskych programov a objemu investičného dlhu na športovej infraštruktúre od 
roku 200415 

 

 
15 za programové obdobie 2014 – 2020 odhadujeme objem nevyčerpania európskych programov na základe 
porovnania objemu čerpania s programovým obdobím 2007 – 2013 v rovnakom období n+1 
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Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT, Správy certifikačného orgánu o čerpaní 
štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.07.2014 
a údajov z NSRR 

Do tohto stavu sa slovenský šport dostal hlavne pre nedôsledné zadefinovanie svojho miesta v strategických 
a podporných dokumentoch implementácie politiky súdržnosti pre programové obdobia 2004 – 2006, 2007 – 
2013 a 2014 – 2020. Kumulatívny objem nevyčerpaných európskych programov od r. 2004 dosahuje 405 mil. 
EUR, čo je objem, ktorý by pokryl až 90 % súčasného investičného dlhu na športovej infraštruktúre. 

Vzhľadom na vyššie uvedené vnímame európske programy ako primárny zdroj financovania investícií do 
športovej infraštruktúry na Slovensku.  

Športovú infraštruktúru národného významu je efektívne financovať prostredníctvom tzv. národných 
projektov. Národný projekt je osobitný typ projektu, ktorý realizuje vybraný prijímateľ za účelom dosiahnutia 
cieľov konkrétneho operačného programu so špeciálnym zreteľom na celoslovenský význam, resp. význam 
pre rozvoj príslušného regiónu. Jeho výhodou je využitie možného prieniku oblastí podpory na základe 
komplementarít a synergií identifikovaných v partnerskej dohode platnej na príslušné programové obdobie. 
Práve tento aspekt umožňuje kumulovať nevyčerpané zostatky alokácií štrukturálnych fondov, efektívne ich 
združovať a systematicky financovať investične náročné projekty športovej infraštruktúry na základe 
investičného plánu. 

Športovú infraštruktúru regionálneho významu je efektívne financovať z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (ďalej len „IROP“), nakoľko ide o priamy nástroj financovania investícií regionálneho 
významu. Základom pre čerpanie  IROP je schválená Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS), na 
ktorej participuje tak riadiaci orgán pre IROP, ako aj samosprávne kraje a krajské mestá. 

Športovú infraštruktúru miestneho významu je efektívne financovať pomocou metódy LEADER. Ide o jeden z 
najúčinnejších nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka. LEADER je ojedinelý v tom, že 
zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov preberajú 
miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu. 

Mimovládne organizácie ako tretí zdroj financovania športu na Slovensku predstavujú dôležitý doplnok 
k verejným zdrojom, najmä preto, že  pokiaľ plnia zákonom stanovené podmienky, môžu sa uchádzať o podiel 
na dani z príjmu. Ide o 2 % z dane z príjmu, ktoré fyzická aj právnická osoba môže vo svojom daňovom 
priznaní poukázať (asignovať) pre konkrétnu organizáciu zo zoznamu vytvoreného notárskou komorou. 

Graf 17: Objem výnosu dane z príjmov fyzických osôb 
 

 

Graf 18: Potenciálny objem financovania mimovládnych 
organizácií (2% DPFO) 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát z rozpočtov verejnej správy 
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Z hľadiska potenciálneho objemu financovania mimovládnych organizácií nemôžeme očakávať, že tento zdroj 
financovania významne ovplyvní prevádzkové financovanie športu na Slovensku. Zároveň je to však dôležitý 
participatívny prvok financovania športu, ktorého objem odráža celospoločenské vnímanie dôležitosti 
pohybových aktivít v spoločnosti. 

Zhrnutie strategického piliera 

 Na Slovensku dnes tvorí šport 0,76 % hrubého domáceho produktu a 0,44 % celkovej 
zamestnanosti, čo ho radí na jedno z posledných miest z hľadiska hospodárskeho významu 
naprieč všetkými členskými krajinami EÚ. 

 Podiel verejných výdavkov bežného charakteru na hrubom domácom produkte je na Slovensku 
nižší ako v najmenej rozvinutých krajinách EÚ, čo priamo ovplyvňuje aj objem investícií, ktorých 
podiel na hrubom domácom produkte dosahuje len 56 % priemeru krajín EÚ. 

 Šport je pritom jednou z najefektívnejších oblastí financovania verejnými zdrojmi. V súčasnosti 
jedno euro verejných zdrojov dokáže vygenerovať 2,79 EUR prírastku na hrubom domácom 
produkte, pričom potenciál je až na 4 eurách. 

 V dôsledku tvorby pracovných miest v športe dokážeme zvýšiť príjmy zo sociálnych a 
zdravotných odvodov a dane z príjmov zo závislej činnosti v priemere o 20 mil. euro ročne. 

 Rozvoj športového prostredia ma priamy dosah na rozvoj nielen veľkých miest, ale najmä 
vidieckych a prechodných regiónov. 

 Ciele strategického piliera sú: zvýšenie ročného príspevku športu k tvorbe HDP o 190% do 
roku 2035, vplyvom zvýšenia pohybovej aktivity obyvateľstva dosiahnuť zníženie výskytu tzv. 
civilizačných ochorení o 10% oproti súčasnému stavu, čo umožní šetrenie na výdavkoch do 
zdravotníctva, rozvoj a podpora zamestnanosti v športe cez zvýšenie produktivity práce na 
zamestnanca, rozvoj financovania priorít športu z programov EÚ. 

 Nový systém financovania slovenského športu by mal byť založený na adresných verejných 
zdrojoch s jasným mechanizmom medziročnej valorizácie a s jasnými merateľnými 
ukazovateľmi, ktorých naplnenie je priamo prepojené s úsporou konkrétnych verejných 
výdavkov a elimináciou potenciálnych dodatočných verejných výdavkov.  

 Nasledujúcimi krokmi v rámci implementácie jednotlivých opatrení sú:  

o Odsúhlasenie vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku na úrovni jednotlivých 
relevantných inštitúcií v športovom ekosystéme a potvrdenie zdrojov financovania pre 
jednotlivé opatrenia a iniciatívy.  

o Potvrdenie a naštartovanie jednotlivých programov a iniciatív definovaných v  
nasledujúcich strategických pilieroch. 

o Otvorenie rokovania s poisťovňami všeobecného zdravotného poistenia o spolupráci 
v oblasti financovania preventívnej zdravotnej starostlivosti a prerozdelenia finančných 
prostriedkov zo zvýšenia platieb za poistencov štátu. 

5.2 Moderné športové prostredie 

Časť ľudí, ktorí sa chcú venovať športu, to robí bez ohľadu na to, aké športové zariadenia sú k dispozícii. No 
pre väčšinu ľudí má typ, vhodnosť a kvalita infraštruktúry obrovský vplyv na ich možnosti vyskúšať si šport 
alebo aktivitu prvýkrát a potom sa k nej pravidelne vracať. Je dôležité, aby bolo moderné športové prostredie 
navrhnuté tak, aby bolo pre ľudí prístupnejšie a účasť na fyzickej aktivite bezpečnejšia. Moderné športové 
prostredie musí v plnej miere podporovať rozvoj slovenského vrcholového športu ako aj infraštruktúry pre 
šport pre všetkých. Takéto moderné športové prostredie je možné dosiahnuť iba systematickým rozvojom 
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podľa transparentne zvolených kritérií. „Pokiaľ nie je koncepcia rozvoja športovísk, nemôže byť ani koncepcia 
rozvoja športu ako takého“.16 

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, v súčasnom stave športovej infraštruktúry sa 
prejavuje vysoká miera investičného dlhu a teda nedosahuje parametre na základnú športovú prípravu, 
organizovanie športových podujatí, aktívne trávenie voľného času, či na bezbariérovú prístupnosť pre 
všetkých športovcov. Od roku 2004, t. j. od vstupu Slovenska do EÚ, je potenciálny kumulatívny objem 
investičného dlhu na športovej infraštruktúre na úrovni 450 mil. EUR. Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej 
kapitole, pre dorovnanie objemu financovania investícií do športovej infraštruktúry na úroveň najmenej 
rozvinutých krajín EÚ je potrebné navýšenie hrubého fixného kapitálu na úrovni 28,1 mil. EUR ročne17. 
Vzhľadom na obmedzené množstvo verejných financií je potrebné brať dôraz na ich efektívne využívanie s 
ohľadom na finančné náklady spojené s prevádzkou a údržbou infraštruktúry. 

Na základe vyššie spomenutého boli v posledných rokoch 2018-2020 uvoľnené značné objemy finančných 
prostriedkov zo strany vlády, resp. jednotlivých ministerstiev, čo je vzhľadom na systémové podfinancovanie 
športovej infraštruktúry možné vnímať ako pozitívny krok. Financovanie športovej infraštruktúry však 
neprebieha systémovo a nie sú určené jasné kritériá podpory jej financovania. Ide o financovanie ad hoc bez 
vopred určenej stratégie, ktorá by mala aj časový harmonogram a bolo v rámci nej riešených prierezovo čo 
najviac športových odvetví. To bráni rozvoju športov, zvyšovaniu členskej základne, zabezpečovaniu 
štandardného tréningového procesu a usporiadaniu športových podujatí. 

Súčasná športová 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. Absentuje systematický prístup a jasná definícia prioritných oblastí rozvoja, resp. 
obnovy infraštruktúry vrátane využívania moderných digitálnych technológií. 

Hlavnými cieľmi strategického piliera sú: 

 Aktualizácia registra športovej infraštruktúry 

 Návrh plánu budovania a obnovy modernej a udržateľnej športovej infraštruktúry 

 Znižovanie kumulovaného investičného dlhu v športovej infraštruktúre o 8%18 ročne 

 Navýšenie počtu športovísk pre prípravu vrcholových športovcov a pre aktívne trávenie 
voľného času 

 Aplikovanie inovatívnych riešení a systémov 

Východiská z analytickej časti a zadefinované ciele strategického piliera vedú k naformulovaniu prioritných 
oblastí piliera Moderné športové prostredie: 

 Pasportizácia a digitalizácia dát o existujúcej športovej infraštruktúre a nastavenie záväzných 
pravidiel pri financovaní športovej infraštruktúry z verejných zdrojov, ktoré zadefinujú povinnosti 
majiteľov športovej infraštruktúry z pohľadu zberu dát (napr. pridávanie novobudovanej infraštruktúry 
do databázy, aktualizácia údajov). 

 Nastavenie dlhodobého plánu rozvoja a Strategický rozvoj športovej infraštruktúry s určením 
prioritných geografických, športových, spoločenských a komerčných kritérií. Návrh stratégie 
budovania a obnovy športovej infraštruktúry. 

 

16 Zdroj: E-športinform,03/2018 
17 bližší detail výpočtu investičného dlhu športovej infraštruktúry na Slovensku je súčasťou kapitoly 5.1 
Transparentný a udržateľný systém riadenia 
18 hodnota cieľa znižovania investičného dlhu je stanovaná priemerným trendom rastu výšky investícií do 
infraštruktúry v rámci CBA analýzy  
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 Prioritná oblasť trvalá udržateľnosť a bezbariérovosť zahŕňa definovanie systému určenia 
vhodného vlastníka a prevádzkovateľa novovybudovanej športovej infraštruktúry spolu s nastolením 
záväzných parametrov udržateľnosti a bezbariérovosti pri projektovaní športovej infraštruktúry. 

 Pre určenie infraštruktúry národného významu je potrebné definovať odporúčania pre 
kategorizáciu a identifikovanie športovísk, ktoré je vhodné považovať za adeptov na pridelenie štatútu 
infraštruktúry národného významu (ŠINV). Infraštruktúra národného významu by mala byť určená na 
medzinárodnú súťaž alebo na prípravu športových reprezentantov.  

 Prevádzka a údržba športovej infraštruktúry vyžaduje vypracovanie finančného plánu zdrojov 
financovania pre prevádzku a údržbu, aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu nedostatočnou 
údržbou počas jej životnosti, zadefinovanie podmienok výziev tak, aby boli verejné prostriedky použité 
efektívne. 

 Aplikovanie inovatívnych riešení a systémov predstavuje využívanie tzv. “smart” riešení 
v športovej infraštruktúre s cieľom zvýšenia jej kvality a zlepšenia poskytovaných služieb 
a bezpečnosti. 

Tabuľka 7: Zoznam projektov/iniciatív rozvoja moderného športového prostredia 

Oblasť Projekt / Iniciatíva 

 

Pasportizácia športovej 
infraštruktúry 

 

Stanovenie role vlastník registra . Definovať pojem „športové zariadenie“, ktoré 
bude do databázy zadávané, a definovať parametre a atribúty športových 
zariadení, ktoré sa budú zbierať. 

Príprava  metodiky zberu dát  ako podpornej dokumentácie popisujúcej zber dát. 
Zadefinovať zodpovednosť za napĺňanie databázy. Navrhujeme určiť 
samosprávy, mestá, obce ako zodpovedné za poskytnutie komplexných dát, ale 
samotné napĺňanie databázy by malo byť v zodpovednosti vlastníka registra. 

Príprava funkčnej špecifikácie Centrálneho registra športovej infraštruktúry. 
Implementácia IT riešenia „Centrálny register športovej infraštruktúry“.  

Prevádzkovanie Centrálneho registra športovej infraštruktúry a  pravidelná 
aktualizácia systému. 

 

Strategický rozvoj - plán 
rozvoja športovej 
infraštruktúry 

 

Zadefinovanie rolí a úloh jednotlivých inštitúcií (tzv. RACI maticu) pri tvorbe 
Strategického dokumentu. 

Definovanie geografických a demografických kritérií budúceho rozvoja a obnovy 
športovej infraštruktúry regionálneho a mestského významu – t.j. umiestniť počet 
a druh športovísk podľa veľkosti, geografickej príslušnosti mesta / obce. 
Vizualizácia dát formou tzv. “heatmaps” a následné vyhodnotenie kritérií a analýzy 
ponuky a dopytu. 

Zostavenie finálneho plánu rozvoja športovej infraštruktúry – prioritizácia 
rozvoja a budovania športovej infraštruktúry prihliadajúc na definované kritériá a 
prihliadajúc na identifikovaný dopyt. 

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov zohľadňujúc finálny plán rozvoja 
športovej infraštruktúry. Vypracovanie dlhodobého plánu rozvoja. 

 

Trvalá udržateľnosť 
športovej infraštruktúry 

Pokračovanie SOŠV v  iniciatíve a napĺňaní cieľov “Stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja” SOŠV. 

Stanoviť parametre bezbariérovosti pri budovaní a obnove športovej 
infraštruktúry. 
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 Vyhodnocovanie zadefinovaných cieľov, míľnikov a opatrení - pravidelne 
monitorovať pokrok a zhromažďovať údaje o realizovaných cieľoch a opatreniach 
(zriadenie Analytickej jednotky na MŠVVŠ SR). 

Definovanie vhodného vlastníka a prevádzkovateľa novovybudovanej 
športovej infraštruktúry (po obnove / vybudovaní infraštruktúry. 

 
Infraštruktúra národného 
významu 
 

Zadefinovanie a schválenie kritérií pre udeľovanie štatútu ŠINV, vybrané 
športoviská by mali byť rozdelené do skupín. 

Nastavenie princípov a podielu financovania športovej infraštruktúry národného 
významu. 

Navrhnúť podporu pre adeptov na ŠINV – napríklad daňové úľavy, garancia 
„obratu“ pri plnej obsadenosti. 

Analýza dopadu zmien na legislatívu, zmeny v prevádzkových plánoch a plánoch 
financovania športových zariadení. 

 

Prevádzka a údržba 

 

Vypracovanie tzv. business case projektu  - štúdie uskutočniteľnosti. Zostaviť 
vecný a finančný plán preventívnej údržby športovej infraštruktúry a 
prislúchajúceho vybavenia pri obnove a pri každom novom projekte výstavby. 
Odporúčame definovať tieto plány už pri spracovaní výzvy. 

Spracovanie manuálu údržby pre každú prevádzku  (z pohľadu vecného, 
finančného, aj s časovým harmonogramom jednotlivých výkonov údržby). 

Zadefinovať roly a zodpovednosti v procese prevádzkovania a údržby športovej 
infraštruktúry. 

Monitorovať a vyhodnocovať dodržiavanie vecného a prevádzkového plánu. 
Zriadenie Analytickej jednotky na MŠVVŠ SR, zodpovednej za vyhodnocovanie 
a monitoring. 

Aplikovanie inovatívnych 
systémov a riešení 

 

Vypracovanie technického plánu a odporúčaní  pre verejné “smart” športoviská 
a športové zóny za účelom zvýšenia kvality a nového obsahu pre divákov, fanúšikov 
a užívateľov športovísk vrátane ich motivácie na aktívny pohyb a šport.  

Nastavenie jasných kritérií a podmienok pre využívanie moderných technických 
riešení s dopadom na životné prostredie  pri žiadosti o finančnú podporu pri 
rekonštrukcii alebo výstavbe športovej infraštruktúry z verejných financií. 

Podpora športového inovačného ekosystému vedená k tvorbe technologických 
a digitálnych riešení, určených na zlepšenie výkonu vrcholových športovcov 
a podpore zvýšenia zapojenia obyvateľstva do aktívneho trávenia času. 

 

 

Databáza športovej infraštruktúry v Dánsku (2017) je momentálne najnovšie realizovaná databáza v 
Európe. Zavedenie realizoval Dánsky inštitút športových štúdií v spolupráci s Dánskou nadáciou pre kultúrne 
a športové zariadenia. Databáza obsahuje viac ako 11 000 súkromných, verejných a samosprávnych 
zariadení, ktoré sú zoradené do 19 kategórií podľa športového zamerania. V prípade nórskej databázy z roku 
2016 zadávajú, na rozdiel od Dánska, údaje do registra samotné nórske samosprávy cez špeciálne 
rozhranie/informačný systém a prevádzkovateľom databázy je ministerstvom kultúry. Aktualizácia údajov zo 
strany samospráv v periodicite minimálne raz ročne je však povinnosťou a podmienkou pre možnosť uchádzať 
sa o dotácie. Údaje, ktoré databázy poskytujú, sa používajú pri tvorbe koncepcií rozvoja športovej 
infraštruktúry, alebo v procese rozhodovania o financovaní jednotlivých projektov. V závislosti na 
komplexnosti zbieraných údajov môže byť veľmi dobrým podkladom na ďalšie odborné analýzy a výskumy. 
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Pri plánovaní rozvoja športovej infraštruktúry je inšpiratívne komplexné riešenie budúcnosti športu vo Veľkej 
Británii v dokumente “Sporting Future: A New Strategy for an Active Nation”. Z pohľadu športovej 
infraštruktúry odporúča, aby bolo športové zariadenie na správnom mieste, tzn. aby bolo navrhnuté so 
zameraním na zákazníka, vrátane jeho komplexnosti a prístupnosti, pretože tým môže výrazne ovplyvniť 
správanie ľudí. Jedným z najlepších spôsobov, ako to dosiahnuť, je poskytnutie príležitostí na účasť na športe 
a fyzickej aktivite spolu s ďalšími službami, ktoré ľudia chcú alebo potrebujú využiť (napr. knižnice, ordinácie  
lekárov). Odporúča uprednostniť budovanie multišportových zariadení, aby sa na športových zariadeniach 
dalo vykonávať čo najviac športov.  

Dopad nových športových zariadení, ktoré možno použiť iba na jeden šport, bude pravdepodobne menší ako 
dopad takých, ktoré  dokážu uspokojiť širšie spektrum ľudí. Nová športová infraštruktúra musí vyhovovať 
maximálnemu možnému počtu športov, aby ľudia mali čo najširší výber spôsobov aktívnej činnosti. Podobne 
pri plánovaní veľkých kapitálových investícií pre jeden šport je nevyhnutné zvážiť, či majú podobné plány aj 
iné športy, aby sa zabezpečilo využitie úspor z rozsahu. V dokumente sa zvlášť venujú športoviskám  na 
umelých povrchoch. Umelé povrchy sú čoraz dôležitejšou súčasťou každej športovej infraštruktúry, najmä 
keď sa veľa hodín hrania na trávnatých ihriskách stratí kvôli pre zlé počasie v zime. 

Ďalším dôvodom je, že umelé ihriská zvládnu kapacitne  viac hracích hodín ako trávnaté ihriská. Aj 
sprístupnenie školských športových zariadení miestnym komunitám a klubom mimo školských hodín 
pokladajú za dôležité rozhodnutie. 

Katarská národná rozvojová stratégia na roky 2011 - 2016 je dobrým príkladom, ako komplexne pristúpiť 
k rozvojovej stratégii športu.  

Zdroj: PwC spracovanie, Qatar Sports Sector Strategy (2011 – 2016) 
 
Jednou z prioritných oblastí, ktoré rozvíjala Qatar Sports Sector Strategy, je „Sport & Leisure Facilities“.  
Popisuje, ako zlepšiť existujúci prístup a využitie športových zariadení a ako pristúpiť k výstavbe a prevádzke 
nových zariadení vrátane účelových zariadení. Detailizovaním prioritných oblastí boli identifikované 3 
kľúčové výstupy pre športový sektor na obdobie rokov 2011 až 2016. Príkladom pre nás je práve Výstup č.2 
– Vylepšené a integrované plánovanie pre komunitné a elitné športové zariadenia, so zadefinovaným cieľom 
zabezpečiť primerané, vhodné a prístupné zariadenia pre rekreačné a súťažné športy.  

Výstupom bol Národný plán športových a rekreačných zariadení na zabezpečenie koordinovanejšieho 
prístupu k poskytovaniu a zlepšovaniu alebo modernizácii športových zariadení. Cesta, ako zadefinovaný cieľ 
dosiahnuť, sa skladala z týchto fáz: 

 Pri tvorbe stratégie si zvolili  
kombináciu prístupov zhora 
nadol a zdola nahor. To 
znamená, že národné priority 
sú vytvorené tak, aby napĺňali 
ciele dlhodobej národnej 
vízie Katar 2030. Ale 
základná línia a strednodobé 
priority vychádzajú z 
konkrétnych sektorových 
stratégií a analýz. 

Obrázok 6: Príklad katarskej národnej rozvojovej stratégie 
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 Audit športových a rekreačných zariadení v krajine; 

 Aktualizácia elektronickej databázy športových a rekreačných zariadení; 

 Porovnanie ponuky so súčasným a predpokladaným budúcim dopytom; 

 Hlavný plán športových a rekreačných zariadení vrátane priestorových máp, ktoré zobrazujú 
umiestnenie súčasných a budúcich športových štadiónov, konkurenčné miesta, ako aj vyhradené 
oblasti pre príležitostné a neorganizované rekreačné aktivity. 

Pri definovaní strategického rozvoja športovej infraštruktúry na Slovensku odporúčame použiť vyššie 
spomínaný prístup kaskádovania cieľov. Len tak môže plán rozvoja pokryť všetky oblasti strategického piliera 
Športová infraštruktúra. Bližší detail aplikovania komplexnej národnej rozvojovej stratégie je súčasťou prílohy 
č. 1 tohto dokumentu.  

Z pohľadu trendov v rámci digitalizácie a inovácií, športoviská a priestory pre aktívnu pohybovú činnosť čelia 
rastúcej výzve, ktorou je postupná konkurencia z iných zábavných formátov. Ich hlavným cieľom je prilákať 
pozornosť fanúšikov a tým aj zmena ekonomického a finančného prostredia.  V oblasti športových divákov je 
a bude rastúcom trendom spojenie fyzickej prítomnosti na športových podujatiach s výrazným doplnením 
rôznymi formami digitálnych on-line služieb a digitálnych platforiem. 

Obrázok 7: Koncept prepojenia fyzickej a digitálnej prítomnosti pre športového fanúšika na športovom podujatí 

 

zdroj: vlastné spracovanie 
 
Ďalším trendom pri rozvoji športovej infraštruktúry s aplikáciou inovatívnych systémov je realizácia tzv. 
verejných “smart” športovísk, ktoré sú určené na poskytnutie maximálnej spokojnosti pri individuálnych, 
rodinných a kolektívnych športových aktivitách. Z tohto pohľadu je kľúčovým poskytnúť športujúcej verejnosti 
nasledovné služby: 

 služby nápomocné s vyhľadaním verejného športoviska vrátane on-line  služieb spojených s nákupom 
športového oblečenia a výbavy, občerstvenia a športovej stravy a pod, 

 aktuálnu ponuku tréningových procesov a podmienky šité na mieru každého účastníka,  
 možnosť virtuálnych  súťaží,  

 možnosť  osobnej analýzy cvičenia a tréningu cez VR a vnesenú realitu, video analýzu  

 sociálnu komunikáciu v rámci digitálneho prostredia, sociálne siete, blogy,  

 „big data“ pre prevádzkovateľa verejného športoviska na analýzy a rozvoj služieb verejného 
športoviska. 
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Obrázok 8: Koncept verejného "smart" športoviska 

 

zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

Zhrnutie strategického piliera 

 Investičný dlh na športovej infraštruktúre v súčasnosti atakuje hranicu 450 mil. EUR v bežných 
cenách. 

 Financovanie športovej infraštruktúry však v súčasnosti neprebieha systémovo a nie sú určené 
jasné kritériá podpory jej financovania. 

 Za hlavné ciele strategického piliera sú považované: aktualizácia registra športovej 
infraštruktúry, návrh plánu budovania a obnovy športovej infraštruktúry, znižovanie 
kumulovaného investičného dlhu v športovej infraštruktúre o 8%  ročne, navýšenie počtu 
športovísk a aplikovanie inovatívnych riešení a systémov. 

 Z pohľadu financovania koncepcia navrhuje športovú infraštruktúru národného významu 
financovať prostredníctvom tzv. národných projektov, športovú infraštruktúru regionálneho 
významu financovať z Integrovaného regionálneho operačného programu, športovú 
infraštruktúru miestneho významu financovať pomocou metódy LEADER ako jedného z 
najúčinnejších nástrojov na podporu integrovaného rozvoja vidieka 

 Nasledujúcimi krokmi v rámci implementácie jednotlivých opatrení sú:  

o Formulácia otvoreného listu všetkým predsedom športových zväzov a združení, 
v ktorom bude identifikovaná potreba vytvorenia legitímneho priestoru pre financovanie 
investícií do športovej infraštruktúry. 

o Nutnosť otvorenia oficiálnych rokovaní medzi SOŠV, MŠVVŠ SR, MIRRI SR a ďalšími 
inštitúciami, v rámci ktorých dôjde ku konsenzu ohľadne vytvorenia priestoru pre 
financovanie investičných potrieb slovenského športu. 

o Zadefinovanie rolí a úloh jednotlivých inštitúcií pri tvorbe strategického plánu rozvoja 
a infraštruktúry národného významu a následne odsúhlasenie spolupráce. 

o  Dokončenie projektu registra športovej infraštruktúry. 
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5.3 Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

Športová výchova a vzdelávanie v oblasti športu významne podporuje individuálny rozvoj osobnosti, rozvíja 
zdravý a aktívny životný štýl a prispieva k celkovému rozvoju spoločnosti. Kľúčovým benefitom je budovanie  
vzťahu k celoživotnej pohybovej aktivite, ako jednému z najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia 
a zvyšovania kvality života.  

Telesná a športová výchova rozvíja pohybové a motorické zručnosti detí a mládeže, rozvíja povahové 
vlastnosti ako cieľavedomosť, vytrvalosť, obetavosť, koncentrácia, spolupráca a ďalšie fyzické a 
psychologické schopnosti jedinca, ktoré sú vysoko hodnotené nielen z pohľadu športových výkonov, ale aj 
budúceho uplatnenia na trhu práce. Šport sa v tejto roli svojou formou, obsahom a pravidlami podieľa na 
začleňovaní jedinca do spoločnosti, budovaní sociálnych väzieb a taktiež slúži ako nástroj boja proti drogám, 
rasizmu a intolerancii.  

Hlavným cieľom strategického piliera je preto vytvorenie podmienok a prostredia, ktoré umožní efektívne 
šírenie pozitívnych benefitov športu, zabezpečí kvalifikovaný rozvoj športu na všetkých úrovniach; podporí 
budovanie vzťahu k športu už od mladého veku a motivuje kľúčové zainteresované strany k systematickému 
rozvoju vzdelávania, vedy a výskumu.  

Strategický pilier “Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie” je taktiež zameraný na kritické 
horizontálne priority, ktorými sú zastavenie úpadku telesnej aktivity v populácii Slovenska, zastavenie rastu 
nadváhy a obezity u detí a mládeže, zvyšovanie úrovne pohybovej gramotnosti, znižovanie podielu 
ekonomickej spoluúčasti domácností na športe, aktívny boj proti negatívnym javom v športe, rovnosť 
príležitostí a koordinovaná spolupráca hlavných aktérov v štruktúrach slovenského športu. 

Hlavnými cieľmi strategického piliera sú: 

 Kvalitatívny rozvoj výučby telesnej výchovy na všetkých úrovniach - Zabezpečenie vyššej miery 
kvality pedagogického procesu v oblasti telesnej výchovy a športu. Úprava osnov a využívanie 
moderných metodických postupov.  

 Zabezpečenie materiálno-technologických pomôcok pre školy - Budovanie športového 
prostredia v školách, ktoré motivuje deti a mládež k zvýšeniu fyzickej aktivity a podporí rozvoj talentu 
už od mladého veku.  

 Systematický plán pre rozvoj zručností a navýšenie počtu trénerov - Podpora formálneho a 
neformálneho profesijného vzdelávania pedagógov a trénerov, ktoré zabezpečí kvalitatívny rozvoj 
pedagogického a tréningového procesu. 

 Kvalitatívne zvýšenie manažérskych zručností osôb, ktoré sa podieľajú na riadení športových 
organizácií, inštitúcií alebo klubov.  

Analýza súčasného stavu poukázala na nedostatočnú kvalifikáciu učiteľov na prvom stupni základných škôl, 
nedostatok trénerov na všetkých kvalifikačných úrovniach, absenciu, resp. nevyhovujúci stav športovísk v 
školách, či slabé materiálno-technologické zabezpečenie vyučovacieho procesu. Na Slovensku taktiež 
absentuje kontinuálne vyhodnocovanie údajov športovej výkonnosti žiakov.   

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.  

Na tento účel na Slovensku spustili projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“, 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 
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celom Slovensku (okrem Bratislavského kraja) bolo vyškolených 3 259 učiteľov a do projektu sa zapojilo viac 
ako 1 100 škôl. 

Z projektu sú známe nasledovné odporúčania: 

 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. 

Navrhované projekty a iniciatívy korešpondujú so závermi medzinárodných strategických dokumentov a 
multilaterálnych dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná. Taktiež rešpektujú platné 
celospoločenské strategické dokumenty národného významu a platnú európsku a národnú legislatívu, ktorá 
priamo a nepriamo upravuje oblasť športu. 

Východiská z analytickej časti a zadefinované ciele strategického piliera vedú k naformulovaniu šiestich 
prioritných oblastí tohto piliera: 

 Dizajn a implementácia transparentného modelu pre systematický rozvoj kľúčových zručností 
trénerov a pedagógov, ktorý zabezpečí profesijný rozvoj pedagógov a navýši kvalitu a odbornosť 
vyučovacieho a tréningového procesu.   

 Navýšenie celkového času fyzickej aktivity žiakov v školách. Dosiahnutie tohto cieľa je podmienené 
optimalizáciou materiálno-technologického vybavenia, investíciami do športovej infraštruktúry a 
úpravou osnov a metodických postupov v základných a stredných školách. Tento cieľ je priamo 
prepojený aj s napĺňaním cieľov  strategického piliera Zdravá a aktívna spoločnosť a navrhnutého 
programu “Slovensko športuje”. 

 Identifikácia talentov a pravidelné testovanie detí a mládeže - rozšírenie pravidelného testovania 
detí a mládeže v školách (na ďalšie ročníky), ktoré zabezpečí efektívny zber dát a informácii o 
pohybových schopnostiach detí.  

 Rozvoj Medzinárodnej spolupráce umožní presun „know-how“ a najlepšej praxe zo zahraničia, 
podporí implementáciu moderných vzdelávacích postupov a navýši konkurencieschopnosť 
slovenského športu.   

 Oblasť navýšenie počtu trénerov a športových odborníkov a personálnych kapacít v školách 
by mala byť zabezpečená cez spolupráce škôl, športových zväzov a klubov.  

 Vzhľadom na obmedzené množstvo športových odborníkov, financií a kritickej infraštruktúry je pre 
efektívny rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu nevyhnutné vytvoriť a podporovať regionálne centrá 
excelentnosti, ktoré budú centralizovať kľúčové zdroje, eliminovať duplicitné činnosti a využívať 
synergický potenciál. 

Tabuľka 8: Prehľad navrhovaných projektov/iniciatív v rámci piliera zameraného na vzdelávanie 

Oblasť Projekt / Iniciatíva 

Systematický rozvoj 
zručností  

Vytvorenie katalógu kľúčových zručností pre pedagógov, trénerov a športových 
odborníkov podľa zamerania a úrovne kvalifikácie.  Začlenenie princípov 
Olympijskej výchovy. 

Prispôsobenie systému školení pre rozvoj kľúčových zručností a vytvorenie 
podporného mechanizmu na princípe nárokovateľného príspevku  na vzdelávanie 
a školenie pedagógov, trénerov a športových odborníkov. 
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Organizácia školení a kongresov pre systematický rozvoj vzdelávania športových 
odborníkov vzhľadom na katalóg kľúčových zručností 

Formalizácia systému kariérneho rastu v štruktúrach slovenského športu 

Základné a stredné školstvo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava osnov a metodických postupov pre základné a stredné školy 

Vytvorenie výzvy/projektu/programu  pre zlepšenie športového vybavenia a 
pomôcok v školách s prepojením na program “Slovensko športuje”, ktorý je 
súčasťou strategického pilieru Zdravá a aktívna spoločnosť. 

Vytvorenie výzvy/projektu/programu pre rozvoj športovej infraštruktúry v školách. 

Rozvoj školských športových klubov, školských turnajov a súťaží od lokálnej 
až po národnú úroveň a taktiež rozvoj voľnočasových aktivít v školách prioritne cez 
program “Slovensko športuje”. 

Zabezpečenie vyššej miery kontroly a monitorovania zo strany školskej inšpekcie s 
cieľom mitigovať nevhodné postupy a zabezpečiť vyššiu mieru kvality športovej 
výchovy. 

Navýšenie celkového času fyzickej aktivity detí v školách. 

Šírenie olympijských a športových hodnôt prostredníctvom Olympijskej výchovy ako 
špecifického pedagogického procesu. 

Identifikácia talentov a 
pravidelné testovanie  detí a 
mládeže  

Rozšírenie pravidelného ročného testovania pohybových schopností žiakov v 
základných a stredných školách a zlepšenie prepojenia a vyhodnocovania 
výsledkov a dát 

Vytvorenie tímu športových odborníkov pre identifikáciu a následný systematický 
rozvoj talentu 

Medzinárodná  

spolupráca 

Podpora vedy a výskumu a ďalšej akademickej činnosti na medzinárodnej úrovni a 
v štruktúrach ICSSPE, ICSP, FIEP a ďalších. 

Podpora organizácie podujatí, projektov a športovej činnosti na medzinárodnej 
báze. 

Rozšírenie zastúpenia Slovenska vo vrcholných medzinárodných športových 
štruktúrach. 

Podpora a rozvoj v oblasti Erasmus+ Šport - Aktívna participácia v programoch 
Erasmus+ (Partnerstvá spolupráce, Malé partnerstvá spolupráce a Neziskové 
európske podujatia). Podpora činnosti koordinátorov výmenných programov. 

Športová diplomacia - Vypracovanie stratégie a metodík pre aktívny rozvoj oblasti 
športovej diplomacie. 

Navýšenie počtu trénerov 
a športových odborníkov  

Systematický rozvoj pilotného projektu “Tréneri v škole” na národnej úrovni. 

Zabezpečenie vyššej miery spolupráce športových klubov v akademickom 
prostredí - podpora školských klubov a súťaží, prezentácia športu v školách, 
certifikácia trénerov pre výučbu na školách, zdieľanie infraštruktúry atď. 

Zvýšenie atraktivity povolania - zlepšenie podmienok, ohodnotenia a možností 
kariérneho rastu. 

Vytvorenie výzvy pre budovanie nových centier excelentnosti na základe 
transparentných a systematických kritérií. 
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Zabezpečenie vyššej miery spolupráce športových zväzov, klubov a 
akademických organizácii v rámci existujúcich športových centier a štruktúr.  

 

Prioritné oblasti sú potvrdené aj na základe analýzy najlepších príkladov z národných športových stratégií 
členských krajín EÚ a taktiež najúspešnejších športových krajín na svete. V rámci nich sú identifikované 
obdobné ciele pre rozvoj športu v oblasti vzdelávania. Medzi hlavné oblasti pre rozvoj patria:  

 navýšenie počtu trénerov, pedagógov a športových odborníkov, 

 systematický rozvoj kľúčových zručností trénerov a učiteľov, 

 systematický rozvoj manažérskych zručností osôb riadiacich športové subjekty, 

 optimalizácia športového vybavenie a infraštruktúry v školách,  

 zvýšenie fyzickej aktivity žiakov, 

 podpora inovácii v oblasti športu formou centralizácie vedecko-výskumných činností a rozvoja 
inovačného ekosystému slovenského športu.  

Kľúčovým poznatkom z analýzy zahraničných dokumentov je však spôsob implementácie a miera 
štandardizácie naprieč jednotlivými strategickými iniciatívami. Národné stratégie definujú základné princípy, 
stanovujú merateľné ukazovatele výkonnosti a implementujú transparentné procesy pre monitorovanie a 
hodnotenie. Tieto aspekty následne podporujú prioritný cieľ, ktorým je vytvorenie štandardizovaného a 
transparentného systému, ktorý zabezpečí dlhodobo udržateľný rozvoj športu v danej krajine.  

Pre doplnenie medzinárodného kontextu boli vybrané príklady najlepšej praxe zo zahraničia a doplňujúce 
projekty a iniciatívy pre rozvoj športu v oblasti vzdelávania. V Bulharsku implementovali projekt “Sport 
vacation”, ktorý umožňuje bezplatné využívanie športovej infraštruktúry v školách (po vyučovaní, počas 
víkendov a iných voľných dní) pre širokú verejnosť a športové kluby. Podobná iniciatíva je aj súčasťou 
strategického piliera “Zdravá a aktívna spoločnosť” cez program “Slovensko športuje”, ktorého podmienkou 
bude práve koncept otvorených športovísk.   

V Írsku sa zamerali na vytvorenie aktívnych partnerstiev športových klubov a škôl, ktoré umožňujú žiakom 
participovať na workshopoch, rozvíjať zručnosti v školských športových kluboch a zapájať sa do rôznych 
športových súťaží a voľnočasových aktivít. Strategické partnerstvá taktiež umožňujú pravidelnú prezentáciu 
činností športových klubov v školách, ktorá inšpiruje študentov k ďalšej športovej aktivite. Írske inštitúcie 
taktiež implementovali projekt “Active schools flag”, ktorý  poskytuje ocenenie školám, ktoré vytvorili aktívne 
športové prostredie pre žiakov a širšiu komunitu. Školy pravidelne monitorujú a hodnotia športové aktivity a 
kvalitu telesnej výchovy a vzhľadom na aktuálnu úroveň implementujú štandardizované projekty a iniciatívy, 
ktoré podporujú telesnú výchovy a fyzickú aktivitu v školách.  

V Spojenom Kráľovstve pravidelne realizujú projekt “Olymkids”. Ide o každoročnú udalosť, ktorá simuluje 
olympijské hry v školách. Žiaci vytvárajú národné tímy, ktoré reprezentujú rôzne krajiny, a aktívne sa zapájajú 
do súťaží a športových aktivít. Významným projektom je taktiež vytvorenie Centra pre podporu vrcholových 
športovcov “English institute of sport”. Inštitút sa zameriava na vedu, výskum a vzdelávacie činnosti a to najmä 
v prierezových oblastiach, ako napríklad fyzioterapia a regenerácia, športová medicína, analýza výkonu, atď. 

Obdobný projekt sa implementoval aj v Kanade, kde vybudovali niekoľko regionálnych centier - ”Canadian 
sport institute”. Činnosť centra je zameraná na prierezové oblasti, ako napríklad psychológia, výživa, kondičná 
a silová príprava, atď.  

V Slovinsku rozvíjajú projekt “Aktívne prestávky”. Žiaci v školách majú dlhšie prestávky medzi vyučovacími 
hodinami, ktoré sú určené na fyzické aktivity. V tomto prípade majú deti a mládež možnosť športovania na 
vonkajšom ihrisku alebo v telocvični.  

V Luxembursku  vytvorili “Centrum olympijských štúdií”. Centrum podporuje vedecké aktivity medzi 
športovými odborníkmi a akademickým prostredím. Centrum zastrešuje približne 700 odborníkov a počas 
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roka 2019 bolo pridaných do centrálnej knižnice (OWL - Olympic world library) viac ako 1500 nových publikácií 
v oblasti športu.   

Zhrnutie strategického piliera 

 Športová výchova a vzdelávanie v oblasti športu významne podporuje individuálny rozvoj 
osobnosti, rozvíja zdravý a aktívny životný štýl a prispieva k celkovému rozvoju spoločnosti. 
Kľúčovým benefitom je budovanie  vzťahu k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z 
najúčinnejších prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. 

 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. 

 Hlavnými cieľmi strategického piliera sú: kvalitatívny rozvoj výučby telesnej výchovy na všetkých 
úrovniach školstva, zabezpečenie materiálno-technologických pomôcok pre školy a rozvoj 
školskej športovej infraštruktúry, systematický plán pre rozvoj zručností, navýšenie počtu 
trénerov, zvýšenie manažérskych zručností športových funkcionárov a rozvoj medzinárodnej 
spolupráce. 

 Nasledujúcimi krokmi v rámci implementácie jednotlivých opatrení sú:  

o Odsúhlasenie a potvrdenie jednotlivých merateľných cieľov zadefinovaných v rámci 
prioritných oblastí budovania vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávania, ktoré sú 
súčasťou prílohy 1 tohto dokumentu. 

o Otvorenie rokovania s Min. školstva, vedy, výskumu a športu, Úradom vlády, Národným 
športovým centrom a asociáciami venujúcimi sa športu v školách. 

 

5.4 Excelentnosť vo vrcholovom športe 

Excelentnosť vo vrcholovom športe predpokladá vytvorenie podmienok pre rozvoj talentovanej mládeže, 
vytvorenie návrhu systémového riešenia pre vrcholových športovcov a tým navýšenie počtu úspechov 
slovenských športovcov a počtu nominácií na vrcholné športové podujatia. Prostredníctvom tohto piliera dôjde 
k podpore efektívneho dobrovoľníctva a trénerstva a k zapojeniu športových odborníkov do rozhodovacích 
procesov samospráv v oblasti športu. Výsledkom bude posilnenie spoločenskej úlohy športu a podpora 
športovej dobrovoľníckej činnosti. 

Vrcholový šport má dôležitú a nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti, hospodárstve a u jednotlivcov.  

 Spoločnosť – národná hrdosť, radosť z úspechu, emócie, spolupatričnosť, tolerancia, fair-play 

 Hospodárstvo – športový priemysel a služby, športová turistika, organizácia športových udalostí, 
budovanie novej športovej infraštruktúry, zamestnanosť v športe, rekreačný šport a turistika, podpora 
regionálneho rozvoja, mediálne licencie, stávkovanie 

 Jednotlivci – budovanie vzťahu k športu, propagácia zdravého životného štýlu a participácia na 
podujatiach 

Pri štatistickej analýze športových výsledkov nie je pozorovateľné výrazné zlepšenie ani zhoršenie pri 
porovnaní s minulosťou, avšak v poslednom období je zreteľné, že 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 rozvíjali svoj talent mimo Slovenska. Vzhľadom na túto 
skutočnosť je v rámci strategického piliera potrebné vytvoriť a implementovať štandardizovaný a 
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transparentný model, ktorý zabezpečí dlhodobo udržateľný rozvoj vrcholového športu a reprezentácie na 
Slovensku. Kľúčovým predpokladom pre dosiahnutie cieľov SOŠV je rozšírenie základnej bázy 
vrcholových športovcov, na základe ktorej bude možné systematicky rozvíjať potenciál pre dosahovanie 
pódiových umiestnení na vrcholných podujatiach.  

Vrcholoví športovci narážajú na problémy sociálneho zabezpečenia nielen počas svojej aktívnej kariéry, ale 
aj po jej ukončení. Medzi hlavné aspekty strategického piliera preto patrí aj optimalizácia nástrojov podpory 
športovcov počas a po ukončení profesionálnej kariéry.  

Pre ďalší vývoj vrcholového športu je potrebná modernizácia a rozvoj centier prípravy vrcholových športovcov, 
ktoré by zároveň mali integrovať služby biomechaniky, výživy, fyzioterapie, športovej medicíny, športovej 
fyziológie, športovej psychológie a laboratórií spolu so športovou vedou a modernými technológiami. Systém 
by mal podporiť konkurencieschopnosť slovenských športovcov a adaptáciu svetových znalostí na slovenské 
podmienky. 

Hlavnými cieľmi strategického piliera Excelentnosť vo vrcholovom športe sú: 

 Rozšírenie bázy talentovanej mládeže a zlepšenie prostredia pre ich prípravu,   

 Návrh systémového riešenia pre podporu vrcholových športovcov počas a po kariére, 

 Navýšenie počtu úspechov slovenských športovcov a počtu nominácií na vrcholné športové 
podujatia, 

 Aplikovanie moderných digitálnych a inovatívnych riešení, systémov a zariadení. 

Na základe dôslednej analýzy východísk súčasného stavu a s prihliadnutím na stanovené ciele strategického 
piliera navrhujeme sústrediť sa na oblasti uvedené nižšie. Prostredníctvom definovania a rozvoja týchto 
oblastí chceme prispieť k splneniu definovaných hlavných cieľov. Implementáciou návrhov v prioritných 
oblastiach sledujeme budovanie pozitívneho vzťahu k športu, k informovanému výberu konkrétneho športu, 
predstaveniu profesionálnej cesty vrcholového športovca v začiatkoch, v príprave, v profesionálnej kariére 
a samozrejme aj po jej ukončení. 

 Model pre rozvoj vrcholového športovca je kľúčom k vrcholovému športu. V zásade ide o návrh 
celkovej cesty športovca s prepojením na systém vzdelávania, podpory, motivácie a rozvoja 
konkrétnych športových zručností pre daný vek a v danom prostredí. Cieľom je ponúknuť športovcom 
a rodičom talentovanej mládeže prostredie, odborné vedenie a systém, ktorý im ponúkne možnosť 
naplno sa venovať športovej kariére. 

 Rozšírenie základnej bázy vrcholových športovcov je jedným z predpokladov pre dosiahnutie 
úspechov vo vrcholovom športe. Inými slovami, čím viac detí športuje, tým je väčší výber talentov a 
následne je viac lepších vrcholových športovcov. S tým priamo súvisí aj budovanie pozitívneho 
obrazu aktívneho športovca a zdravého životného štýlu a podpora informovanosti rodičov. Preto je 
dôležité, aby štát vytváral podmienky pre čo najväčšie zapojenie detí do športových aktivít a aby mal 
systém, ktorý dokáže identifikovať talenty a následne s nimi adekvátne pracovať.  Systém ma 
zabezpečiť pokračovanie kariéry športovcov aj po juniorských a dorasteneckých aktivitách. 

 Podpora športovcov počas a po ukončení kariéry. Pre podporu vrcholového športu 
a reprezentácie je nevyhnutné, aby existoval systém podpory počas a po ukončení kariéry. Je 
potrebné zariadiť aby títo vrcholoví športovci mali kľúčové životné zručnosti potrebné na to, aby uspeli 
po ukončení kariéry, a taktiež aby športovej komunite poskytli vedomosti a skúsenosti, ktoré si 
odniesli zo športu na najvyšších úrovniach.  

 Podpora činností športových zväzov a klubov, ktoré ako významné subjekty v športe vytvárajú 
konkrétne podmienky pre výkon športovej činnosti pre  profesionálnych, amatérskych aj 
voľnočasových športovcov. Najžiadanejšia podpora ich činnosti je v oblasti efektívnej správy danej 
organizácie. 



Stratégia športu 2030 – Vízia a koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 

 
 
 

54 
 

 Systematická podpora športových podujatí predstavuje funkčný a transparentný mechanizmus 
pre zainteresované organizácie, na základe ktorého bude centrálna a regionálna verejná správa 
podporovať organizáciu svetových alebo domácich podujatí podľa vopred definovaných a jasných 
pravidiel. Je dôležité, aby štát vnímal benefity organizácie takýchto podujatí nielen prostredníctvom 
okamžitej ekonomickej návratnosti, ale aj prostredníctvom sociologických kritérií. 

 Centrá excelentnosti – integrované služby pre vrcholový šport. Pre vývoj vrcholového športu je 
nevyhnutné vypracovať systém, ktorý na báze centier excelentnosti a športového dátového 
a znalostného centra integruje služby biomechaniky, výživy, fyzioterapie, športovej medicíny, 
športovej fyziológie, športovej psychológie a laboratórií spolu so športovou vedou a modernými 
technológiami. Systém podporí konkurencieschopnosť slovenských športovcov vo všetkých vekových 
kategóriách a adaptáciu svetových znalostí na slovenské podmienky. Centrá by mali zabezpečiť 
prostredie pre prípravu a výkon vrcholového športu tak, aby sme mohli konkurovať na európskej 
a svetovej úrovni. Zároveň by mali byť zamerané na inovačné procesy a športový priemysel. Centrá 
by zároveň mali byť integrálnou súčasťou certifikovaných inovačných centier s cieľom vytvárania 
a aplikácie inovačných riešení v prospech slovenských športovcov.  

Tabuľka 9: Zoznam projektov/iniciatív pre rozvoj vrcholového športu 

Oblasť Projekt / Iniciatíva 
Model pre rozvoj 

vrcholového športovca 

Vytvorenie modelu pre rozvoj vrcholového športovca na centrálnej úrovni, ktorý 

bude komunikovaný naprieč športovými zväzmi, vzdelávacím systémom a médiami 

smerom k športovcom a ich rodičom. Cieľom tohto modelu má byť jasne 

a transparentne komunikovaná stratégia rozvoja od športových začiatkov až po 

profesionálnu kariéru. Za základ je možné využiť medzinárodne aplikované modely 

ako napr. austrálsky “FTEM“ alebo kanadský “LTAD” model. 
 

Súčasťou tohto modelu by mala byť aj zadefinovaná podpora budúcich vrcholových 

športovcov počas celého cyklu ich rozvoja. 
 

Príprava kampane pre rodičov, ktorá by im vysvetlila športové možnosti pre ich deti 

a zároveň predstavila vrcholový šport ako možnú alternatívu k zamestnaniu alebo 

podnikaniu. 

Rozšírenie základnej bázy 

vrcholových športovcov  

 

Vytvorenie podmienok a platformy pre propagáciu športovania a dostupných 

možností profesionálneho športu v mestách a regiónoch.  

Cieľom by malo byť motivovanie čo najväčšieho množstva detí, aby sa zoznámili 

s jednotlivými športami a aby si spomedzi nich mohli vybrať taký, ktorý im najviac 

vyhovuje.  
 

Zadefinovanie transparentného systému talentových skúšok, aby boli jasné 

výberové kritéria pre postup z jednej skupiny do ďalšej. 

Aktívna propagácia športov prostredníctvom zväzov a aktívny nábor budúcich 

talentov. 

Podpora športovcov počas 

a po ukončení kariéry 

Vytvorenie systému podpory pre vrcholových športovcov počas aktívnej 

kariéry a po jej ukončení.  
 

Počas ich kariéry treba zabezpečiť, aby získali aj iné životné a pracovné zručnosti 

potrebné nielen pre úspech počas aktívnej kariéry, ale aj po jej ukončení.  
 

Vytvorenie platformy, ktorá by vytvorila podmienky pre využitie znalostí, skúseností 

a zručností vrcholových športovcov. Štát by mal vytvoriť systém ako integrovať 
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vrcholových športovcov do vzdelávacieho procesu a výchovy mladých talentov, do 

popularizácie športu na verejnosti, prípadne využiť jeho spoločenský presah.  

Podpora činností 

športových 

 zväzov a klubov 

Vytvorenie jasných, predvídateľných a dlhodobých schém podpory činností 

športových zväzov a klubov.  

Vyhodnotenie systému alokovania finančných prostriedkov do klubov podľa 

aktuálne platného zákona. Spätná väzba a návrhy zlepšenia. 

Zjednodušenie administratívnej náročnosti a procesov, zefektívnenie štruktúry 

a podpora a usmernenie z centrálnej úrovne. Vytvorenie prípadových štúdií, 

návodov a služieb poradenstva pre zväzy a kluby, aby mohli venovať čo najviac 

času a finančných zdrojov na podporu športu a športovcov a nie na vlastnú správu. 
 

Systematická podpora 

športových podujatí 

Pre rozvoj vrcholového športu je potrebné zadefinovať konkrétny mechanizmus, na 

základe ktorého bude možné sa uchádzať o organizáciu podujatia, podporu pri 

organizovaní podujatí, či už v administratívnej, finančnej alebo logistickej 

a propagačnej oblasti.  

Štát musí vedieť prínosy športových podujatí pre vrcholových športovcov nielen 

v ekonomickej oblasti, ale aj v sociologickej. 

Centrá excelentnosti – 

integrované služby pre 

vrcholový šport 

Vytvorenie centier excelentnosti v prepojení na športové dátové a znalostné 

centrum, kde budú mať vrcholoví športovci vytvorené podmienky pre rozvoj svojho 

talentu, vrátane všetkých s tým súvisiacich služieb.  

Pre dosahovanie najlepších výsledkov musia byť aj vytvorené konkurencieschopné 

podmienky. 

Vypracovanie manuálu pre možnosti spolupráce súkromnej sféry a športových 

zväzov, klubov a pod. 

 

Z analýzy zahraničných príkladov modelu pre rozvoj vrcholového športu vyplýva, že sledované krajiny majú 
takmer identické systémy v tejto oblasti. V zásade ide o kombináciu veku dieťaťa prostredia, v ktorom sa v 
danom veku venuje športu, úrovne športového rozvoja a podporných programov. Je nevyhnutné mať 
vypracovaný takýto plán, aby všetky zainteresované strany mali dostupné informácie ohľadom procesu od 
rozvoja základných pohybových schopností až po pódiové umiestenie. 

Príkladom podpory vrcholových športovcov je aj systém Veľkej Británie, ktorého hlavným účelom je 
zabezpečiť, aby najtalentovanejší športovci mali šancu a priestor maximalizovať svoj potenciál. Program má 
názov „World Class Programme“ (Program svetovej triedy). 

Súčasťou tohto programu sú všetky letné a zimné olympijské a paralympijské športy a fungujú vo dvoch 
strategických úrovniach.  

1. Pódium – podpora športovcov s realistickou šancou na zisk medailí na nasledujúcich 
olympijských a paralympijských hrách (najviac maximálne 4 roky do zisku pódia); 

2. Pódiový potenciál – podpora športovcov, ktorých výkonnosť predpokladá realistické 
schopnosti zisku medailí na nasledujúcich olympijských a paralympijských hrách (maximálne 8 
rokov od zisku pódia). 

Spolu je v týchto programoch približne 1300 najlepších športovcov v krajine. Hlavným účelom tohto programu 
je zabezpečenie, aby športovci dostali podporu svetovej triedy prostredníctvom zväzu daného športu, ktorú 
potrebujú v každej fáze svojho vývoja.  
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Služby, ktoré majú títo športovci k dispozícii, zahŕňajú trénerov a trénovanie, podporu na súťažiach, 
zdravotnícke, technologické a vedecké služby dodané domácimi inštitútmi a prístup k najlepším zariadeniam, 
ktorými Veľká Británia disponuje. 

Jeden z najzaujímavejších programov v oblasti modelu pre rozvoj vrcholového športovca má Národný 
atletický zväz Severného Írska (zobrazený na strane 56). Rozvoj ma rozdelený do troch kategórií, a to 
prostredie, v ktorom sa športovci pohybujú, stav rozvoja športovca a podporný program aplikovaný ku každej 
vekovej a vývojovej hranici. 

Obrázok 9: Model rozvoja vrcholového športovca Atletického zväzu Severného Írska 

 
 

Zdroj: PwC spracovanie, https://athleticsni.org/Athletes/Athlete-Development-Pathway 

Holandsko má za cieľ umiestniť sa v top 10 na svetovej športovej scéne. Základom holandskej stratégie je 
uvedomenie si, že vrcholoví športovci musia byť schopní venovať všetok svoj čas a energiu konkrétnemu 
športu, ktorému sa venujú. Centrálna vláda preto investuje prostredníctvom NOC*NSF (Holandský olympijský 
výbor a Holandská športová federácia  fungujúca aj ako holandský národný olympijský výbor a národný 
paralympijský výbor) do nasledovných oblastí: 

 Inovácie v elitnom športe (tréningový program a súťaže) a investície do programu rozvoja športového 
talentu, zvyšovania znalostí a schopností talentových skautov, športových trénerov a 
budovania športových športových a inovačných centier, 

 Finančný príspevok pre vrcholových športovcov – ak zarábajú menej ako minimálnu mzdu, tak majú 
nárok na príspevok, aby sa mohli plnohodnotne venovať potenciálnej športovej kariére, 

 Tréningové a vzdelávacie zariadenia – Holandsko má niekoľko takýchto zariadení pre vrcholových 
športovcov, kde môžu žiť, študovať a plnohodnotne trénovať. Rovnako majú prístup k najlepšej 
zdravotnej starostlivosti, 

 Stredné školy pre talentovaných mladých športovcov, 

 Kurzy práce a zamestnanie vrcholových športovcov – nová spolupráca nadviazaná s podnikateľskou 
sférou za účelom ponúknutia vhodného zamestnania počas alebo po ukončení kariéry. Štát rovnako 
rozbehol svoje vlastné projekty, ktorými umiestňujú vrcholových športovcov do trénerských pozícií 
alebo dočasných prác pre verejný sektor, 
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 Organizácia vrcholových podujatí. 

Hongkong zaviedol špeciálny fond pre podporu vrcholových športovcov s cieľom dosahovať medzinárodné 
úspechy. Športy sú rozdelené do 3 kategórií podľa priorít ohľadom dosahovaných športových výsledkov. 
Najprioritnejšia kategória obsahuje aktuálne 20 športov (bedminton, cyklistika, stolný tenis, windsurfing, 
atletika, biliard, jazdectvo, šerm, gymnastika, karate, veslovanie, ragby, jachting, skejtbording, squash, 
plávanie, tenis, bowling, triatlon a wu-šu). Taktiež majú 6 paralympijských športov v A-kategórii podpory.  

Športy sú rozdelené do nasledovných kategórii: 

A* - športy, v ktorých majú športovci potenciál dobre dopadnúť na olympijských hrách 

A – športy, v ktorých Hongkong súťažil na prechádzajúcich 3 ázijských a olympijských hrách 
(spolu) a dosahujú podľa stanovenej stupnice aspoň 10 bodov 

B – ostatné športy vrátane tých, v ktorých sa nesúťaží na ázijských a olympijských hrách a 
dosiahli aspoň 7,5 bodu na stupnici 

Stupnica bodovania športov kombinuje rôzne kritériá a je založená na komplexnom, ale známom a 
predvídateľnom mechanizme. Vzorec zahŕňa priemer najlepších výsledkov dvoch seniorských športovcov a 
troch juniorských športovcov. Zohľadňujú sa iba výsledky zo súťaží, na ktorých sa zúčastnili viac ako 4 krajiny. 
Ak športy v kategórii A* a A nedosiahnu požadované výsledky v 4-ročnom cykle, daný šport bude odstránený 
z programu. Športy sú prehodnocované každé dva roky, čo súvisí s organizáciou Ázijských hier a olympijských 
hier. 

Z pohľadu inovácií a technológií majú kľúčovú úlohu v raste a rozvoji športových výkonov nositeľné 
technológie a senzory, ktoré poskytujú metriky výkonu v reálnom čase a umožňujú tieto metriky zdieľať medzi 
jednotlivými športovými odborníkmi. Nástroje na zhromažďovanie biometrických údajov majú dôležitú rolu 
v rámci optimalizácie výkonnosti  športovcov, pretože umožňujú prispôsobiť tréningy podľa potrieb každého 
hráča. To zároveň umožní predchádzať zraneniam a pomáhať športovcom počas ich zotavovania. 

Vývoj a trendy inovačných a digitálnych procesov sa na globálnej úrovni sústredí hlavne na nasledujúce 
oblasti: 

 vývoj a nasadzovanie digitálnych tréningových platforiem na základe zberu dát z nositeľnej a mobilnej 
senzoriky s cieľom optimalizácie tréningových procesov; 

 vývoj a nasadzovanie analytických nástrojov pre rozbor a stanovenie taktických rozhodnutí na báze 
video analýzy a nositeľných senzorov (pre individuálne aj kolektívne športy); 

 špecializovaný vývoj a aplikovanie zariadení na analýzu biomechaniky, nezdravých, neefektívnych 
biomechanických nastavení športovca pri konkrétnom športovom výkone; 

 vývoj a nasadzovanie športového náčinia v integrácií so senzorickými prvkami s cieľom optimalizovať 
telesné zaťaženie športovca a predchádzať úrazom; 

 integrácia zariadení a technológií funkčnej diagnostiky na báze dátových štruktúr s cieľom získania 
komplexnejších a účelných výstupov použiteľných v športovej príprave;    

 vývoj a nasadzovanie riešení virtuálnej a vnesenej reality pre tréningový ako aj športovo-súťažný 
model aplikovania;  

 vývoj video analytických riešení pre zvýšenie kvality obsahu TV a on-line prenosy;  

 vývoj a nasadzovanie systémov na podporu digitálneho priestoru na obojstrannú komunikáciu so 
športovým fanúšikom tzv. „Fan Engagement“;  

 vývoj riešení prepojenia eGames s vrcholových športom, cielené nosne na generáciu X a Z. 
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Zhrnutie strategického piliera 

 Excelentnosť vo vrcholovom športe predpokladá vytvorenie podmienok pre rozvoj talentovanej 
mládeže, tak aby bolo možné eliminovať odliv do zahraničia alebo predčasné ukončenie 
profesionálnej športovej kariéry, vytvorenie návrhu systémového riešenia pre vrcholových 
športovcov a tým navýšenie počtu úspechov slovenských športovcov a počtu nominácií na 
vrcholné športové podujatia 

 Hlavnými cieľmi tohto strategického piliera sú: rozšírenie bázy talentovanej mládeže a prostredia 
pre ich prípravu,  návrh systémového riešenia pre podporu vrcholových športovcov počas a po 
kariére, navýšenie počtu úspechov slovenských športovcov a počtu nominácií na vrcholné 
športové podujatia, aplikovanie moderných digitálnych a inovatívnych riešení, systémov a 
zariadení. 

 Ďalšími prioritnými oblasťami pre rozvoj sú podpora činností športových zväzov a klubov, 
systematická podpora športových podujatí a podpora poskytovania integrovaných služieb pre 
vrcholový šport, ktoré zahŕňajú  služby biomechaniky, výživy, fyzioterapie, športovej medicíny, 
športovej fyziológie, športovej psychológie a laboratórií spolu so športovou vedou a modernými 
technológiami. 

 Nasledujúcimi krokmi v rámci implementácie jednotlivých opatrení sú:  

o Formulácia otvoreného listu všetkým predsedom športových zväzov a združení, v 
ktorom budú identifikované  jednotlivé opatrenia rozvoja vrcholového športu. 

o Odsúhlasenie jednotlivých cieľov strategického piliera a začatie rokovaní medzi 
relevantnými inštitúciami. 

o Podpora a spolupráca s inými inštitúciami pri vytvorení modelu pre rozvoj vrcholového 
športovca a podpora pri aplikácií modelu do jednotlivých športových zväzov a klubov.  

 

5.5 Zdravá a aktívna spoločnosť 

Rekreačný šport a pohybové aktivity patria v súčasnosti k významným spôsobom trávenia voľného času. Aj 
keď je publicita športu pre všetkých zatienená fascináciou vrcholovým športom, reálne ide o činnosť, ktorej 
sa venuje značná časť populácie.  

Graf 19: Priemerný čas strávený športovými aktivitami podľa stupňov intenzity meranej v minútach na obyvateľa a týždeň 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT 
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Slovenská verejnosť je z hľadiska vykonávania pohybových aktivít značne polarizovaná. Na jednej strane 
máme pomerne veľkú skupinu obyvateľov, ktorí nešportujú alebo športujú minimálne, na druhej strane máme 
nepomerne menšiu skupinu obyvateľov, ktorí športujú pravidelne a intenzívne, teda v dĺžke minimálne 300 
minút týždenne. Pre účely všeobecného zlepšenia zdravia obyvateľstva je nevyhnutné zapojiť do verejných 
športových a pohybových aktivít práve obyvateľov, ktorí nešportujú vôbec alebo športujú minimálne. Menej 
dôležité je klásť dôraz na udržanie alebo zvyšovanie intenzity pohybových a športových aktivít u obyvateľov, 
ktorí športujú už dnes s viac ako 300 minút týždenne. 

Pre naplnenie odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie v Globálnom akčnom pláne fyzickej aktivity 
2018-2030 pre obyvateľov vo veku 15-64 rokov vykonávať športové aktivity v priemere 60 min denne                         
je potrebné, aby stúpol podiel obyvateľstva na Slovensku športujúceho 300 a viac minút týždenne z úrovne 
15 % na 35 %. Rovnako je potrebné, aby stúpol podiel obyvateľstva na Slovensku športujúceho                   
150 až 299 minút týždenne z úrovne 14 % na 25 %, tiež aby klesol podiel nešportujúceho obyvateľstva na 
Slovensku z úrovne 48 % na 29 %. 

Graf 20: Simulácia priemerného času stráveného športovými aktivitami podľa stupňov intenzity meranej v minútach na 
obyvateľa a týždeň 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT 

 

Pre naplnenie parametrov vykonávania športovej aktivity je potrebné v prvom rade odstrániť sociálne 
nerovnosti športovania. Východiskom pre ich naplnenie je práve zdôraznenie integračných a socializačných 
aspektov športu. Konkrétne ide o to, že rekreačné športovanie a pohybové aktivity majú tendenciu 
zdôrazňovať sociálno-demografické dimenzie slovenskej populácie s dôrazom na dôležitosť sociálneho 
statusu a pohlavia. Závažnosť tohto problému umocňuje aj súvisiaci potenciál rekreačného športovania 
a pohybových aktivít vytvárať zdravotné rozdiely medzi sociálnymi vrstvami. 

Nástrojom na odstránenie sociálnych nerovností športovania a zníženia zdravotných rozdielov medzi 
sociálnymi vrstvami je implementácia a rozvoj programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“. Ide o celoslovenský 
projekt s dôrazom na mikroregionálny prístup, ktorý má potenciál sprístupniť rekreačný šport a pohybové 
aktivity širokému spektru obyvateľov.  

Program by mal byť založený na poskytovaní pravidelnej účelovej dotácie bežného charakteru mestám 
a obciam na Slovensku, viazanej na organizovanie a sprístupňovanie verejných športových podujatí 
s priamou participáciou obyvateľstva bez uplatňovania akejkoľvek formy diskriminácie. 
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Obrázok 10: Merateľné ukazovatele programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Pre dosiahnutie merateľných ukazovateľov programu a jeho udržateľnosť bude potrebné zabezpečiť celkovo 
viac ako 6400 koordinátorov organizovaných športových podujatí, voľnočasových a rehabilitačných aktivít 
združovaných v rámci miest a obcí, ktorí budú pokrývať zvýšený záujem v rámci jednotlivých vekových 
kategórií. Navrhujeme, aby spolupráca medzi mestami a obcami, športovými zväzmi a klubmi 
a  koordinátormi bola postavená na pracovno-právnom vzťahu vo forme flexibilných pracovných úväzkov. 
Model spolupráce ale bude musieť byť zadefinovaný počas implementácie programu Slovensko športuje. Za 
potenciálnych kandidátov do rolí koordinátorov považujeme trénerov, bývalých a aj súčasných 
profesionálnych športovcov a učiteľov telesnej výchovy.  

Graf 21: Potreba počtu koordinátorov programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“ 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Účelová dotácia mestám a obciam by sa mala poskytovať na základe „Plánu rozvoja športu pre všetkých 
v meste / obci ...“ (ďalej len „Plán“). Plán by sa mal zostavovať na ročnej báze, mal by byť naprieč mestami 
a obcami z formálneho hľadiska unifikovaný a jednoducho kontrolovateľný. To znamená, že by mal 
obsahovať: 

 preddefinovaný tabuľkový popis kapacít športových zariadení v meste / obci; 

 záväzný harmonogram a parametre verejných, voľne prístupných, organizovaných pohybových 
aktivít v meste / obci (harmonogram a parametre musia byť úmerné počtu obyvateľov mesta alebo 
obce, pričom úrovne parametrov podľa veľkostných kategórií miest a obcí by mali byť zadefinované 
nariadením vlády SR); 
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 pristúpenie k povinným podprogramom, ktoré zvýšia prístupnosť obyvateľov obce alebo mesta                        
k pohybovým aktivitám: 

- poskytovať 100 % úľavu na poplatkoch spojených s organizovanými športovými aktivitami pre 
deti a mládež zo sociálne deprivovaných domácností; 

- poskytovať bezplatné kurzy fyzickej rehabilitačnej aktivity pre seniorov, a to v rámci denných 
a pobytových zariadení sociálnych služieb na území vyššieho územného celku; alebo 

- zúčastniť sa na iniciatíve  „Otvorené dvere“, v rámci ktorej koordinátori ponechajú svoje 
športové zariadenia po skončení oficiálnych otváracích hodín (počas víkendov a večer) 
otvorené pre rodiny, ľudí žijúcich v blízkosti, atď., aby mohli športovať. 

Právnym základom pre poskytnutie účelovej dotácie mestám a obciam je zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave 
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o štátnej pomoci), notifikovaná schéma štátnej pomoci k programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“                          
a nariadenie vlády SR, ktorým sa určujú parametre verejných, voľne prístupných, organizovaných pohybových 
aktivít v meste alebo obci podľa veľkostných kategórií miest a obcí. 

Poskytovateľom pomoci by malo byť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odporúčame, aby 
vykonávateľom schémy štátnej pomoci bol Fond na podporu športu v spolupráci s Úradom splnomocnenca 
vlády SR pre šport a Slovenským olympijským a športovým výborom. 

Graf 22: Štruktúra výdavkov programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“ 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Prijímateľom pravidelného nenávratného finančného príspevku vo forme účelovej dotácie by mali byť mestá 
a obce, a to na základe oznámenia o schválení dotácie na realizácie plánov. Podľa charakteru programu 
a štruktúry výdavkov programu by mali patriť medzi oprávnené výdavky najmä vlastné výdavky na organizáciu 
pohybových a rehabilitačných aktivít, výdavky na administráciu a osobné výdavky na koordinátorov programu. 

Základným krokom pre spoluprácu samospráv je aj Memorandum o spolupráci medzi Združením miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) a SOŠV, ktoré bolo podpísané začiatkom novembra 2021. Súčasťou Memoranda je 
nastavenie základného rámca plánu spolupráce, organizácia spoločných výjazdov do miest a obcí za účelom 
rozvoja a propagácie benefitov športových činností a formulovanie vízie pre rozvoj športu na Slovensku.  
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Kontrola použitia finančných prostriedkov by sa mala vykonávať administratívne, prostredníctvom dokladov 
preukazujúcich naplnenie záväzného harmonogramu a parametrov verejných, voľne prístupných, 
organizovaných pohybových aktivít v meste alebo obci.  

Účelová dotácia pre mestá a obce by mala byť poskytnutá vo forme normatívu na obyvateľa mesta alebo 
obce, poukázaná preddavkovo, v konečnej sume danej ako súčin počtu obyvateľov a normatívu na obyvateľa 
a zaúčtovaná ako výnos z ostatnej hospodárskej činnosti. Vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov 
z účelovej dotácie by malo byť predložené poskytovateľovi pomoci k 31. marcu bežného roka, ktorý nasleduje 
po roku, v ktorom bola účelová dotácia poskytnutá a použitá. 

Efektívna realizácia programu je postavená na zvýšení objemu verejných výdavkov na preventívnu zdravotnú 
starostlivosť vo forme navýšenia limitu účelových, bežných výdavkov kapitoly Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR podľa návrhu uvedenom v grafe 22. Ďalším predpokladom je schválenie notifikovanej 
schémy štátnej pomoci k programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“ zo strany Európskej komisie a platné 
nariadenie vlády SR, ktorým sa určujú parametre verejných, voľne prístupných, organizovaných pohybových 
aktivít v meste alebo obci podľa veľkostných kategórií miest a obcí. 

Zhrnutie strategického piliera 

 Slovenská verejnosť je z hľadiska vykonávania pohybových aktivít značne polarizovaná. Na 
jednej strane máme pomerne veľkú skupinu obyvateľov, ktorí nešportujú alebo športujú 
minimálne, na druhej strane máme nepomerne menšiu skupinu obyvateľov, ktorí športujú 
pravidelne a intenzívne, teda v dĺžke minimálne 300 minút týždenne. 

 Pravidelná fyzická aktivita v rozsahu 60 minút denne dokáže efektívne znížiť riziko 
neprenosných chorôb o 10 % oproti existujúcemu stavu, čím dokážeme ušetriť na zdravotnej 
starostlivosti v priemere  210 mil. euro ročne. 

 Program SLOVENSKO ŠPORTUJE je koncipovaný ako celoslovenský projekt s dôrazom na 
mikroregionálny prístup, ktorý má potenciál sprístupniť rekreačný šport a pohybové aktivity 
širokému spektru obyvateľov. Program by mal byť založený na poskytovaní pravidelnej účelovej 
dotácie bežného charakteru mestám a obciam na Slovensku, viazanej na organizovanie a 
sprístupňovanie verejných športových podujatí s priamou participáciou obyvateľstva bez 
uplatňovania akejkoľvek formy diskriminácie. Prijímateľom pravidelného nenávratného 
finančného príspevku by mali byť mestá a obce a samotný príspevok by mal byť poskytnutý 
preddavkovo vo forme vo forme valorizovaného normatívu na obyvateľa mesta alebo obce.  

 Hlavnými cieľmi je dosiahnutie navýšenia priemerného času tráveného organizovanými 
mimoškolskými pohybovými aktivitami na úroveň 100 minút týždenne pre deti medzi 5 a 19 
rokmi, 45 minút týždenne trávených organizovanými voľnočasovými pohybovými aktivitami 
obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov a 35 minút týždenne trávených rehabilitačnými aktivitami  
pre seniorov nad 65 rokov. 

 Nasledujúcimi krokmi v rámci implementácie jednotlivých opatrení sú:  

o Odsúhlasenie programu Slovensko športuje na úrovni samospráv, miest a obcí 
a vytvorenie spolupráce medzi relevantnými inštitúciami.  

o Vytvorenie detailného implementačného plánu pre program Slovensko športuje 
a zadefinovanie jednotlivých rol a zodpovedností. 

o Príprava schémy štátnej pomoci vrátane konzultácií na národnej úrovni (PMÚ). 
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5.6 Digitalizácia športu a inovácie 

Inovácie a digitalizácia, s čoraz väčším dopadom, predstavujú hnaciu silu rozvoja ktoréhokoľvek rozmeru 
športu či už sociálneho, hospodárskeho, zdravotného, vzdelávacieho alebo mediálneho. Výraznou mierou sa 
podieľajú na tom, ako sa šport vykonáva, sleduje a organizuje, posilňujú pozitívnu úlohu pri praktizovaní 
športu v spoločnosti a tiež pri starostlivosti o zdravie.  

Globálny trh športových inovačných digitálnych technológií „SportTech“ predstavoval v roku 2021 objem 17,9 
mld. USD19 a očakáva sa, že do roku 2026 by sa mal viac ako zdvojnásobiť. Športovými organizáciami, klubmi 
a inými entitami sú v posledných rokoch aplikované nové technológie ako napríklad analýza športových 
údajov, inteligentné štadióny, nositeľné a mobilné senzory a iné. Ich hlavnými účelmi sú zlepšenie výkonov 
profesionálnych, amatérskych a rekreačných športovcov, zvýšenie záujmu fanúšikov a poskytnutie 
inteligentnej športovej infraštruktúry. 

Počas predsedníctva Portugalska v Rade EÚ v roku 2021 bola prijatá Lisabonská výzva na podporu inovácií 
v športe. Výzva predstavuje zásadné stanovisko Európskej únie smerované k rozvoju športu v spojení s 
globálnymi efektami digitalizácie a inovácií. Rada EÚ podporuje kooperatívny a zosúladený prístup medzi 
štátmi, verejnými a súkromnými inštitúciami, športovým hnutím a všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami. Vyzýva členské štáty EÚ, aby v spolupráci so športovým hnutím posilnili synergie s niekoľkými 
odvetviami vrátane inovácií s cieľom poskytnúť športovcom a všetkým ostatným občanom nové príležitosti na 
vykonávanie fyzickej aktivity, a to aj prostredníctvom digitálnych nástrojov. Inovácie sú kľúčovou prioritou 
rozvoja športového odvetvia a očakáva sa, že podporia príležitosti pre občanov, zvýšia ich zapájanie do športu 
a výkonu fyzických aktivít. Zároveň majú vplyv  na sociálno-ekonomický rozvoj prostredníctvom športu a riešia 
súčasné a potenciálne budúce výzvy, čím sa sektor športu stáva udržateľnejším a odolnejším.  

Pre účely vymedzenia tohto strategického piliera je potrebné definovať, čo predstavuje digitalizácia a čo 
predstavujú inovácie v športovom sektore.  

 Digitalizácia predstavuje nasadenie a aplikovanie už existujúcich digitálnych technológií s cieľom 
zlepšenia rozhodovacích, strategických a operatívnych riešení, zvýšenia transparentnosti a 
efektívnosti športového sektoru, zvýšenia konkurencieschopnosti elitných športovcov, identifikácie 
talentov, zvýšenia záujmu a zapojenia športových fanúšikov a podporovateľov športu, zvýšenia kvality 
mediálneho obsahu športových prenosov a komunikácie a zvýšenia kvality športovísk a priestorov na 
športovanie.  

 Inovácie sú postupy, procesy, produkty a služby, ktoré ešte neexistujú a je potrebné ich vyvinúť a 
otestovať tak, aby sa pri ich nasadení podieľali na zlepšení riadenia športového sektoru v rámci 
celého hodnotového a riadiaceho  reťazca, zlepšení výkonnosti elitných a talentovaných športovcov 
a tímov, adaptácie nových medicínskych a vedeckých poznatkov, podpory zdravia populácie 
prostredníctvom pohybu a športovania, podpore sociálnej inklúzie.  

 

Digitalizácia slovenského športu a plné využitie jej potenciálu ústi vo zvýšení podielu športu na tvorbe 
ekonomických hodnôt v národnom hospodárstve, čo je možné označiť za efekt komercionalizácie 
slovenského športu s priamym vplyvom na rast produktivity práce z pridanej hodnoty.  

 
19 Zdroj: Sports Technology Market with COVID-19 Impact by Technology, by Sports and Geography – Global 
Forecast to 2026, Reportlinker.com, 2021 
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Graf 23: Simulovaný vývoj produktivity práce na zamestnanca v športe 

   

Zdroj: vlastné spracovanie  

Komercionalizácia slovenského športu má potenciál zvýšiť produktivitu práce v horizonte nasledujúcich 15 
rokov viac ako 2-násobne. Základným zdrojom rastu produktivity práce vplyvom komercionalizácie je rast 
súkromného financovania slovenského športu, meraného prostredníctvom spotreby domácností na šport. 

Graf 24: Simulovaný vývoj výdavkov domácností na šport 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Pomerne robustný rast výdavkov domácností na šport má potenciál povzbudiť súkromnú investičnú aktivitu 
do športovej infraštruktúry. 
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Graf 25: Simulovaný vývoj investícií do športovej infraštruktúry 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Kumulovaný vplyv efektu komercionalizácie má potenciál zásadne zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov do 
športu. Kým dnes platí, že 1 euro verejných výdavkov do športu generuje 2,79 eura hrubého domáceho 
produktu, pri plnom využití potenciálu komercionalizácie slovenského športu môže úroveň efektivity 
dosiahnuť 4,07 eura hrubého domáceho produktu. 

Počas analýzy súčasného stavu ako aj pri tvorbe tohto dokumentu sa prejavil problém dostupnosti ucelených 
dát a teda problém nedostatku aktuálnych a verifikovaných dát o slovenskom športe. Napriek tomu, že existuje 
množstvo dát a informácií, ktoré sa zbierajú na pravidelnej alebo ad-hoc báze, tieto sú roztrúsené a 
rozdrobené, mnohokrát v nepoužiteľnej podobe na prácu v digitálnej dobe. 

Dôležitým faktorom pri tvorbe priorít a opatrení v strategickom pilieri Digitalizácia športu a inovácie bolo 
načrtnúť odpoveď na otázky, ako môžu digitalizácia a inovácie v športe prispieť k naplneniu koncepcie rozvoja 
športu do roku 2030. Je nespochybniteľné, že digitalizácia a nové technológie budú hrať významnú úlohu v 
každom jednom pilieri rozvoja športu, tak ako sú zadefinované v tejto koncepcii.  Prostredníctvom tohto piliera 
dôjde k definovaniu a nastaveniu ekosystému inovačného prostredia a k stanoveniu postupov digitálnej 
transformácie slovenského športu.  

V súčasnosti prebiehajúca digitalizácia v slovenskom športe je realizovaná výrazne spontánnym charakterom, 
bez definovanej koncepcie a systémového prístupu. Realizuje sa v iba v rámci individuálnych športových 
oblastí bez celkovej integrácie digitálneho riešenia. To má následne dopad na to, že dáta a ich aplikácia je 
výrazne rozdrobená a nevytvára celkový obraz o slovenskom športovom sektore. Digitálne dáta tvorené a 
generované jednotlivými subjektmi slovenského športu a športovcami nie sú vhodne spracovávané s 
aplikovaním moderných technologických riešení (napr. cloudové riešenia) a čo je ešte horšie, nie sú 
predmetom pre analytické, strategické a procesné rozhodovanie, či už v rámci orgánov verejnej moci s 
dopadom na šport alebo v rámci jednotlivých športových odvetví. V oblasti riadenia a prípravy tréningových 
procesov športovcov a športových tímov neexistuje integrovaná digitálna dátová základňa, ktorá by bola 
použiteľná na aplikovanie moderných poznatkov športovej vedy, medicíny, biochémie, biomechaniky, video 
analýz pohybov a herných stratégií a pod. Ich aplikácia by viedla k zvyšovaniu konkurencieschopnosti 
vrcholových športovcov alebo prevencie úrazov. Takmer úplne absentuje zapojenie subjektov slovenského 
športu či už z univerzitnej oblasti, alebo športových odvetví na medzinárodných inovačných a digitálnych 
projektoch, ktoré sa orientujú na aplikovanie digitálnych procesov a technológii vo vrcholovom športe alebo 
športe pre všetkých.  
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V oblasti inovácií je slovenský šport podobne ako v digitalizácií, absentuje stratégia ako pristúpiť a podporovať 
túto oblasť s výraznými dopadmi na slovenský šport. Aktuálne na slovenskom trhu dominujú rozdrobené a 
málo koordinované inovačné riešenia a riešitelia. Zároveň v oblasti inovačných riešení pre jednotlivé športové 
odvetvia, ako aj pre športujúcu verejnosť je Slovensko s absolútnou prevahou dovozcom zahraničných 
športových a pohybových digitálnych technológií a riešení. Dominujúce sú hlavne prenositeľné technológie 
alebo tzv. “wearebles”, ktoré okrem elitných športovcov aplikuje aj športujúca verejnosť.  

Hlavné ciele strategického piliera Digitalizácia športu a inovácie: 

 digitalizácia slovenského športu; 

 inovácie v športe vrátane konceptu inovačného ekosystému slovenského športu;  

 príprava ľudských zdrojov na procesy digitalizácie športu a inovačný ekosystém.  

Digitálna transformácia slovenského športu bude musieť prebiehať v rámci, alebo v nadväznosti už na 
prijaté a postupne aplikované strategické dokumenty Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti 
informatizácie, ako sú: 

 strategické dokumenty Európskej únie: 

• Digitálna agenda pre Európu  

• Lisabonská výzva na podporu inovácií v športe do roku 2030 

• Európsky rámec interoperability pre európske služby verejnej správy 2.0  

 strategické dokumenty Slovenskej republiky : 

• Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030 

• Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky 

• Plán obnovy SR 

• Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR  

• Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe 

V najbližšom období bude Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripravovať Akčný 
plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023-2026 a je nevyhnutné, aby jeho súčasťou bola aj 
digitalizácia slovenského športu.   

Základným stavebným prvkom digitalizácie slovenského športu sa musí stať analýza procesov a postupov 
v riadení a organizovaní športu na Slovensku. Digitalizácia športu by mala byť nástrojom na dlhodobú 
udržateľnosť, transparentnosť, efektívnosť a mala by prispieť k naplneniu vízie a koncepcie rozvoja športu. 

Strategickým jadrom digitálnej transformácie slovenského športu s vplyvom na maximalizáciu efektu 
komercionalizácie je vybudovanie nasledujúcich dátových systémov so službami: 

 Jednotného informačného systému športu; 

 Športového dátového a znalostného centra. 

Jednotný informačný systém v športe (JISŠ) je budovaný a prevádzkovaný ako nástroj verejnej správy v 
súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľom JISŠ, ako aj jeho správcom 
by malo byť Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR. 

Jeho hlavnými úlohami sú zabezpečenie podpory pre subjekty priamo pôsobiace v slovenskom športovom 
ekosystéme s prepojením na jednotlivé úrovne verejnej správy, samosprávy a občianske združenia, evidencia 
kľúčových registrov dát a subjektov v športe a vedenie verejného portálu ako informačného zdroja pre potreby 
odbornej i laickej verejnosti.   

Medzi základné moduly jednotného informačného systému športu by mali patriť: 

 matrika športovcov;  základná správa športovej organizácie; 
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 elektronické voľby; 

 športová príprava športovcov; 

 evidencia a využitie športovej infraštruktúry; 

 evidencia symboliky športovej organizácie a 
mediálnych výstupov; 

 talentovaní športovci a športoví reprezentanti; 

 podpora riadenia zmluvných vzťahov 
v športe; 

 zasadnutia orgánov národného športového 
zväzu prípadne inej športovej organizácie; 

 podpora dobrovoľníckych činností; 

 riešenie sporov v športe; 

 podpora predaja; a 

 finančné riadenie a kontroling. 

Zatiaľ čo JISŠ pokrýva registre dát a model objektov evidencie, ktoré sú potrebné pre verejnú správu 
a samosprávy, Športové dátové a znalostné centrum by malo vytvoriť dátovú základňu so službami, ktoré 
priamo súvisia s realizáciou športových činnosti jednotlivých subjektov športového ekosystému na Slovensku. 

Dátové a znalostné centrum by malo plniť tri nosné funkcie: 

 byť integrovaným dátovým centrom, ktoré zhromažďuje a spracováva dáta z celého slovenského 
športového sektora a jeho subjektov, vrátane športovcov; 

 byť znalostným centrom, postaveným na “big data” základni, ktoré nadväzujúc na rozsiahlu a aktuálnu 
dátovú základňu, je schopné generovať odborné, metodické a vedecké poznatky na základe 
štatistickej analýzy. Tieto štatistiky a analýzu by mali byť využívané jednotlivými subjektami 
v športovom sektore využívajúc moderné technologické nástroje, vrátane znalostných systémov 
a umelej inteligencie; 

 byť znalostným centrom pre subjekty inovačného ekosystému slovenského športu.  

Aktuálne všetky slovenské tréningové centrá vrátane športových rezortných stredísk používajú rôzne systémy 
na zistenie aktuálneho stavu antropometrických, kondičných a funkčných parametrov organizmu športovca. 
Údaje zostávajú v týchto strediskách a nie sú k dispozícii na využitie moderných znalostných systémov. 
Podobne absentuje vyhodnotenie výsledkov slovenských športovcov na báze aplikovania podporných 
algoritmov a inteligentných riešení na báze dát a hodnotenia konkurenčného prostredia. V oblasti využívania 
verejných športovísk absentuje aplikovanie moderných digitálnych technológií, ktoré sú schopné generovať 
štatistické informácie o športovaní verejnosti, ako aj informácií o plnení strategických plánov miest a obci v 

oblasti podpory aktívneho pohybu 
obyvateľstva. 

Z dlhodobého hľadiska je cieľom získať 
relevantné dáta, ktoré budú prínosom nielen 
pre športovca, kolektív v rámci tréningovej 
prípravy, ale aj vyhodnotenie súťažných dát  a 
športových výsledkov s nasadením 
inteligentných systémov. 

Podobné znalostné a dátové centrá  s rôznou 
mierou zapojenia jednotlivých subjektov, ako i 
hĺbkou detailu, má mnoho krajín EÚ. Jednými z 
príkladov sú Holandsko a ich Sport Data 
Valley20, Singapur a ich ActiveSG platform 
alebo Austrália a ich Athlete Management 
System21. Vhodným príkladom je aj riešenie vo 

Fínsku, kde Fínsky olympijský výbor v roku 2018 dospel k záveru, že v elitných fínskych športoch sa používa 

 
20 https://info.sportdatavalley.nl/ 
21 https://www.ais.gov.au/ams 
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Obrázok 11: Ilustratívne moduly športového dátového a 
znalostného centra 
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niekoľko dobre fungujúcich systémov. Tieto systémy však fungujú nezávisle a sú navrhnuté pre potreby 
tímových športov.  Fínsky olympijský výbor spolu so svojimi partnermi vytvoril platformu, ktorá umožní 
zhromažďovanie biometrických údajov športovcov z viacerých zdrojov. 

Technologické riešenie by malo predstavovať implementáciu cloudových úložísk, ktoré sú v rámci dátovej 
stratégie EÚ výrazne preferované a podporované.  

JISŠ a dátové a znalostné centrum nebude predstavovať iba technologickú časť úložiska športových dát, ale 
bude aj tvoriť a spracovávať analytické výstupy pre užívateľov centra. V rámci riešenia by mala byť vytvorená 
aj online platforma športových dát, ktorá  uľahčí a zefektívni vykonávanie výskumu založeného na údajoch o 
športových výkonoch v danom športovom odvetví, zníži administratívne zaťaženie pri zabezpečovaní ochrany 
osobných údajov a sprístupní vedecký výskum a analýzy širokému publiku.  

V oblasti technologických inovácií je súčasná situácia na Slovensku podobná ako v digitalizácii športu, 
pričom: 

 absentuje národná stratégia tvorby športového inovačného ekosystému,  

 je výrazná rozdrobenosť športových inovátorov,  

 dominuje nekoordinovať inovátorov, 

 je nedostatočná vedecko-výskumná základňa odborníkov zameraných na inovácie v športe, 

 nie sú dostačené zdroje, resp. cielené nástroje na motiváciu a podporu športových inovácií. 

Európska komisia pravidelne vyhodnocuje mieru inovačnej výkonnosti krajín EÚ na základe inovačného 
indexu pozostávajúceho z priemeru 27 ukazovateľov. Slovensko sa umiestnilo v poslednej tretine krajín a 
patrí medzi priemerných inovátorov. K inovačným lídrom v EÚ patria Holandsko, Dánsko, Fínsko a Švédsko, 
čo sa prejavuje aj na nastavení a realizovaní športových inovačných ekosystémov, kde v popredí sú práve 
Holandsko a Fínsko. 

Ekosystém slovenského športu by mal adaptovať koncept európskeho inovačného systému tzv. „Otvorená 
inovácia 2.0“ (OI2), ktorý je založený na tzv. Quadruple Helix Modeli, v ktorom vláda, priemysel, akademická 
obec a občania spolupracujú na inováciách. Tento model podporuje štrukturálne zmeny ďaleko nad rámec 
toho, čo by ktorákoľvek organizácia, alebo osoba mohla v inovácii urobiť sama. Model zahŕňa krížové využitie 
nápadov, myšlienok, vedúce k experimentovaniu a prototypovaniu v reálnom prostredí.  

OI2 tvorí 5 kľúčových prvkov: 

1. Vytváranie sietí a konzorcií; 

2. Spolupráca: zapojenie partnerov, inovátorov, univerzít a používateľov; 

3. Prepojenie na podniky: posilnenie podnikového podnikania, začínajúcich podnikov, start-upov; 

4. Proaktívna správa duševného vlastníctva: vytváranie nových aplikácií a trhov pre technológie; 

5. Výskum a vývoj (R&D): dosiahnutie konkurenčných výhod. 

Jedným z predpokladov rozvoja slovenského športového inovačného ekosystému je súlad v rámci Stratégie 
výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej “RIS 3 SK“) a prípadné rozšírenie o špecifické 
športové inovačné parametre a oblasti.  

V rámci aktuálne platnej  RIS 3 SK je  prienik niektorých športových inovácií v nasledujúcich produktových 
líniách:  

 Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie; 

 Produktové línie pre doménu Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel; 

 Produktové línie pre doménu Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie; 
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 Produktové línie pre doménu Zdravé potraviny a životné prostredie.  

Z pohľadu zahraničnej praxe sa k najintenzívnejšiemu presadeniu športových inovácií v RIS 3 postavilo 
Fínsko, ktoré ako jediná krajina v rámci EÚ má definované v revízií RIS 3 na obdobie 2021-2027, v téme 2. 
Posilnenie a diverzifikácia špecializovaných báznasledujúce služby: 

1. Profesionálny šport, športový tréning a tréningové technológie a aplikácie; 

2. Aktivity turizmu; 

3. Sociálne a zdravotné služby s prepojením na šport.  

Týmto si Fínsko umožňuje priamo definované čerpanie európskych dotácií do športových inovácií.  

Región Kantábria v Španielsku predstavuje príklad toho, ako možno zlepšenie kvality a dostupnosti 
zariadení a verejných priestorov prepojiť so športom. Všeobecným cieľom je najmä rozvíjať v regióne 
"športové prostredie" inovatívnych konzorcií. Model je založený najmä na ďalšom rozvoji výskumných centier 
pre športové a fyzické aktivity prostredníctvom vytvorenia vedeckého a technologického parku, ktorý zahŕňa 
aj športové zariadenia. 

V regióne južného Holandska je šport neodmysliteľnou súčasťou existujúcej stratégie inteligentnej 
špecializácie RIS 3 založenej na zoskupeniach v oblasti zdravia, demografie a športu. Klaster Sports & 
Technology predstavuje ciele inteligentnej špecializácie na športové inovácie a kvalitu života. Zoskupenie 
pozostáva z viac ako 100 spoločností a to z výskumných organizácií, športových centier, terénnych laboratórií 
a vládnych organizácií zameraných na inovácie v oblasti športu a fyzickej aktivity. 

Zmysel nastavenia inovačného ekosystému v slovenskom športe je v tom, že inovácie v športe prinášajú  
zreteľný prospech pre tých, pre ktorých sú inovácie určené: vrcholoví športovci, rekreační športovci, tréneri, 
metodici, športoví experti, a pod.   

Na základne funkčnosti a preukázateľných efektov inovačných športových ekosystémov v uvedených 
krajinách je vhodné v podmienkach Slovenska stanoviť funkčný inovačný športový ekosystém postavený 
na pilieroch: 

 integrovanom dátovom  a znalostnom centre, ktoré predstavuje  Slovenské športového dátové 
a znalostné centrum ako jadro, kde sa zhromažďujú, spracúvajú, analyzujú športové údaje, ale aj 
znalosti, a v tejto konzistencií tvorí dátový a znalostný pilier celého inovačného a digitálneho 
ekosystému slovenského športu,  

 sieť certifikovaných športových inovačných centier a platforiem, ktoré predstavuje  portfólio 
vysokokvalitných certifikovaných stredísk športových inovátorov, v ktorých sa na jednom mieste 
stretávajú inovační aktéri zo strany športu, vedy, súkromného sektora a vlády, samosprávy  
a v tomto nastavení integrovane spolupracujú na štrukturálnej tvorbe, vývoji a implementácií inovácií 
pre šport a podporu pohybu; 

 univerzitná, vedecká a akademická obec, ktorá je profilovaná na športovú vedu a výskum, 
v našich podmienkach vysoké školy vykonávajúce vývoj a výskum v rámci športových odvetví,  

 systém zdrojov, ľudských, materiálnych a finančných, ktoré stimulujú a podporujú tvorbu 
inovatívnych myšlienok, riešení, konceptov a produktov, ktoré sa rozvinú do konkrétnych služieb a 
produktov.  

Základným zdrojom športových inovačných riešení by mali byť Certifikované športové inovačné centrá, 
ktoré majú schopnosť na jednom mieste združiť inovátorov a športových odborníkov a zároveň mať prístup 
k znalostným systémom a big dátam. 

Základná charakteristika Certifikovaného športového inovačného centra: 

 profilácia a zameranie najmä na: 
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o konkrétne športové odvetvie, alebo kombináciu športových odvetví, napr. futbal, hokej, volejbal, 
basketbal, tenis, atletika, lyžovanie a pod.; 

o šport pre všetkých; 

o Smart športoviská, virtuálne športové podujatia;  

o športový materiál, vybavenie, náčinie a iné.   

 je súčasťou a vo väčšine krajín je na mieste športovej infraštruktúry, napr. regionálne centrá športovej 
excelentnosti, centrá vrcholového športu, národné športové centrá jednotlivých športov;  

 spĺňa stanovené certifikačné podmienky pre športové inovačné centrum. 

 

Z pohľadu prípravy ľudských zdrojov na digitalizáciu a inovácie je nespochybniteľné, že v najbližších 
rokoch sa trh práce bude ďalej dramaticky meniť. Podľa medzinárodnej štúdie spoločnosti IFTF až 85%22 
pracovných pozícií, ktoré budú existovať v roku 2030, ešte neboli objavené. Aj v prípade športového odvetvia 
budú do roku 2030 vznikať nároky na nové schopnosti. K tomu, aby sme boli na tieto výzvy pripravení, je 
potrebné rozvíjať digitálne schopnosti. Popri digitalizácii prostredia slovenského športu je teda nevyhnutné 
dať možnosť kontinuálneho vzdelávania všetkým kľúčovým ľuďom v športe. Je potrebné, aby získali taký 
súbor digitálnych zručností, že sa na riešenie problémov budú pozerať digitálnou optikou. S ohľadom na 
vyššie spomenuté je nevyhnutné spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami, ktoré pripravujú mladých ľudí 
na prácu v oblasti športu a doplniť vzdelávacie programy o predmety výučby digitálnych zručností a ich 
aplikácie v športe.  

V súčasnosti napríklad prebieha fáza experimentálneho overovania programov zameraných na informačné 
technológie na stredných odborných školách športových. Je preto veľmi vhodné vstúpiť do tohto procesu 
a v prípade potreby doplniť obsah učiva pre študentov. Z nášho pohľadu nie je potrebné, tak ako je tomu 
teraz, aby sa žiaci v športových školách učili primárne len základy programovania, ale mali by sa sústrediť 
taktiež na digitálne zručnosti pri praktickom využívaní digitálnych technológií. Už dnes je na trhu dopyt po 
ľuďoch, ktorí vedia pracovať so senzormi a prenositeľnými technológiami a vyhodnocovať dáta z nich. 
Vytvorenie a nastavenie vzdelávacieho programu v oblasti digitálnych zručností v športe je preto nevyhnutné. 
Veľmi dôležité je okrem základov ponúknuť aj nadstavbové certifikované vzdelávanie v oblasti digitálnych 
zručností v rôznych odboroch a smeroch. Takéto vzdelanie a skúsenosti výrazne pomôžu absolventom nájsť 
uplatnenie na trhu práce.  

Ďalším možným opatrením je profesionalizácia športových štruktúr v rámci riadenia IT, inovácií a digitálnej 
transformácie. Cieľom je vzdelávať a motivovať športové organizácie v oblasti digitálnych zručností 
a kompetencií. Práve vzdelávanie a následná aplikácia v praxi nepriamo podporia aj osvojovanie nových 

 
22 Zdroj: Experti amerického think-tanku Institute for the Future v marci 2017 prezentovali, že približne 85% 
pracovných pozícií, ktoré budú v roku 2030 vykonávané, v súčasnej dobe ešte neboli vytvorené. 

Obrázok 12: Ilustratívny návrh štruktúry slovenského športového inovačného ekosystému 
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technológií a ich ďalší rozvoj v rámci športového inovačného ekosystému. Práve takéto opatrenia budú mať 
zásadný vplyv na efekt komercionalizácie, ako bol popísaný v úvode tejto kapitoly.  

 

Zhrnutie strategického piliera 

 Potrebným krokom pre šport je, aby v rámci vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku do 
roku 2030 vo veľkej miere zachytil globálne trendy v digitalizácii a športových inováciách, ktoré 
môžu v nemalej miere napomôcť jej plneniu. 

 Hlavnými cieľmi strategického piliera sú: digitalizácia slovenského športu, inovácie v športe 
vrátane konceptu inovačného ekosystému slovenského športu, príprava ľudských zdrojov na 
procesy digitalizácie športu a inovačný ekosystém.  

 Digitalizácia slovenského športu a plné využitie jeho inovačného potenciálu môže vyústiť do 
zvýšenia podielu športu na tvorbe ekonomických hodnôt v národnom hospodárstve, čo je možné 
označiť za efekt komercionalizácie slovenského športu s priamym vplyvom na rast produktivity 
práce z pridanej hodnoty a to v horizonte nasledujúcich 15 rokov viac ako 2-násobne. 

 Základným zdrojom rastu produktivity práce vplyvom komercionalizácie je rast súkromného 
financovania slovenského športu, meraného prostredníctvom spotreby domácností na šport. 

 Strategickým jadrom digitalizácie s priamym vplyvom na maximalizáciu efektov 
komercionalizácie by malo byť vybudovanie Jednotného informačného systému športu a  
športového dátového a znalostného centra s modulárnou architektúrou pod záštitou relevantnej 
organizácie. 

 Následne je nutné navrhnúť a implementovať jednotný a koordinovaný systém prepojený na 
JISŠ a dátové a znalostné centrum s prepojením na jednotlivé športové zväzy a kluby, aby prišlo 
k redukovanie duplicitných zdrojov (finančných, ľudských, technologických) a zároveň sa zvýšilo 
využitie digitálnych technológií a štatistických analýz pri výkone vrcholového a masového športu 
na Slovensku. 

 Koordinácia relevantných inštitúcií pre vytvorenie inovačného športového ekosystému 
s prepojením na súčasné finančné nástroje EÚ a vytvorenie podmienok pre budovanie a 
prevádzku ekosystému regionálnych centier/centier excelentnosti, ktoré budú pokrývať činnosti 
vzdelávania, prípravy talentovanej mládeže a vrcholových športovcov a rozvoja inovácií.  

 Nasledujúcimi krokmi v rámci implementácie jednotlivých opatrení sú:  

o Odsúhlasenie jednotlivých prioritných oblastí a cieľov strategického piliera a otvorenie 
oficiálnych rokovaní medzi SOŠV, Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR, MIRRI 
SR a ďalšími inštitúciami, v rámci ktorých dôjde ku konsenzu ohľadne rozvoja 
a digitalizácie a inovácií v slovenskom športe. 
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6. Základné podmienky 
realizácie koncepcie 
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6.1 Inštitucionálne zázemie športu 

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 strešnej športovej organizácie.  

Obrázok 13: Inštitucionálna schéma slovenského športu 

 

 

Z pohľadu vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku ako aj jednotlivých strategických pilierov nevzniká 
potreba vytvárania nových inštitúcií do roku 2030. Nutnosťou pre ďalší rozvoj je jasné nastavenie 
zodpovedností už existujúcich inštitúcií, aby prichádzalo k využívaniu synergií a spolupráce. Práve pre 
naplnenie vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 je potrebné, aby sa SOŠV stal 
primárnym partnerom MŠVVaŠ pri detailnom návrhu, zavádzaní a následnom monitoringu jednotlivých 
programov, opatrení a iniciatív definovaných týmto dokumentom. 

 Strategický pilier Hlavný cieľ 
Návrh kľúčových zainteresovaných 
inštitúcií 

Transparentný a udržateľný 
systém riadenia 

Nastavenie financovania na úroveň 
priemeru  EÚ-27 

MŠVVaŠ, MF SR, Samosprávy, SOŠV 

Moderné športové prostredie Zníženie investičného dlhu športovej 
infraštruktúry 

MF SR, MŠVVaŠ, MV SR, MO SR, FNPŠ, 
SOŠV, samosprávy, súkromní majitelia 

Budovanie vzťahu k športu 
cez kvalitné vzdelávanie 

Zvýšenie pohybovej aktivity detí MŠVVaŠ, NŠC, MF SR, SOŠV, Športové 
zväzy a kluby, školské zariadenia, Úrad vlády 

Excelentnosť vo vrcholovom 
športe 

Rozšírenie bázy talentovanej 
mládeže 

MŠVVaŠ, , strediská prípravy, SOŠV, školské 
zariadenia, športové zväzy a kluby 

Zdravá a aktívna spoločnosť Zvýšenie aktivity obyvateľstva SOŠV, samosprávy, MŠVVaŠ, NŠC, MF SR, 
športové zväzy a kluby, Úrad vlády 

Digitalizácia športu a inovácie Digitalizácia slovenského športu MŠVVaŠ, MIRRI SR, NŠC, MŠVVaŠ, SOŠV, 
súkromná sféra, Úrad vlády 
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6.2 Financovanie športu 

Systém financovania športu je v súčasnosti založený na troch zdrojoch, a to verejné zdroje, súkromné zdroje 
a vlastné zdroje. 

Verejnými zdrojmi sú rozpočty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva obrany SR 
a Ministerstva vnútra SR, ďalej rozpočet Úradu vlády SR, zdroje EÚ, zdroje 2% daní z príjmov fyzických osôb 
a právnických osôb, zmluvy o reklamnej činnosti spoločností, v ktorých má štát podiel, výroba a vysielanie 
športu vo verejnoprávnych médiách, výnosy tipovacích súťaží na športové výsledky, rozpočty miest, obcí a 
samosprávnych krajov a rozpočty spoločností, v ktorých majú podiel mestá, obce a samosprávne kraje. 

Súkromnými zdrojmi sú dary fyzických osôb a právnických osôb, zmluvy o reklamnej činnosti, peňažné a 
nepeňažné plnenia za služby vykonávané  športovými subjektmi, výnosy z charitatívnych lotérií a hodnota 
práce dobrovoľníkov v športe. 

Vlastnými zdrojmi sú príjem športujúcej osoby, príjem zákonného zástupcu športujúcej osoby a príjem 
športových organizácií z členských príspevkov. 

Graf 26: Zloženie verejných bežných a kapitálových výdavkov do športu 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe dát EUROSTAT 

Hlavnými cieľmi financovania slovenského športu sú financovanie profesionálneho športu a financovanie 
športu pre všetkých.  

Princíp financovania profesionálneho športu spočíva v pravidelnej alokácii príspevkov uznaným športom zo 
štátneho rozpočtu, a to na základe toho, že šport je tým viac užitočnejší pre slovenskú spoločnosť a 
prezentáciu Slovenska vo svete, čím má lepšie výsledky a zároveň aj čím je oň väčší záujem, alebo čím viac 
detí pritiahne k pravidelnému športovaniu. Zjednodušene, podiel uznaného športu závisí od troch základných 
parametrov, a to športový úspech, záujem o šport a členská základňa do 23 rokov. 

Princíp financovania športu pre všetkých je postavený na tom, že jeho spoločensko-ekonomický význam je 
priamo úmerný počtu ľudí, ktorí sa venujú pravidelnej pohybovej aktivite, bez ohľadu na ich motív (zdravie, 
oddych, zábava, krása, vplyv, zárobok). Financovanie športu pre všetkých je originálnou kompetenciou 
územnej samosprávy. Zo zdrojov štátneho rozpočtu sa predovšetkým podporuje výchova detí a mládeže k 
trvalej kompetencii k vlastnému telesnému pohybu. 

Nedostatkom súčasného modelu financovania slovenského športu je jeho vysoká nestabilita. Prvou 
príčinou nestability je nejednoznačná identifikácia konkrétnych verejných zdrojov financovania. Druhou 
príčinou je chýbajúce nastavenie valorizačného mechanizmu objemu finančných prostriedkov z verejných 
zdrojov. Dôsledkom vysokej nestability modelu financovania slovenského športu je obrovský a stále 
narastajúci investičný dlh, ktorý bráni rozvoju jednotlivých športových odvetví a športovej infraštruktúry a je 
spomaľujúcim faktorom pre jeho digitalizáciu a komercionalizáciu.    

Nový systém financovania slovenského športu by mal byť založený na adresných verejných zdrojoch 
s jasným mechanizmom medziročnej valorizácie a s jasnými merateľnými ukazovateľmi, ktorých 
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naplnenie je priamo prepojené s úsporou konkrétnych verejných výdavkov a s elimináciou 
potenciálnych dodatočných verejných výdavkov.23   

Adresnosť verejných zdrojov financovania športu je daná jednak priamym vplyvom pohybovej aktivity na 
úsporu výdavkov zdravotnej starostlivosti a postupným znižovaním deficitného financovania preventívnej 
zdravotnej starostlivosti, a jednak ostatnými priamymi benefitmi zvyšovania pohybovej aktivity na národné 
hospodárstvo, medzi ktoré patrí hlavne zvyšovanie zamestnanosti v športe a zvyšovanie súkromnej spotreby 
domácností na návštevu a participáciu na športových podujatiach. 

Simulácia alokácií verejných zdrojov financovania športu na Slovensku vychádza z aplikácie princípov 
kohéznej politiky, ktorej primárnym cieľom je kvantitatívne a kvalitatívne dobiehanie menej rozvinutých 
regiónov k priemeru EÚ-27. 

Graf 27: Návrh alokácií verejných výdavkov bežného charakteru do športu na Slovensku v mil. EUR 

 

Zdroj: vlastné spracovanie  
 

Návrh alokácií verejných výdavkov bežného charakteru do športu na Slovensku zohľadňuje kohézny cieľ 
dosiahnutia priemeru verejných výdavkov do športu na obyvateľa najmenej rozvinutých krajín EÚ do roku 
2025, priemeru verejných výdavkov do športu na obyvateľa krajín V4 do roku 2030 a priemeru verejných 
výdavkov do športu na obyvateľa krajín EÚ-27 do roku 2035. 

Stabilizáciou objemu verejných výdavkov bežného charakteru do športu na Slovensku budú vytvorené 
predpoklady na udržateľný rast investícií do slovenského športu a zmazanie investičného dlhu na športovej 
infraštruktúre do roku 2035. 

Simulácia potreby investícií do slovenského športu vychádza z podobnej logiky ako návrh alokácie verejných 
výdavkov bežného charakteru. Prvým míľnikom pre zmazanie investičného dlhu na športovej infraštruktúre je 
dosiahnutie priemeru objemu investícií na obyvateľa najmenej rozvinutých krajín EÚ do roku 2025. Ďalším 
míľnikom je dosiahnutie priemeru objemu investícií na obyvateľa krajín V4 do roku 2030. Tretím, posledným, 
míľnikom je rok 2035, keď je potrebné dosiahnuť  priemer objemu investícií na obyvateľa krajín EÚ-27. 

 

 
23 viď podkapitola 6.2 Analýza senzitivity 
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Graf 28: Simulácia potreby investícií do športu na Slovensku 

  

Zdroj: vlastné spracovanie  

Navrhovaným primárnym zdrojom financovania investícií do slovenského športu sú európske programy 
v rámci budúceho programovacieho obdobia. Východiskom pre investičnú podporu športu z programov EÚ je 
schválený Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, ktorý 
definoval priestor pre podporu športu takto: 

 zlepšenie dostupnosti infraštruktúry zabezpečujúcej komplexný rozvoj osobností v procese 
vzdelávania a odbornej prípravy aj so zameraním na fyzickú kondíciu a šport zvýši kvalitu a účinnosť 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy; 

 potenciál pre komunitný rozvoj predstavuje podpora dobudovania športovej infraštruktúry v regiónoch 
SR; 

 rozšírenie a skvalitnenie možností športovať, predovšetkým pre rekreačných a amatérskych 
športovcov, zvýšenie možnosti a kapacity pre šport detí a mládeže na lokálnej i regionálnej úrovni 
podporí sociálny rozvoj jednotlivých území. 

V rámci daných limitov je preto možné efektívne vytvárať konkrétny priestor na podporu športu v Európskom 
fonde regionálneho rozvoja (EFRR) a Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka (EPFRV). 

6.3 Legislatívne prostredie  

Naplnenie kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov opatrení špecifikovaných v strategických pilieroch 
rozvoja športu a s nimi súvisiacich horizontálnych priorít si nevyhnutne vyžadujú úpravu legislatívneho 
prostredia, a to v niekoľkých rovinách. 

Prvou rovinou je úprava vecného rámca na čerpanie finančných prostriedkov z programov EÚ, ktoré 
sú súčasťou opatrení jednotlivých strategických pilierov. Vzhľadom na systém čerpania programov EÚ 
je potrebné vychádzať z úpravy Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027, a to nasledovne: 

 v časti „Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD)“ je potrebné uviesť v rámci hlavných výziev na 
miestnej úrovni v časti „Zlepšenie kvality života“ výzvu „zlepšiť rozvoj športovej infraštruktúry v záujme 
rozšírenia a skvalitnenia možností športovať, predovšetkým pre rekreačných a amatérskych 
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športovcov a pre deti a mládež na lokálnej i regionálnej úrovni, čím sa podporí sociálny rozvoj 
jednotlivých území“; 

 v nadväznej časti „Integrované územné stratégie“ zadefinovať, že „nositeľom regionálnych 
integrovaných územných stratégií (RIÚS) bude partnerstvo pre tvorbu a implementáciu RIÚS, zložené 
zo zástupcov regionálnej samosprávy (vyššie územné celky), miestnej samosprávy (mestá a obce), 
štátnej správy, miestnych iniciatív (miestne akčné skupiny, združenia obcí), Slovenského 
olympijského a športového výboru a ďalších sociálno-ekonomických partnerov (podnikateľský sektor, 
záujmové združenia, tretí sektor); a 

 zadefinovať ako jeden z parametrov naplnenia ex ante kondicionality „zdravie obyvateľstva“ 
zavedením národného alebo regionálneho strategického politického rámca pre zdravie, ktorý zahŕňa 
koordinované opatrenia na zvýšenie času stráveného organizovanými pohybovými aktivitami 
(odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie 60 min denne, aby sme znížili výskyt civilizačných 
ochorení o 10 %). 

Druhou rovinou je vymedzenie priestoru pre financovanie revitalizácie a dobudovania športovej 
infraštruktúry: 

 projekty národného významu, financované formou národných projektov, nevyžadujú úpravy 
legislatívneho rámca, nakoľko ide o jeden zo štandardných spôsobov čerpania európskych 
programov, ktorý je upravený aj v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF); 

 projekty regionálneho významu, financované cez integrovaný regionálny operačný program (IROP) 
vyžadujú zadefinovanie podpory revitalizácie a dobudovania regionálnej športovej infraštruktúry do 
jednej z prioritných osí IROP 2021 – 2027 a taktiež začleniť konkrétne projekty do Programov 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a následne do Regionálnych 
integrovaných územných stratégií (RIÚS); 

 projekty miestneho významu, financované prioritne prostredníctvom projektov miestnych akčných 
skupín využitím prístupu CLLD (systém LEADER, ktorý sa zakladá na spoločnom financovaní zo 
zdrojov programu rozvoja vidieka a integrovaného regionálneho operačného programu), si vyžadujú 
upraviť podmienky čerpania nenávratných finančných príspevkov určených na financovanie 
miestneho rozvoja nasledovne: 

o zvýšiť spolufinancovanie programu rozvoja vidieka (PRV) a IROP zo štátneho rozpočtu tak, aby 
bolo možné financovať obnovu slovenského vidieka, vrátane zásadnej obnovy miestnej športovej 
infraštruktúry (odhad z 25 % na 40-50 %); 

o miestne akčné skupiny a ich financovanie prostredníctvom systému CLLD je potrebné vnímať 
ako hlavný prvok rozvoja športu pre všetkých; 

o stanoviť pre miestne akčné skupiny povinné percento financovania miestnej športovej 
infraštruktúry z celkovej schválenej alokácie (odhad 10 – 15 %); 

o sfunkčniť rozhodovacie procesy v rámci orgánov miestnych akčných skupín a metodicky ich 
podporiť pri formulovaní stratégií a ich implementácii; 

o neuplatňovať vylučovacie kritérium v podobe účasti mestského centra pri rozvoji vidieckych 
komunít, znížiť minimálny počet členov miestnej akčnej skupiny a uvoľniť podmienky pre 
zakladajúcich členov; 

o miestne akčné skupiny reálne a efektívne zapojiť do zostavovania programov hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja vyšších územných celkov, ktoré tvoria základ implementácie IROP; a 

o zjednotiť podmienky čerpania finančných prostriedkov z PRV a IROP v rámci iniciatívy LEADER, 
nakoľko logicky ide o jednu stratégiu. 
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Treťou rovinou je úprava legislatívneho rámca pre spustenie programu „Slovensko športuje“, 
notifikovaná schéma štátnej pomoci k programu „SLOVENSKO ŠPORTUJE“ 

Schéma štátnej pomoci by sa mala predložiť na schválenie Európskej komisii na základe Zmluvy o fungovaní 
EÚ. Ide o využitie možnosti členského štátu EÚ požiadať o notifikáciu pomoci na akékoľvek opatrenie, o 
ktorého aplikáciu má členský štát záujem. Nariadenie vlády SR, ktorým sa určujú parametre verejných, voľne 
prístupných, organizovaných pohybových aktivít v meste alebo obci podľa veľkostných kategórií miest a obcí. 

Nariadenie vlády je nedeliteľnou súčasťou dokumentácie k podkladom pre notifikáciu schémy štátnej pomoci. 
Týmto nariadením by mali byť upravené parametre pohybových aktivít organizovaných mestami a obcami, 
zoradených do veľkostných kategórií. 

6.4 Analýza senzitivity 

Nakoľko verejné financie majú svoje limity dané Paktom rastu a stability, je potrebné v rámci športu priorizovať 
koncept jeho rozvoja, ktorý má reálny potenciál zvýšiť blahobyt spoločnosti a prioritne investovať do tých 
oblastí športu, ktoré prinášajú najvyššiu hodnotu za peniaze. 

Z tohto dôvodu sme pristúpili k analýze senzitivity, ktorej obsahom je cost-benefit analýza (CBA) podľa 
metodiky Útvaru hodnoty za peniaze a metodických postupov, ktoré definuje príručka Európskej komisie na 
hodnotenie investičných projektov. 

Počiatočná investícia zahŕňa kapitálové výdavky všetkých stálych aktív (napr. pozemky, 
budovy, stroje, zariadenia atď.) a obežných aktív (napr. počiatočné a technické náklady, ako sú projektovanie, 
plánovanie, projektový manažment a technická podpora, stavebný dozor, 
propagácia atď.). Súčasťou investičných nákladov sú aj náklady na prípravu projektu, ktoré zahŕňajú 
vypracovanie projektovej dokumentácie, výkup pozemkov a personálne náklady, priamo 
spojené s prípravou projektu. 

Detailný pohľad na výsledky CBA analýzy je súčasťou Prílohy 2 tohto dokumentu.  

Tabuľka 10: Počiatočné – jednorazové – náklady na obnovu a rozšírenie športovej infraštruktúry 

  ROK 0 ROK 2 ROK 4 ROK 9 ROK 14 

národná úroveň 9 295 272 EUR 10 483 694 EUR 11 672 116 EUR 17 982 464 EUR 27 375 276 EUR 

regionálna úroveň 18 590 544 EUR 20 967 388 EUR 23 344 231 EUR 35 964 928 EUR 54 750 552 EUR 

miestna úroveň 60 077 328 EUR 67 758 351 EUR 75 439 374 EUR 116 224 504 EUR 176 932 250 EUR 
 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Prevádzkové náklady predstavujú peňažný výdavok súvisiaci s prevádzkovaním projektu 
počas referenčného obdobia. Zahŕňajú tak všetky výdavky na prevádzku a údržbu novej alebo 
modernizovanej časti projektu. 

Tabuľka 11: Prevádzkové náklady na obnovu a údržbu športovej infraštruktúry 

  ROK 0 ROK 2 ROK 4 ROK 9 ROK 14 

prevádzka existujúcich 
investícií 

154 340 000 EUR 210 815 575 EUR 267 291 151 EUR 368 011 550 EUR 558 219 630 EUR 

prevádzka nových investícií 28 237 788 EUR 28 237 788 EUR 28 237 788 EUR 18 120 653 EUR 43 021 857 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Naplnenie cieľov Stratégie športu 2030 dosiahneme, že komplexnou revitalizáciou infraštruktúry športu pre 
všetkých do roku 2035 a zabezpečením jej udržateľnej prevádzky významne zvýšime ochotu mládeže 
venovať sa športu a ochotu domácností platiť za využívanie športovej infraštruktúry a za športové tovary 
a služby. Tiež finančne zastabilizujeme profesionálny šport a vytvoríme inštitucionálne zázemie pre 
kontinuálne a udržateľné zlepšovanie výsledkov našich športovcov na medzinárodnej scéne. 

Tabuľka 12: Kvantitatívne benefity – príjmy športových subjektov 

  ROK 0 ROK 2 ROK 4 ROK 9 ROK 14 

Príjmy športových subjektov z 
komerčných aktivít 

68 595 502 EUR 80 423 893 EUR 92 252 285 EUR 110 794 922 EUR 195 820 460 EUR 

Príjmy športových subjektov z 
platieb domácností 

128 436 939 EUR 150 584 198 EUR 172 731 457 EUR 207 450 345 EUR 366 650 578 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry národnej úrovne 

2 788 582 EUR 3 145 108 EUR 3 501 635 EUR 5 394 739 EUR 8 212 583 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry regionálnej 
úrovne 

9 295 272 EUR 10 483 694 EUR 11 672 116 EUR 17 982 464 EUR 27 375 276 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry miestnej úrovne 

36 046 397 EUR 40 655 010 EUR 45 263 624 EUR 69 734 702 EUR 106 159 350 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Vplyvom naplnenie cieľov Stratégie športu 2030 dosiahneme úsporu a elimináciu nákladov v súvisiacich 
kategóriách verejných výdavkov. Konkrétne, každý obyvateľ bude v priemere denne venovať fyzickej aktivite 
60 minút, čím znížime výskyt  kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny, cukrovky a chronických chorôb dýchacích 
ciest o 10 % oproti súčasnému stavu. Pri výpočte úspory nákladov na zdravotnej starostlivosti sme vychádzali 
z priemeru podielov príčin chorôb na celkových výdavkoch na zdravotnú starostlivosť v krajinách OECD. 
Zdravotná starostlivosť v prípade tzv. neprenosných ochorení tvorí 58 % celkových výdavkov na zdravotnú 
starostlivosť. Objem výdavkov na zdravotnú starostlivosť sme čerpali z účtovných závierok zdravotných 
poisťovní verejného zdravotného poistenia v členení na ambulantnú, ústavnú a preventívnu zdravotnú 
starostlivosť, vrátane výdavkov na lieky a zdravotnícke pomôcky. Taktiež kumulatívne v športe zamestnáme 
do roku 2035 ďalších 21 552 obyvateľov v produktívnom veku, prevažne vo vidieckych oblastiach Slovenska 
a prispejeme k rozvoju regiónov a znížime vidiecku nezamestnanosť. Pri výpočte sme vychádzali z Okunovho 
zákona, ktorého bežná formulácia hovorí, že zvýšenie reálneho výstupu o 2-3 % vedie k poklesu 
nezamestnanosti o približne 1 %. Vzťah bol identifikovaný Arthurom Okunom na údajoch ekonomiky USA v 
roku 1962 a jeho stabilita v čase, rovnako ako jeho aplikovateľnosť na iné ekonomiky, je od tej doby priebežne 
revidovaná. Pre Slovensko podľa analýz Národnej banky Slovenska platí, že 1,28 % rast HDP spôsobí 1 % 
rast zamestnanosti. 

Tabuľka 13: Úspora a eliminácia nákladov vplyvom realizácie Stratégie rozvoja športu 2030 

  ROK 0 ROK 2 ROK 4 ROK 9 ROK 14 

úspora na zdravotnej 
starostlivosti 

133 285 821 EUR 155 081 796 EUR 176 877 770 EUR 231 367 707 EUR 285 857 643 EUR 

predpoklad vývoja 
priemerného denného 
trvania športových aktivít na 
obyvateľa v minútach 

28 33 37 49 60 

úspora výdavkov na 
sociálnu záchrannú sieť 

13 377 473 EUR 12 615 244 EUR 11 943 450 EUR 1 056 710 EUR 8 449 740 EUR 

celkový medziročný 
prírastok pracovných miest 
(potenciál) 

2 550 2 404 2 276 201 1 610 
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Zdroj: vlastné spracovanie  

Vplyvom rastu zamestnanosti v športe dôjde k zvýšeniu objemu výberu sociálnych a zdravotných odvodov, 
taktiež k zvýšeniu objemu vybranej dane z príjmov fyzických osôb a ostatných priamych daní. 

Tabuľka 14: Ostatné benefity - potenciálne príjmy verejných financií 

  ROK 0 ROK 2 ROK 4 ROK 9 ROK 14 

zvýšenie objemu sociálnych 
odvodov 

18 012 607 EUR 16 986 275 EUR 16 081 712 EUR 1 422 847 EUR 11 377 474 EUR 

zvýšenie objemu zdravotných 
odvodov 

7 288 338 EUR 6 873 059 EUR 6 507 051 EUR 575 718 EUR 4 603 602 EUR 

zvýšenie objemu dane z príjmov 
FO 

1 561 787 EUR 1 472 798 EUR 1 394 368 EUR 123 368 EUR 986 486 EUR 

zvýšenie výberu priamych daní 2 738 878 EUR 2 738 878 EUR 2 738 878 EUR 2 098 412 EUR 3 811 629 EUR 

  

Zdroj: vlastné spracovanie  

CBA nezahŕňa v žiadnej položke daň z pridanej hodnoty. S ohľadom na konzervatívny prístup k návratnosti 
investície, CBA zahŕňa úpravy ohodnotenia prínosov a nákladov projektu v oblastiach, ktoré nevieme 
preukázateľne vyčísliť, vyhodnotenie netrhových dopadov a korekciu na externality.  

Graf 29: Závery CBA Stratégie športu 2030 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Finančne vyčíslené benefity rozvoja športu do roku 2035 predstavujú kumulatívne minimálne 8,6 mld. 
EUR. Náklady na rozvoj športu, aby sme dosiahli do roku 2035 priemer EÚ-27, predstavujú 
kumulatívne                                  7,5 mld. EUR. V každom roku sú benefity rozvoja športu vyššie ako 
náklady na rozvoj športu. To znamená, že Stratégia rozvoja športu 2030 je udržateľná a predstavuje 
optimálnu hodnotu za peniaze. 
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Úspora a eliminácia nákladov

OSTATNÉ Benefity (potenciálne príjmy verejných financií a príspevok k HDP)



 

 
 
 

81 
 

 

7. Sumarizácia 
opatrení a návrh  
implementačného  
plánu
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7.1 Implementačný plán 

Z pohľadu celkového implementačného plánu vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku sa predpokladá 
jeho realizácia od roku 2022 do roku 2030 s následným dosiahnutím očakávaného cieľa dorovnania 
financovania športu ako podielu na celkovom HDP na úroveň priemeru EÚ-27 v roku 2035. Realizácia 
jednotlivých programov, iniciatív a opatrení v rámci šiestich strategických pilierov do roku 2030 predpokladá 
vytvorenie komplexného a transparentného modelu financovania športu, vytvorenie plánu znižovania 
investičného dlhu a modernizácie športovej infraštruktúry, vytváranie podmienok a prostredia pre budovanie 
vzťahu detí k športu, zvýšenie úspechov slovenských vrcholových športovcov a počtu medzinárodných 
podujatí organizovaných na Slovensku, navýšenie počtu aktívne športujúcej populácie Slovenska a rozvoj 
inovácií a moderných technológií v športovom odvetví. Keďže  ide o rozvoj viacerých kľúčových oblastí športu, 
nutnou podmienkou pre jej čiastočné, ale aj komplexné plnenie bude participácia a spolupráca všetkých 
zainteresovaných strán, či už verejných inštitúcií, samospráv, národných športových zväzov a klubov, ale aj 
ďalších relevantných športových odborníkov. 

Pri vízii a koncepcii rozvoja športu na Slovensku sa počíta s tromi hlavnými míľnikmi a to: 

 S prvým míľnikom koncom roka 2025, keď by sa z pohľadu štruktúry podielu športu na HDP mala 
Slovensko dostať na úroveň najmenej rozvinutých krajín EÚ na obyvateľa.  

 Následne rokom 2030, keď by sa úroveň podielu športu na HDP malo dostať na priemer krajín V4 
a zároveň by v tomto roku malo prísť k validácií výsledkov jednotlivých programov, opatrení 
a iniciatív.  

 A s rokom 2035, keď by malo Slovensko dosiahnuť cieľ dorovnania financovania z pohľadu podielu 
športu na HDP na úroveň financovania priemeru EÚ-27.  

Graf 30: Predpokladaný implementačný plán 

 

 

zdroj: vlastné spracovanie 

 

1 Potvrdenie koncepcie 

Prvým základným krokom pre začatie implementácie vízie a koncepcie rozvoja športu na Slovensku je 
validácia a potvrdenie projektovým riadiacim výborom a následne potvrdenie ďalšími zainteresovanými 
stranami, ktorých participácia počas implementačnej fázy bude nevyhnutná. Finalizácia dokumentu Vízia a 
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koncepcia rozvoja športu na Slovensku do roku 2030 je predpokladaná na Q4 2021 aj s následným 
procesom jeho potvrdenia a validácie.  

2 Odsúhlasenie spolupráce 

Aby sa zaistilo, že realizácia implementačného plánu je organizovaná v súlade so štandardnými 
a osvedčenými postupmi a zohľadňuje najlepšie príklady zo zahraničia  a realizáciu podobných projektov, je 
potrebné, aby do sa do jej plánovania a nastavenia spolupráce zapojilo širšie spektrum zainteresovaných 
strán. Počas prvého polroka 2022 by mali byť zorganizované pracovné stretnutia s vybranými 
zainteresovanými stranami a mali by byť odsúhlasené podmienky spolupráce a zapojenia jednotlivých 
športových odborníkov.  

3 Naštartovanie akčného plánu 

Spustenie implementačnej fázy projektu sa očakáva po príprave detailných realizačných plánov jednotlivých 
programov v rámci individuálnych strategických pilierov  po ich následnom odsúhlasení v rámci pracovných 
skupín a riadiaceho  výboru projektu. V tomto kroku bude potrebné pre jednotlivé opatrenia a iniciatívy vytvoriť 
okrem plánu realizácie aj nastavenie rolí a zodpovedností. Očakávaný plán pre naštartovanie akčného plánu 
je počas druhej polovice roka 2022 v závislosti od počtu odsúhlasených opatrení a iniciatív pripravených na 
implementáciu.  

4 Proces implementácie navrhovaných opatrení a iniciatív 

Vzhľadom na to, že vo veľkej miere nie sú jednotlivé opatrenia a iniciatívy na sebe závislé, ich realizácia je 
naplánovaná paralelne. To na jednu stranu umožňuje rozvoj jednotlivých strategických pilierov súčasne, ale 
zároveň to na druhú stranu zvyšuje nároky na projektovú podporu a manažment. Proces implementácie môže 
byť upravený na základe rozhodnutia riadiaceho výboru projektu a zároveň je závislý od participácie členov 
jednotlivých pracovných skupín. Realizácia implementačného plánu a jeho jednotlivých opatrení a iniciatív  je 
naplánovaná od konca roka 2022 po rok 2030. 

5 
Tvorba ročných reportov progresu implementácie koncepcie, plnenia akčného plánu a 
stretnutia riadiaceho výboru pre odpočet výsledkov 

Od roku 2022 očakávame tvorbu každoročných reportov progresu implementácie opatrení a iniciatív 
koncepcie, ktoré budú následne prezentované riadiacemu výboru pre odpočet výsledkov. Súčasťou ročných 
reportov by malo byť hodnotenie aktuálneho stravu implementovaných opatrení, zoznam kľúčových poučení 
a rizík spojených s predchádzajúcim obdobím a plán úloh na ďalšie obdobie. Hlavným cieľom je dosiahnutie 
merateľnosti výsledkov vízie a koncepcie a kontinuálna participácia jednotlivých zainteresovaných strán. 
Zároveň ročné reporty a stretnutia riadiaceho výboru umožnia dokument vízie a koncepcie rozvoja športu na 
Slovensku do roku 2030 aktualizovať a upravovať na základe nových skutočností. 

6 Finálny report plnenia koncepcie 

Po ukončení implementačnej fázy by mal riadiaci výbor predstaviť finálny dokument plnenia koncepcie, ktorý 
bude sumarizovať jeho výsledky a hodnotenie dosiahnutia jednotlivých cieľov. Zároveň bude základným 
dokumentom pri príprave vízie a koncepcie pre rozvoj športu na ďalšie obdobia. 

 

7.2 Zoznam a klasifikácia opatrení jednotlivých strategických 
pilierov 

V nasledujúcej časti dokumentu sa bližšie pozrieme na jednotlivé strategické piliere a ich opatrenia a iniciatívy 
z pohľadu: 
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 očakávaného plánu ich realizácie – vychádzajúc z predpokladov celkového implementačného 
plánu popísaného v kapitole 7.1. tohto dokumentu; 

 úrovne dôležitosti – hodnotenie úrovne dôležitosti z pohľadu jednotlivých opatrení a iniciatív  
strategických pilierov a ich dopadu na dosiahnutia celkového cieľu projektu; 

 úrovne participácie – hodnotenie z pohľadu počtu zainteresovaných strán, ktoré sú potrebné pre 
implementáciu daného opatrenia a ich jednotlivých iniciatív.  

 

Moderné športové prostredie 

V prípade piliera Moderné športové prostredie sa predpokladá s dvomi fázami realizácie opatrení a to ich 
samotnej implementácie a následnej prevádzky a údržby. Fáza implementácie jednotlivých opatrení sa 
očakáva medzi rokmi 2022 až 2028. V prípade opatrenia III. Trvalá udržateľnosti športovej infraštruktúry 
a bezbariérovosť ide o najkratšiu dobu implementácie, a to do konca roka 2022. SOŠV totiž disponuje už 
pripraveným odborným dokumentom, ktorý bude následne potrebné implementovať naprieč ďalšími 
subjektami a inštitúciami v rámci slovenského športového ekosystému. Jeho následná prevádzka a údržba 
bude prebiehať v období 2023 až 2035. 

Jednotlivé opatrenia a iniciatívy sú zobrazené v časovom pláne nižšie: 

Obrázok 14: Klasifikácia opatrení pre pilier Moderného športového prostredia 

 

zdroj: vlastné spracovanie 

Z pohľadu dôležitosti sa za najdôležitejšie opatrenie považuje príprava strategického plánu rozvoja športovej 
infraštruktúry, ktorý bude základom pre nasledujúce znižovanie investičného dlhu. Aby bol tento strategický 
plán transparentný a vedel jasne definovať potreby obyvateľstva pre jednotlivé športy, je nutné, aby existovala 
databáza súčasného stavu športovej infraštruktúry na Slovensku.  

Vysoká úroveň participácie zainteresovaných strán sa očakáva pri pasportizácií športovej infraštruktúry a pri 
zavádzaní riešení trvalej udržateľnosti a bezbariérovosti.  

Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

Podobne ako pri strategickom pilieri moderné športové prostredie, tak aj pri budovaní vzťahu k športu cez 
kvalitné vzdelávanie sa počíta s dvomi fázami realizácie opatrení a iniciatív. V prípade tohto strategického 
piliera je delenie na fázu implementácie, ktorá sa očakáva medzi rokmi 2022 a 2027, a fázu organizácie 
kurzov, školení a podujatí. Táto fáza je naplánovaná na obdobie medzi rokmi 2025 až 2035. V prípade 
opatrenia IV. Medzinárodná spolupráca sa očakáva  implementácia počas celého obdobia, keďže zapojenie 
do jednotlivých medzinárodných štruktúr nie je možné v súčasnosti odhadnúť. 
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Jednotlivé opatrenia a iniciatívy sú zobrazené v časovom pláne nižšie: 

Obrázok 15: Klasifikácia opatrení pre pilier Budovania vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

 

zdroj: vlastné spracovanie 

Z pohľadu dôležitosti sú hodnotené ako opatrenia s najvyšším stupňom dôležitosti dve opatrenia a to I. 
Systematický rozvoj kľúčových zručností trénerov a pedagógov a V. Navýšenie počtu trénerov a športových 
odborníkov. Tieto opatrenia boli pomenované aj medzi kľúčovými východiskami analýzy súčasného stavu 
športu na Slovensku.  Nasledujú za nimi opatrenia zamerané na základné a stredné školstvo a na zlepšenie 
procesov identifikácie talentov.  

V rámci hodnotenia úrovne participácie sú najvyššie hodnotené opatrenia I. Systematický rozvoj kľúčových 
zručností trénerov a pedagógov a II. Základné a stredné školstvo, ktoré si budú vyžadovať participáciu 
MŠVVaŠ, NŠC, SOŠV, akademického prostredia a jednotlivých školských zariadení. 

Excelentnosť vo vrcholovom športe 

Jednotlivé opatrenia strategického piliera Excelentnosť vo vrcholovom športe sú zoradené nasledovne: 

Obrázok 16: Klasifikácia opatrení pre pilier Excelentnosti vo vrcholovom športe 
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zdroj: vlastné spracovanie 

Realizácia strategického piliera Excelentnosť vo vrcholovom športe sa očakáva na celé obdobie vízie 
a koncepcie rozvoja športu na Slovensku. V prípade fázy implementácie jednotlivých opatrení ide o paralelné 
riešenia s trvaním medzi rokmi 2022 a 2026. Následná fáza organizácie podujatí, školení a iných kurzov je 
predpokladaná medzi 2024 a 2035. 

Realizácia opatrení I. Model pre rozvoj vrcholového športovca a IV. Podpora činností športových klubov 
a zväzov sa považuje za najdôležitejšie, keďže v ich prípade je jasný vplyv aj na ďalšie z navrhovaných 
opatrení. 

Opatrenie IV. Podpora športových klubov a zväzov ma najvyššie hodnotenie aj  v prípade participácie 
jednotlivých zainteresovaných strán.  

Zdravá a aktívna spoločnosť 

V prípade strategického piliera zdravá a aktívna spoločnosť očakávame prípravu a realizáciu národného 
programu SLOVENSKO ŠPORTUJE, ktorý má potenciál sprístupniť rekreačný šport a pohybové aktivity 
širokému spektru obyvateľov. Z hľadiska realizácie sa tento program rozdeľuje na časť implementácie 
a následnej časti konzultačných a administratívnych činností. Časť implementácie sa skladá z vypracovania  
a notifikácie schémy štátnej pomoci na úrovni Európskej komisie, vypracovania nariadenia vlády 
a doplňujúcich podkladov a následného schválenia vládou Slovenskej republiky. V rámci vízie a koncepcie 
očakávame trvanie tejto časti na obdobie od roku 2022 do roku 2024. Následná časť konzultačných 
a administratívnych činností bude pozostávať z podpory miest a obcí počas prípravy tzv. „Plánov rozvoja 
športu pre všetkých v danom meste/obci“ a následných administratívnych úkonov potrebných k poskytnutiu 
dotácií oprávneným žiadateľom. Táto časť programu bude prebiehať kontinuálne od roku 2025.  

Obrázok 17: Klasifikácia opatrení pre pilier Zdravá a aktívna spoločnosť 

 

zdroj: vlastné spracovanie 

Digitalizácia športu a inovácie 

Strategický pilier digitalizácie športu a inovácií sa sústreďuje na aktualizáciu a dokončenie digitalizácie 
slovenského športu a budovanie inovatívneho športového prostredia. Samotné opatrenia z pohľadu 
digitalizácie sa venujú dobudovaniu jednotného informačného systému športu, vytvoreniu športového 
dátového a znalostného centra a následnej integrácií na jednotlivé subjekty pôsobiace v športovom odvetví. 
Z pohľadu realizácie týchto opatrení sa predpokladá s trvaním medzi rokmi 2022 až 2027. Prevádzka, údržba 
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a aktualizácia jednotlivých opatrení sa očakáva od roku 2025, keď by mal byť sfinalizovaný jednotný 
informačný systém športu.  

Z pohľadu opatrenia zameraného na vytvorenie prostredia pre tvorbu a aplikáciu inovácií v slovenskom 
športovom ekosystéme sa očakáva realizácia medzi rokmi 2022 až 2026 s následným vyhodnocovaním 
a prevádzkou. 

Obrázok 18: Klasifikácia opatrení pre pilier Digitalizácia športu a inovácie 

  

zdroj: vlastné spracovanie 

Z pohľadu dôležitosti je najvyššie hodnotené opatrenie I. Digitalizácia slovenského športu, ktoré v sebe 
zahŕňa technické riešenie jednotlivých oblastí športu. V rámci tohto opatrenia by malo prísť k procesnej 
a finančnej analýze jednotlivých systémových riešení, príprave ľudských zdrojov na realizáciu jednotlivých 
opatrení a nastaveniu finančnej podpory pre oblasť digitalizácie a inovácií.  

Opatrenia I. Digitalizácia slovenského športu a IV. Digitálna transformácia športových zväzov a iných 
subjektov slovenského športu majú vysoké hodnotenie z pohľadu participácie zainteresovaných subjektov 
a implementácie jednotlivých iniciatív a programov. Ich realizácia bude závisieť aj od rozvoja ľudských kapacít 
a ich digitálnych zručnosti, a to z dôvodu následného využitia moderných systémov a riešení pri riadení 
a nastavovaní športových činností.   
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Príloha 1 – Akčný plán rozvoja športu 
na Slovensku do roku 2030 
Moderné športové prostredie 

II. Moderné športové prostredie   

 II.I Pasportizácia športovej infraštruktúry 

Popis Na Slovensku nie je v súčasnosti k dispozícii ucelená databáza počtu jednotlivých športových 
zariadení. Absentuje tu centrálny register športovísk, aj keď niektoré športové zväzy si evidujú  vlastný 
register 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). 

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverilo realizáciu projektu pasportizácie športových 
zariadení na Slovensku svojej priamo riadenej organizácii Národnému športovému centru. V 
súčasnosti databáza obsahuje údaje o 4 558 zariadeniach z 1948 miest a obcí. Vzhľadom na 
skutočnosť, že na Slovensku je bezmála 2 900 miestnych samospráv, časť slovenských športovísk v 
databáze chýba“. 

Hlavný dôraz v danej prioritnej oblasti sa kladie na zavedenie Centrálneho registra športovej 
infraštruktúry, následné doplnenie a aktualizáciu  pasportizácie, teda digitalizáciu dát o existujúcej 
športovej infraštruktúre a nastavenie podmienok pre záväzné pridávanie novobudovanej infraštruktúry 
do vzniknutej databázy. Záznamy v databáze slúžia ako podporné dáta pri tvorbe stratégie 
výstavby a obnovy športovej infraštruktúry a aj pri samotnom plánovaní financovania a pri 
schvaľovaní finančných prostriedkov na obnovu a výstavbu. Len tie samosprávy, ktoré by udržiavali  
záznamy o svojej športovej infraštruktúre aktuálne, by mali „právo“ žiadať o tieto finančné prostriedky. 

Ciele  Implementácia IT riešenia „Centrálny register športovej infraštruktúry”. 

V januári 2021 bol v SOŠV spracovaný dokument „Základná informácia k tvorbe databázy 
športovej infraštruktúry“. Na základe súčasného stavu, skúseností a existujúcich registrov 
v zahraničí bol pripravený materiál, ktorý ponúka základnú informáciu o problematike tvorby a 
prevádzky databázy športovej infraštruktúry, ktorá môže byť využiteľná pri jej realizácii na Slovensku. 

V dokumente boli zhrnuté základné funkcie využitia Centrálneho registra športovej infraštruktúry: 

 Poskytovanie informácií so sociálno-politickou hodnotou; 

 Plánovanie rozvoja športovísk na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni - podpora 
strategického rozvoja športovej infraštruktúry; 

 Efektívne financovanie obnovy a výstavby športovej infraštruktúry; 

 Informácie pre športové kluby, športovcov a občanov; 

 Poskytovanie údajov pre iné služby, napr. v oblasti cestovného ruchu; 
 Poskytovanie údajov pre účely vedy a výskumu. 

Iniciatívy 
1. Stanoviť rolu vlastník registra – v slovenských podmienkach sa uvažuje o integrácii databázy 

športovísk do informačného systému športu, ktorého prevádzku má v kompetencii Národné 
športové centrum. Ako prevádzkovateľ môže do úvahy pripadať aj Slovenský olympijský a 
športový výbor ako strešná organizácia slovenského športu. 

2. Definovať pojem „športové zariadenie“, ktoré bude do databázy zadávané. Je potrebné sa 
vyhnúť definícii, keď sa pod športovým zariadením pre účely pasportizácie rozumie akákoľvek 
športová plocha, budova či priestor v rámci obce či mesta, ktorý je alebo môže byť používaný na 
realizáciu športových aktivít. Takto široko definované kritérium vedie k veľkému množstvu 
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možností, ktoré je možné do databázy zarátať, čo sťažuje zber údajov a celkový proces tvorby 
databázy.  

Pri takomto zúžení definície je potrebné brať do úvahy, že zo zoznamu môžu vypadnúť zariadenia, 
ktoré slúžia napr. na organizáciu vrcholných podujatí. Príkladom v rámci dánskej databázy je Royal 
aréna v Kodani, ktorá bola dejiskom celého radu európskych i svetových šampionátov, ale v 
databáze sa nenachádza, keďže neslúži prioritne športovému účelu, ale ako multifunkčné 
zariadenie pre organizáciu eventov. 

V prípade slovenského registra navrhujme definovať tzv. klastre športových zariadení, ktoré sa do 
registra budú postupne zadávať. Napr. v prvom kole by prebiehal zber národnej infraštruktúry, 
potom regionálne štadióny, plavárne, školské telocvične a v poslednom kole sa budú dopĺňať 
údaje o športových ihriskách, ktoré nie sú až také dôležité. 

3. Definovať parametre športových zariadení, ktoré sa do registra budú zadávať. Navrhujeme 
rozdeliť ich na: 

 základné, ktoré sú povinné (tu by sa nemalo zabudnúť na parametre ako 
identifikátor, poloha (GPS koordináty, adresa) či typ športoviska; 

 doplňujúce parametre (nie vždy je možné tieto údaje získať a vyplniť).  
4. Zadefinovať zodpovednosť za napĺňanie databázy. Navrhujeme určiť samosprávy, mestá, obce 

ako zodpovedné za poskytnutie komplexných dát, ale samotné napĺňanie databázy by malo byť 
v zodpovednosti vlastníka registra. 
 

5. Pripraviť  metodiku zberu dát  ako podpornú dokumentáciu popisujúcu zber dát – pri prvotnom 
napĺňaní databázy a pri následných aktualizáciách dát (napríklad každé dva roky). Za prípravu 
metodiky zberu dát by mal byť zodpovedný budúci vlastník databázy. 
 

6. Pripraviť funkčnú špecifikáciu Centrálneho registra športovej infraštruktúry. 
 

7. Implementovať IT riešenie „Centrálny register športovej infraštruktúry“.  

Pozn. Dňa 31.5.2021 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zákazku -  Manažment 
údajov Informačného systému športu – Návrh Architektúry a procesov. (www.sportcenter.sk 
/stránka/verejne-obstarávanie) 

8. Prevádzkovať Centrálny register športovej infraštruktúry a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu 
relevantnou inštitúciou. 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR  

 NŠC  

 Fond na podporu športu 

 SOŠV 

 Samosprávy 

 Športové kluby 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  
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II. Moderné športové prostredie   

II.II Strategický rozvoj - plán rozvoja športovej infraštruktúry 

Popis Koncepčný dokument Strategický rozvoj športovej infraštruktúry by mal popisovať dlhodobý plán rozvoja 
a stratégie budovania a obnovy športovej infraštruktúry. Zohľadňujúc finálny plán rozvoja športovej 
infraštruktúry bude možné efektívne a transparentne prerozdeľovať finančné prostriedky na rozvoj a 
obnovu športovej infraštruktúry. Vychádzajúc z najlepších príkladov zo zahraničia je potrebné 
postupovať kaskádovito (prístup zhora nadol) a najskôr zadefinovať hlavné ciele rozvojového plánu 
a následne nastavovať podmienky na centrálnej, regionálnej a lokálnej úrovni.  

Ciele  Táto oblasť však podporuje všetky zadefinované ciele piliera Športová stratégia: 

 Aktualizácia registra športovej infraštruktúry; 
 Návrh plánu budovania a obnovy modernej a udržateľnej športovej infraštruktúry; 
 Znižovanie kumulovaného investičného dlhu v športovej infraštruktúre o 8% ročne. 

 Navýšenie počtu športovísk pre prípravu vrcholových športovcov a aktívneho trávenia 
voľného času; 

 Nasadzovanie digitálnych a inovatívnych riešení pri budovaní a modernizácií športovej 
infraštruktúry.  

Následne sú zadefinované ciele kaskádované na nižšie ciele a akčné kroky (popísané aj ako 
samostatné prioritné oblasti – napr. aktualizácia registra športovej infraštruktúry). Takto kaskádované 
ciele a akčné kroky je možné zdola nahor skompilovať do celkovej stratégie rozvoja športovej 
infraštruktúry. 

Iniciatívy 1. Zadefinovanie rolí a úloh jednotlivých inštitúcií (tzv. RACI maticu) pri tvorbe Strategického 
dokumentu  

2. Aktualizácia registra športovej infraštruktúry (viď. prioritná oblasť Pasportizácia športovej 
infraštruktúry) 

3. Definovanie geografických a demografických kritérií budúceho rozvoja a obnovy športovej 
infraštruktúry regionálneho a mestského významu – t.j. umiestniť počet a druh športovísk podľa 
veľkosti, geografickej príslušnosti mesta / obce., na základe štatistík organizovaných športových 
podujatí. 

4. Vizualizácia dát formou tzv. “heatmaps”, teda máp identifikujúcich početnosť definovaného 
kritéria, a následné vyhodnotenie kritérií a analýzy ponuky a dopytu. 

5. Zadefinovanie rolí a úloh jednotlivých inštitúcií (tzv. RACI maticu) pri rozvoji infraštruktúry. 

(napr. v Dánsku je implementovaná centrálna koncepcia rozvoja infraštruktúry, pri ktorej sa 
sústredilo na stratégiu výstavby a prípadnej obnovy športovísk. To zabezpečujú samosprávy, 
pričom spolufinancovanie projektov sa viaže na finančné prostriedky získané z lotériových 
spoločností. Na výstavbu športovísk sa taktiež využívajú aj súkromné finančné zdroje, resp. 
kombinácie verejno-súkromného partnerstva) 

6. Zostavenie finálneho plánu rozvoja športovej infraštruktúry – prioritizácia rozvoja a budovania 
športovej infraštruktúry prihliadajúc na definované kritériá a prihliadajúc na identifikovaný dopyt. Je 
dôležité, aby boli zohľadnené konkrétne potreby a požiadavky tohto odvetvia.  
 

6.                  

7.                  

8.                  
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7. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov zohľadňujúc finálny plán rozvoja športovej 
infraštruktúry. Vypracovanie dlhodobého plánu rozvoja je jedným z kľúčov ako transparentne 
a efektívne finančné prostriedky prerozdeliť 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV   

 Fond na podporu športu  

 MŠVVaŠ 

 Samosprávy  

 Verejnosť 

 

II. Moderné športové prostredie   

 II.III Trvalá udržateľnosť športovej infraštruktúry a bezbariérovosť 
 

Popis V máji 2021 vypracoval SOŠV dokument “Stratégia trvalo udržateľného rozvoja“ 24. Úmyslom 
dokumentu je podporiť Agendu 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj OSN25 a predovšetkým prispieť k 
realizácii jej trvalo udržateľných cieľov. Rada vlády SR pre Agendu 2030, ktorá bola pre tento účel 
vytvorená, po konzultácii s odbornou verejnosťou zúžila 17 cieľov Agendy 2030 do užšieho súboru 
šiestich prioritných oblastí, ktoré zohľadňujú špecifiká Slovenska, a ktoré majú byť základom pre ďalšiu 
strategickú prácu pri rozvoji krajiny. Na základe diskusií s partnermi a zúčastnenými stranami sa SOŠV 
zaviazal zabezpečiť udržateľnosť prostredníctvom piatich tematických oblastí: 

 Pracovné prostredie  

 Podujatia  

 Infraštruktúra  

 Vzdelávanie  

 Komunikácia 

Rozvoj športovej infraštruktúry je jednou z najvyšších priorít športu na Slovensku. Slovenský šport 
dlhodobo čelí nedostatku športovísk, zatiaľ čo fond existujúcej infraštruktúry je relatívne starý a 
vyžaduje si nevyhnutnú modernizáciu. Proces výstavby založený na štandardných metódach 
využívajúcich betón a oceľ je však všeobecne považovaný za jeden z najväčších producentov 
uhlíkových emisií.  Produkcia uhlíkových emisií je pochopiteľne spojená nielen s výstavbou, ale aj s 
prevádzkou budov. Aj z tohto dôvodu sa už nejakú dobu aplikujú riešenia, ktoré umožňujú zvyšovať 
efektivitu spotreby energie a zároveň využívať energie z obnoviteľných zdrojov. 

 
24 https://www.olympic.sk/udrzatelny-sport 
25 https://www.minzp.sk/agenda-2030/  

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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3.                  
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5.                  
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Potreba aplikácie udržateľných opatrení do výstavby a prevádzky budov sa už dlhšie obdobie 
presadzuje aj na úrovni EÚ. Napríklad súčasné štandardy na energetickú hospodárnosť budov sú 
veľmi prísne. Ambíciou EÚ je znížiť do roku 2030 uhlíkové emisie o 55 % a do roku 2050 dosiahnuť 
uhlíkovú neutralitu. 

Udržateľnosť budov však zahŕňa oveľa širšie spektrum opatrení, ktoré sa týkajú celého životného cyklu 
budovy od plánovania, výstavby, prevádzky až po demoláciu, či prípadnú recykláciu a opätovné 
využitie jej súčastí. Zároveň zohľadňuje okrem environmentálnych aj sociálne a ekonomické aspekty, 
ktoré poukazujú na dôležitosť komplexného a systematického prístupu k udržateľnej výstavbe a 
prevádzke budov. Uvedené skutočnosti sa pochopiteľne týkajú aj výstavby a prevádzky športových 
zariadení. 

Ciele  V dokumente Stratégia trvalo udržateľného rozvoja je kompletný prehľad zadefinovaných cieľov, 
míľnikov a opatrení týkajúcich sa každej tematickej oblasti, vrátane indikátorov, zodpovednosti, 
zdrojov financovania a časového horizontu realizácie. Ku každej oblasti sú  priradené ciele OSN, 
ktoré sú danou oblasťou dotknuté. Na základe tohto dokumentu identifikujeme ciele, ktoré sa týkajú 
dosiahnutia udržateľnosti prostredníctvom infraštruktúry: 

 

1. Udržateľná športová infraštruktúra  - vytvorenie podmienok pre rozvoj udržateľnej športovej 
infraštruktúry: 

 tvorba Národnej stratégie športovej infraštruktúry,  

 implementácia kritérií udržateľnosti do hodnotenia projektov športovísk v rámci jednotlivých 
programov spolufinancovania, 

 vytvorenie internetového portálu o udržateľných športových zariadeniach ako informačného 
nástroja pre členské organizácie SOŠV (navrhujeme ako súčasť Centrálneho registra športovej 
infraštruktúry). 

 

2. Modernizácia športových zariadení za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti: 

 vytvorenie programu zameraného na spolufinancovanie projektov modernizácie existujúcich 
športových zariadení s využitím obnoviteľných zdrojov energie  

 vytvorenie programu zameraného na spolufinancovanie projektov modernizácie zimných 
štadiónov s využitím chladiacich systémov na báze CO2  

3. Udržateľná športová infraštruktúra v školách, kde školské dvory a interiéry sú postupne 
transformované v prospech zvyšovania pohybovej aktivity detí a mládeže  

4. Stanoviť  parametre trvalej udržateľnosti a bezbariérovosti pri budovaní a obnove športovej 
infraštruktúry. 

5. Definovanie systému určenia vhodného vlastníka a prevádzkovateľa novovybudovanej športovej 
infraštruktúry spolu s nastolením záväzných parametrov udržateľnosti a bezbariérovosti pri 
projektovaní športovej infraštruktúry. 

Iniciatívy 
1. Pokračovanie v  iniciatíve a napĺňaní cieľov SOŠV “Stratégie trvalo udržateľného rozvoja” (vyššie 

zadefinované) 
 

2. Stanoviť parametre bezbariérovosti pri budovaní a obnove športovej infraštruktúry (odporúčame 
zadefinovať 100% bezbariérovosť pri novovybudovanej alebo obnovovanej športovej infraštruktúre, 
bezbariérovosť je zohľadniť pre športovcov i pre fanúšikov) 
 

3. Vyhodnocovať zadefinované ciele, míľniky a opatrenia - pravidelne monitorovať pokrok a 
zhromažďovať údaje o realizovaných cieľoch a opatreniach. 
 navrhujeme zriadenie Analytickej jednotky na MŠVVŠ SR, ktorá by bola zodpovedná za 

vyhodnocovanie zadefinovaných cieľov 
 

4. Definovanie vhodného vlastníka a prevádzkovateľa novovybudovanej športovej infraštruktúry (po 
obnove / vybudovaní infraštruktúry navrhujeme samosprávy / mestá / obce ako vlastníkov 
a budúcich prevádzkovateľov športových zariadení) 
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Zainteresované 
strany 

 SOŠV  

 Dom športu  

 Fond na podporu športu  

 Vládne inštitúcie  

 Mimovládne organizácie  

 Samosprávy  

 Verejnosť 

 

II. Moderné športové prostredie   

 II.IV Infraštruktúra národného významu 

Popis V apríli 2021 bol vypracovaný dokument Športová infraštruktúra národného významu, ďalej ako 
ŠINV. Materiál poukazuje na dôvody, prečo rozlišovať športovú infraštruktúru národného významu, i na 
kritériá, podľa ktorých môže byť definovaná.  

Rozlišovanie ŠINV sa realizuje v rôznych krajinách a zvykne mať niekoľko dôvodov. Ten najzásadnejší 
sa týka financovania. Udeľovanie štatútu ŠINV vychádza predovšetkým z potreby ministerstiev 
zodpovedných za šport identifikovať vybrané športové zariadenia s nárokom na zvláštne formy 
financovania z prostriedkov štátu, ktoré sú zvyčajne nad rámec bežnej formy podpory a systému dotácií. 
Týka sa to predovšetkým výstavby nových a rekonštrukcie existujúcich zariadení. V niektorých prípadoch 
je štátna podpora smerovaná aj do ich prevádzky.  

Tento typ infraštruktúry sa zvykne rozlišovať aj v snahe zabezpečiť špeciálne postavenie takýchto 
športovísk a zabrániť vplyvom, ktoré by mali negatívny dopad na plnenie ich účelu, či ktoré povedú k ich 
prípadnej likvidácii. Týka sa to napríklad športovísk s historickou hodnotou, ktoré slúžia dlhodobo 
športovému účelu, príp. športovísk, ktoré majú pre národné športové federácie strategický význam pre 
rozvoj ich športu. V neposlednom rade sa tento typ infraštruktúry definuje v snahe poskytnúť vysoko 
kvalitné podmienky pre šport na rôznych úrovniach s dôrazom predovšetkým na jeho súťažnú formu.26 

Dokument ponúka prehľad adeptov na štatút športovej infraštruktúry národného významu spomedzi 
slovenských športovísk, ako aj ďalšie odporúčania a návrhy, ktoré je možné považovať za relevantné v 
tejto súvislosti.  

ŠINV sa tradične spája so športoviskami slúžiacimi potrebám vrcholového športu. Podľa §3 písm. p) 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je športová infraštruktúra národného významu definovaná ako 
„športová infraštruktúra spĺňajúca požiadavky medzinárodnej športovej organizácie, ktorá je určená na 
medzinárodnú súťaž alebo prípravu športových reprezentantov.“ 

Zároveň bol v rovnakom období, ako bol vypracovaný dokument Športová infraštruktúra národného 
významu bol realizovaný prieskum, v ktorom boli oslovení respondenti - najvýznamnejšie športové 
zväzy. Respondenti mohli vpísať max. 6 zariadení, ktoré by zaradili medzi ŠINV. Zber sa realizoval v 
apríli 2021 online formou (Excel alebo online formulár) v spolupráci Sekcie športu MŠVVaŠ SR, Fondu 
na podporu športu a Slovenského olympijského a športového výboru. Podľa zadefinovaných kritérií bola 
naplnená databáza Športová infraštruktúra národného významu (ŠINV), ktorá spĺňa podmienky: 

 
26 Zdroj: Mgr. Igor Kováč  - Športová infraštruktúra národného významu, apríl 2021 
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 športové zariadenie spĺňa podmienky medzinárodnej športovej federácie MŠF a bolo v 
priebehu posledných 10 rokov dejiskom MS alebo ME v seniorskej kategórii, dejiskom 
podujatia Svetového pohára v seniorskej kategórii, príp. dejiskom kvalifikačného zápasu v 
seniorskej kategórii niektorého z kolektívnych športov; alebo 
 

 športové zariadenie spĺňa športovo-technické parametre MŠF pre účely prípravy štátnej 
športovej reprezentácie a slúžilo pre tento účel posledných 10 rokov (teda slúži len na 
prípravu reprezentantov). 

Po vyhodnotení prieskumu bolo identifikovaných vyše 100 existujúcich  športových zariadení 
a pripravovaných projektov navrhovaných medzi ŠINV. 

Ciele  Nadväzujúc na spomínaný prieskum - cieľom nie je mať čo najviac infraštruktúry národného významu, 
ale definovať min. počet športových stredísk, ktoré by spĺňali zadefinované kritériá (napr. Nórsko má 
obmedzený zoznam ŠINV a to iba 15 športovísk, pričom za kritérium sa považuje predovšetkým splnenie 
podmienok pre organizáciu medzinárodných športových podujatí. V Dánsku sa napríklad tento typ 
infraštruktúry vôbec nerozlišuje a nemajú definované športoviská národného významu. V Nemecku sa 
považujú za ekvivalent ŠINV iba športoviská, ktoré spadajú do siete tréningových centier, ktoré slúžia 
na športovú prípravu reprezentácie). 

Hlavným cieľom prioritnej oblasti je preto zadefinovanie kritérií pre určenie ŠINV a na základe nich 
definovať  infraštruktúry národného významu. Autor v dokumente sumarizuje tieto kritériá pre udeľovanie 
štatútu ŠINV na Slovensku: 

 Športovo-technické podmienky pre medzinárodné podujatia; 

 Športovo-technické podmienky pre prípravu štátnej športovej reprezentácie; 
 Poloha - dopravná dostupnosť, dostupnosť ubytovacích kapacít, potenciál vytvárania 

športových klastrov; 
 Aplikovanie moderných technológií a inovatívnych systémov; 

 Urbanisticko-architektonická kvalita; 
 Trvalá udržateľnosť; 
 Iné kritériá - multifunkčnosť športoviská, historická hodnota, jedinečnosť. 

Iniciatívy 
1. Zadefinovanie a schválenie kritérií pre udeľovanie štatútu ŠINV. Vybrané športoviská by mali byť 

rozdelené do skupín: 
 ŠINV v rámci existujúcich športovísk; 

 ŠINV v rámci plánovaných športovísk; 
 ŠINV pre prípravu štátnej športovej reprezentácie. 

2. Obmedzený počet športov – aj na základe zahraničných skúseností sa považuje za nereálne, aby 
bol štatút ŠINV prideľovaný športoviskám pre všetky športy.  

Príklad z Nórska - V Nórsku udeľuje štatút ŠINV ministerstvo kultúry na odporúčanie Nórskeho 
olympijského výboru. Od roku 1997 sa zoznam športov, pre ktoré je možné udeľovať štatút ŠINV, 
nezmenil. Momentálne sem patria – korčuľovanie, klasické lyžovanie, biatlon, skoky na lyžiach, 
zjazdové lyžovanie a futbal. Ministerstvo kultúry má v úmysle iniciovať diskusiu s nórskym NOV o 
prípadnom rozšírení zoznamu o niekoľko ďalších športov. Naďalej by však mal zostať veľmi 
obmedzený. 

3. Nastaviť princípy a podiel financovania športovej infraštruktúry národného významu. 
 

4. Navrhnúť podporu pre adeptov na ŠINV – napríklad daňové úľavy, garancia „obratu“ pri plnej 
obsadenosti. 

Príklady zo zahraničia - Nórske ministerstvo kultúry spolufinancuje projekty ŠINV do výšky 50 % 
nákladov, pričom pri ostatných kategóriách športovísk je výška spolufinancovania obmedzená na 
30 %. Podmienkou spolufinancovania je povinnosť, aby športovisko slúžilo pre účely športu 
minimálne 30 rokov od realizácie výstavby či rekonštrukcie. Okrem podpory výstavby a 
rekonštrukcie ministerstvo zvažuje aj finančnú podporu prevádzky ŠINV. Vzhľadom na stále rastúci 
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počet žiadostí o podporu projektov výstavby a rekonštrukcie aj v rámci regionálnej a miestnej 
infraštruktúry však ministerstvo doteraz nepristúpilo k vytvoreniu tohto dotačného programu. Výšku 
spolufinancovania na úrovni 50 % pre športoviská strategického významu, čiže ŠINV, má zavedenú 
aj poľské ministerstvo zodpovedné za šport. Výnimkami sú projekty športovísk v rámci športových 
škôl a akadémií, kde je hranica spolufinancovania posunutá na 70 %. A zariadenia centier 
vrcholového športu, kde je výška spolufinancovania stanovená až na 99 %. V Maďarsku bola pre 
potreby ŠINV zriadená zvláštna štátom financovaná organizácia Nemzeti Sportközpontok 
(Národné športové centrá), ktorá má na starosti nielen výstavbu a rozvoj, ale tiež údržbu a 
prevádzku športovísk spadajúcich do kategórie ŠINV. Z hľadiska financovania je dôležité aj 
rozdelenie štátnych finančných prostriedkov medzi ŠINV a ostatnú športovú infraštruktúru. Vo 
Fínsku ministerstvo kultúry zaviedlo pravidlo, podľa ktorého je možné vyčleniť na 
spolufinancovanie ŠINV iba 15 % finančných prostriedkov alokovaných na všetku športovú 
infraštruktúru v príslušnom roku. Z uvedeného vyplýva, že až 85 % financií štát investuje každý rok 
do infraštruktúry regionálneho a miestneho významu, resp. do športovísk, ktoré v prevažnej miere 
neslúžia vrcholovému športu, ale skôr voľnočasovým pohybovým aktivitám verejnosti. 

5. Po zadefinovaní ŠINV analyzovať dopad zmien na legislatívu, zmeny v prevádzkových plánoch 
a plánoch financovania športových zariadení. 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR  

 Fond na podporu športu  

 SOŠV  

 Národné športové zväzy  

 Samosprávy a mestá 

 

II. Moderné športové prostredie   

 II.V Prevádzka a údržba 

Popis Jednou z iniciatív podporujúcich dosiahnutie kvalitného a moderného športového prostredia je mať 
koncepčne a jednoznačne zadefinované rozhranie medzi výstavbou a obnovou a následným procesom 
prevádzkovania a údržby športovísk. Vypracovanie vecného a finančného plánu preventívnej údržby 
športovej infraštruktúry a prislúchajúceho vybavenia zabezpečí, aby nedochádzalo k jej 
znehodnocovaniu nedostatočnou údržbou počas jej životnosti. 

Ciele   Nastaviť pravidlá vypracovania vecného a finančného plánu preventívnej údržby športovej 
infraštruktúry a prislúchajúceho vybavenia pri obnove a pri každom novom projekte výstavby.  

 Mať spracované manuály údržby pre prevádzku. 

 Mať jasne zadefinované roly a zodpovednosti v procese prevádzkovania a údržby športovej 
infraštruktúry. 

Iniciatívy 1. Zadefinovať štruktúru vecného a finančného plánu preventívnej údržby športovej infraštruktúry a 
prislúchajúceho vybavenia, zadefinovať štruktúru manuálov údržby pre prevádzky. 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  
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Pre každý projekt: 

2. Zadefinovať roly a zodpovednosti v procese prevádzkovania a údržby športovej infraštruktúry – 
odporúčame, aby zodpovednými za prevádzku a údržbu športových zariadení boli orgány 
samosprávy. 

3. Vypracovať vecný a finančný plán preventívnej údržby športovej infraštruktúry a prislúchajúceho 
vybavenia pri obnove a pri každom novom projekte výstavby. Odporúčame nastaviť proces už pri 
spracovaní výzvy – napríklad v Poľsku je nastavený prevádzkový plán na 5-ročné obdobie  a 
jeho obsah je pripravovaný už pri spracovaní projektu. 

4. Vypracovať biznis plán projektu. 

5. Spracovať manuály údržby pre každú prevádzku (z pohľadu vecného, finančného, aj s časovým 
harmonogramom jednotlivých výkonov údržby). 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR,  

 Fond na podporu športu,  

 Samosprávy 

 

II. Moderné športové prostredie   

 II.V Aplikovanie inovatívnych systémov a riešení v rámci športovej infraštruktúry 

Popis Z pohľadu trendov v rámci digitalizácie a inovácií športoviská a priestory pre aktívnu pohybovú činnosť 
čelia rastúcej výzve, ktorou je postupná konkurencia z iných zábavných formátov. Ich hlavným cieľom je 
prilákať pozornosť fanúšikov a tým aj vyvolať zmenu ekonomického a finančného prostredia.  V oblasti 
športových divákov je a bude rastúcom trendom spojenie fyzickej prítomnosti na športových podujatiach 
s výrazným doplnením rôznymi formami digitálnych on-line služieb a digitálnych platforiem. 

Ciele   Vybaviť športoviská pre organizované športové podujatia smart technológiami, ktoré podporia 
riešenia pre zvýšenie obsahu daného športového podujatia o doplňujúce informácie pre divákov za 
účelom zvýšenie ich záujmu; 

 Zvýšiť objem digitálnych služieb pre divákov špecifickými ako aj integrovanými službami v rámci 
každej z uvedených zón smart štadióna a tým zvýšiť finančné prostriedky súkromného sektoru do 
športu; 

 Vybaviť verejné športoviská smart technológiami, ktoré podporia aktívny pohyb šport verejnosti, 
získajú dáta pre rozhodovacie procesy daného mesta alebo obce pre rozvoj športu a pohybu ako 
podpory zdravia  (napr. senzory pohybu, merače vytúžia verejných cvičebných zariadení a pod). 

 Mať jasne zadefinované roly a zodpovednosti v procese prevádzkovania a údržby športovej 
infraštruktúry. 

Iniciatívy 1. Vypracovanie technického plánu a odporúčaní  pre verejné “smart” športoviská a športové zóny 
za účelom zvýšenia kvality a nového obsahu pre divákov, fanúšikov a užívateľov športovísk 
vrátane ich motivácie na aktívny pohyb a šport. 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

5.1.                  

5.2.                  

5.3.                  

5.4.                  

5.5.                  
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2. Analýza prínosov (CBA) z pohľadu jednotlivých inovatívnych riešení.  

3. Nastavenie kritérií pre jednotlivé typy športovej infraštruktúry z pohľadu aplikácie inovatívnych 
systémov a riešení pri žiadosti o finančnú podporu pri obnove alebo výstavbe športovej 
infraštruktúry z verejných financií. 

4. Podpora športového inovačného ekosystému vedená k tvorbe digitálnych riešení a aplikácií 
motivujúcich občanov k využívaniu športovísk, virtuálnych súťaží a pod.    

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR,  

 Fond na podporu športu,  

 Samosprávy 

 

Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

III. Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

III.I Systematický rozvoj kľúčových zručností trénerov a pedagógov 

Popis Cieľom prioritnej oblasti je vytvoriť štandardizovaný model pre profesijný rozvoj zručností pedagógov, 
trénerov a športových odborníkov, ktorý umožní zvýšenie kvality a odbornosti pedagogického 
a tréningového procesu. Dôležitým aspektom je identifikácia kľúčových zručností (v závislosti od 
kvalifikácie a špecializácie) a ich následný rozvoj pomocou vzdelávania, školení, medzinárodnej 
spolupráce, atď. Nevyhnutným predpokladom je zabezpečenie finančnej a technickej podpory zo strany 
verejných inštitúcií. Štandardizovaný model pre profesijný rozvoj by taktiež mal vytvoriť podmienky pre 
kariérny rast, zastupiteľnosť a nástupníctvo trénerov a športových odborníkov. 

Ciele   Participácia 60% učiteľov na 1. stupni ZŠ do vzdelávania v oblasti športu do konca roka 2023, 
 Zvýšenie kvalifikačnej úrovne 40% trénerov do konca roka 2025,  

 Dosiahnutie priemernej hodnoty vzdelávacích aktivít trénerov na 40h/rok do konca roka 2025. 

Iniciatívy 1. Vytvorenie katalógu kľúčových zručností pre trénerov a športových odborníkov podľa 
kvalifikácie, zamerania a princípov Olympijskej výchovy.  

2. Vytvorenie „fondu na vzdelávanie v oblasti športu“. Poskytovanie pravidelnej finančnej 
podpory pre pedagógov, trénerov a športových odborníkov na princípe nárokovateľného 
príspevku na školenia, kongresy a vzdelávacie kurzy (akreditované aj neformálne) v rámci 
definovaných kľúčových zručností.  

3. Organizácia školení, kongresov a vzdelávacích kurzov (akreditovaných aj neformálnych) pre 
systematický rozvoj vzdelávania športových odborníkov vzhľadom na katalóg kľúčových 
zručností. 

4. Dizajn a implementácia štandardizovaného procesu pre profesijný rozvoj pedagógov 
a trénerov. 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV - Vytvorenie katalógu zručností, návrh procesu pre systematický rozvoj zručností  

 MŠVVaŠ - Podpora pri tvorbe materiálov (konzultácie, validácia), zabezpečenie koordinácie  

 MF SR - Zabezpečenie financovania fondu a projektov  
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 NŠC - Realizácia vzdelávacej činnosti  

 Štátny pedagogický ústav - Realizácia vzdelávacej činnosti  

 Pedagógovia a tréneri - Hlavní adresáti navrhovaných iniciatív  

 Základné, stredné a vysoké školy - Koordinátori aktivít  

 Športové zväzy - Realizácia vzdelávacích aktivít   

 Športové kluby - Koordinátori aktivít 

 

III. Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

III.II Základné a stredné školstvo 

Popis Prioritným cieľom strategickej oblasti je navýšenie celkového času fyzickej aktivity deti v školách. 
Dôležitým aspektom je taktiež aj navýšenie kvality pedagogického procesu a šírenie olympijských a 
športových hodnôt. Dosiahnutie týchto cieľov je podmienené optimalizáciou materiálno-technologického 
vybavenia, investíciami do športovej infraštruktúry a úpravou osnov a metodických postupov. Kľúčovou 
oblasťou pre rozvoj je taktiež zabezpečenie vyššej miery spolupráce športových klubov a akademických 
inštitúcií, ktorá môže podporiť rozvoj školských klubov, voľnočasových aktivít a krúžkov, školských líg a 
súťaží. 

Ciele   Navýšenie celkového času fyzickej aktivity detí v školách o 20% do konca roka 2025, 

 Podpora materiálno-technologického vybavenia na 700 školách do konca roka 2023, 

 Obnova a optimalizácia športovej infraštruktúry v 200 školách do konca roka 2025, 

 Realizácia 100 h/ročne Olympijskej výchovy na školách. 

Iniciatívy 1. Úprava osnov a metodických postupov pre základné a stredné školy, 

2. Vytvorenie výzvy/projektu/programu  pre zlepšenie športového vybavenia a pomôcok v 
školách, 

3. Vytvorenie výzvy/projektu/programu pre rozvoj športovej infraštruktúry v školách, 

4. Rozvoj školských športových klubov, školských turnajov a súťaží, 

5. Zabezpečenie vyššej miery kontroly a monitorovania zo strany školskej inšpekcie, 

6. Šírenie olympijských a športových hodnôt prostredníctvom Olympijskej výchovy ako 
špecifického pedagogického procesu. 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV, ÚV SR (Splnom. pre šport), NŠC  - Vypracovanie návrhu odporúčaní na úpravu 
osnov a metodických postupov, Návrh znenia výzvy na zlepšenie materiálno-technologického 
vybavenia a športovej infraštruktúry na školách. Koordinácia aktivít. 

 MŠVVaŠ - Podpora pri tvorbe materiálov (konzultácie, validácia), Zabezpečenie koordinácie  

 MF SR - Zabezpečenie financovania projektov na zlepšenie materiálno- technologického 
vybavenia a športovej infraštruktúry v školách. 

 Deti a mládež – Hlavný adresát benefitov 

 Základné a stredné školy -  Kľúčový aktér pre realizáciu  

 Športové kluby – Podpora činnosti v školách  
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III. Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

III.III. Identifikácia talentov a pravidelné testovanie detí a mládeže 

Popis Strategická oblasť je zameraná na rozšírenie pravidelného testovania detí a mládeže v školách (na 
ďalšie ročníky), ktoré zabezpečí efektívny zber dát a informácii o pohybových schopnostiach detí. 
Iniciatíva taktiež môže podporiť identifikáciu potenciálnych talentov a ich následne nasmerovanie do 
športových klubov. Cieľom strategického piliera je aj zabezpečenie vyššej miery koordinácie medzi 
činnosťou NŠC a SOŠV - integrácia pre zber a vyhodnocovanie dát a výsledkov. 

Ciele   Rozšírenie testovania pohybových schopností žiakov o ďalší ročník do konca roka 2022, 

 Každoročná identifikácia minimálne 100 športových talentov v školách. 

Iniciatívy 1. Rozšírenie pravidelného ročného testovania pohybových schopností žiakov na základných a 
stredných školách so zberom dát do športového dátového a znalostného centra  

2. Optimalizácia a integrácia spracovania a vyhodnocovania výsledkov a dát 

3. Vytvorenie tímu športových odborníkov pre identifikáciu a následný systematický rozvoj talentu 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV - Kontinuálne rozširovanie činnosti testovania v školách, Zabezpečenie integrácie dát a 
výsledkov s NŠC 

 MŠVVaŠ SR - Podpora pri realizácii testovania, Zabezpečenie koordinácie v ZŠ a SŠ.  

 NŠC - Kontinuálne rozširovanie činnosti testovania v školách  

 Deti a mládež – Adresát iniciatívy 

 Základné a stredné školy -  Kľúčový aktér pre realizáciu  

 Športové kluby – Využívanie dát a rozvoj identifikovaných talentov 

 

III. Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

III.IV. Medzinárodná spolupráca 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Popis Hlavným cieľom prioritnej oblasti je zabezpečenie vyššej miery medzinárodnej spolupráce, ktorá umožní 
presun know-how a najlepšej praxe zo zahraničia, podporí implementáciu moderných vzdelávacích 
postupov, podporí vedu a výskum, optimalizuje zastúpenie Slovenska v medzinárodných športových 
štruktúrach a navýši celkovú konkurencieschopnosť slovenského športu. Súčasťou oblasti je aj rozvoj 
programu Erasmus+ Šport a princípov Športovej diplomacie. 

Ciele   Navýšenie počtu funkcionárov v medzinárodných štruktúrach o 10% do konca roka 2023,  

 Organizácia 3 medzinárodných podujatí s podporou SOŠV do konca roka 2024,  

 Navýšenie počtu študentov v programe Erasmus+ Šport o 20% do konca roka 2025. 

Iniciatívy 1. Podpora vedy a výskumu a ďalšej akademickej činnosti na medzinárodnej úrovni a v 
štruktúrach ICSSPE, ICSP, FIEP a ďalších, 

2. Podpora organizácie podujatí, projektov a športovej činnosti na medzinárodnej báze, 

3. Rozšírenie zastúpenia Slovenska vo vrcholných medzinárodných športových štruktúrach, 

4. Podpora a rozvoj v oblasti Erasmus+ Šport - Aktívna participácia v programoch Erasmus+ 
(Partnerstvá spolupráce, Malé partnerstvá spolupráce a Neziskové európske podujatia). 
Podpora činnosti koordinátorov výmenných programov,  

5. Športová diplomacia - Vypracovanie stratégie a metodík pre aktívny rozvoj oblasti športovej 
diplomacie. 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV - Zabezpečenie zastúpenia v medzinárodných športových štruktúrach 

 MŠVVaŠ SR - Podpora činnosti a zabezpečenie koordinácie, 

 MZV SR - Vypracovanie stratégie pre športovú diplomaciu, 

 MF SR – Zabezpečovanie financovania fondu na vedu a výskum,  

 NŠC – Podpora pri realizácii, zdieľanie najlepšej praxe.  

 

 

 

III. Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

III.V. Navýšenie počtu trénerov a športových odborníkov 

Popis Zabezpečenie spolupráce škôl, športových zväzov a klubov s cieľom navýšenia počtu trénerov, 
športových odborníkov a personálnych kapacít v školách. Zabezpečenie financovania a podporných 
mechanizmov (klubov/zväzov) vzhľadom na aktivity v akademickom prostredí. Vytvorenie programu pre 
motiváciu športovcov počas a po kariére, aby sa venovali trénerstvu. 

Ciele   Navýšenie celkového počtu trénerov o 5% do konca roka 2025, 

 Otvorenie 2 nových trénerských akadémií do konca roka 2025,  

 Navýšenie celkového počtu trénerov v akademickom prostredí o 10% do konca roka 2024. 
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 Príprava trénerov na aplikovanie moderných digitálnych a inovatívnych systémov a zariadení 
v športovej príprave a súťažnom procese. 

Iniciatívy 1. Systematický rozvoj pilotného projektu “Tréneri v škole” na národnej úrovni. 

2. Zabezpečenie vyššej miery spolupráce športových klubov v akademickom prostredí - podpora 
školských klubov a súťaží, prezentácia športu na školách, certifikácia trénerov pre výučbu na 
školách, zdieľanie infraštruktúry atď. 

3. Rozvoj trénerských akadémií podľa vzoru FTVŠ UK. Cieľom akadémie je poskytovať niekoľko 
vzdelávacích programov (školení) pre získanie trénerských a inštruktorských kvalifikačných 
stupňov v zmysle Zákona o športe. Trénerská akadémia by mala zabezpečovať vstup nových 
kapacít do segmentu športu a taktiež podporovať profesijný rozvoj trénerov na všetkých 
kvalifikačných úrovniach.  

4. Zvýšenie atraktivity povolania - zlepšenie podmienok, ohodnotenia a možností kariérneho 
rastu. 

5. Návrh a špecifikácia pilotného projektu “Praktické aplikovania moderných digitálnych 
prostriedkov a systémov vrátane Internetu vecí v trénerskej praxi”. 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV – Koordinačná úloha 

 MŠVVaŠ SR – Zabezpečenie koordinácie 

 MF SR – Zabezpečenie financovania 

 NŠC – Realizácia vzdelávacej činnosti a koordinačná úloha 

 Deti a mládež – Adresát benefitov 

 Tréneri -  Adresát benefitov  

 Športové kluby – Koordinačná úloha 

 Vzdelávacie a inovačné inštitúcie – podpora vzdelávacej činnosti 

 

III. Budovanie vzťahu k športu cez kvalitné vzdelávanie 

III.VI. Regionálne centrá excelentnosti 

Popis Cieľom iniciatívy je vytvorenie regionálnych centier excelentnosti, ktoré budú združovať kľúčové zdroje 
(personálne kapacity, materiálno-technologické vybavenie, infraštruktúrne a finančné zdroje). 
Základnými princípmi pre vytvorenie regionálnych centier sú spolupráca, eliminácia duplicitných činností 
a využívanie synergického potenciálu. Centrum by  sa malo zameriavať na vedu, výskum a vzdelávacie 
činnosti a to najmä v prierezových oblastiach ako napríklad fyzioterapia a regenerácia, športová 
medicína, analýza výkonu, silová a kondičná príprava, výživa, psychológia, atď. Kľúčovou činnosťou by 
mala byť taktiež podpora športovcov, detí a mládeže, vzdelávanie športových odborníkov, zabezpečenie 
spolupráce naprieč organizáciami verejného a súkromného sektora. 

Ciele   Otvorenie 2 regionálnych centier excelentnosti do konca roka 2025. 

Iniciatívy 1. Vytvorenie a vyhlásenie výzvy na budovanie regionálnych centier excelentnosti,  
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2. Monitorovanie a hodnotenie činnosti RCE,  

3. Zabezpečenie vyššej miery spolupráce športových zväzov, klubov a akademických organizácií 
v rámci existujúcich športových centier a štruktúr. 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV – Definovanie kritérií a merateľných ukazovateľov, Vytvorenie výzvy, Monitorovanie 
a hodnotenie 

 MŠVVaŠ SR – Podpora pri tvorbe materiálov (konzultácie, validácia), Zabezpečenie 
koordinácie 

 MF SR – Zabezpečenie financovania výzvy na RCE 

 NŠC – Podpora pri realizácii, zdieľanie najlepšej praxe 

 Deti a mládež – Adresát benefitov 

 Tréneri -  Realizácia činnosti   

 Športové kluby – Hlavná zodpovednosť za realizáciu činnosti 

 Inštitúcie z akademického prostredia – odborný garant činnosti najmä v oblasti vedy 
a výskumu  

 Súkromné spoločnosti a inovátori 

 

Excelentnosť vo vrcholovom športe 

IV. Excelentnosť vo vrcholovom športe  

IV.I Model pre rozvoj vrcholového športovca 

Popis Model pre rozvoj vrcholového športovca je kľúčom k vrcholovému športu. Ide o koncepciu rozvoja 
športovca od budovania športových základov po pódiové umiestnenia. Teda ide o systém vzdelávania, 
podpory, motivácie a rozvoja konkrétnych športových zručností pre daný vek a v danom prostredí.  

Podobné modely sú zavádzané či už na národnej úrovni (napr. Kanada, Dánsko, Katar, Nový Zéland), 
alebo na úrovni jednotlivých športových zväzov, ktoré vedia model pre rozvoj vrcholového športovca 
prispôsobiť konkrétnemu športu.  

Za najčastejšie používané modely pre rozvoj vrcholového športovca sa považujú kanadský model tzv. 
LTAD alebo austrálsky model tzv. FTEM, ktoré jasne definujú jednotlivé fázy rozvoja športovca od 
detských kategórií až po aktívny život na dôchodku.  

Ciele  Cieľom tohto modelu je ponúknuť športovcom prostredie, v ktorom sa môžu športu venovať, odborné 
vedenie a systém, ktorý im ponúkne možnosť profesionálneho venovania sa športovej kariére. 

Iniciatívy 1. Vytvorenie modelu pre rozvoj vrcholového športovca; 

Príklad: Austrálsky model FTEM  

FTEM (alebo Foudation – Základy, Talent – Talent, Elite – Elita, Mastery – Majstrovstvo) je model 
vyvinutý Austrálskym športovým inštitútom ako praktická pomôcka pre športové organizácie, zväzy, 
kluby, trénerov, učiteľov a rodičov pri plánovaní a podpore rôznych ciest potenciálneho 
profesionálneho športovca. Skladá sa z 10 fáz, ktoré sú rozdelené v rámci FTEM.  Zároveň 
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integruje tri hlavné východiská v rámci športovej participácie a to 1. aktívny životný štýl, 2. športová 
participácia a 3. športová excelencia. Takto nastavený model ponúka manuál pri prechádzaní 
jednotlivými fázami rozvoja športových schopností detí a pomáha pri jeho ceste od prvých krokov 
až po možné pódiové úspechy. Ide len o odporúčaný manuál, ktorý si môžu jednotlivé 
zainteresované strany v športe upraviť podľa svojich metodických a tréningových postupov. 

2. Definovanie podpory budúcich vrcholových športovcov počas celého cyklu rozvoja športovca; 

3. Identifikácia podporných programov a prostredia pre jednotlivé fázy cyklu rozvoja športovca; 

Príklad: Informačná kampaň pre rodičov  

V prvej línii budovania pozitívneho vzťahu k športu sú rodičia. Od nich najviac závisí, či deti získajú 
základné športové zručnosti, ktoré môžu následne prirodzene rozvíjať v detských kolektívoch a 
neskôr v krúžkoch a športových kluboch. Rodičia taktiež prirodzene vyberajú šport, ktorému sa 
majú ich deti venovať. Z týchto dôvodov je potrebné aktívne/pasívne pracovať s rodičmi a dostať k 
ním potrebné informácie ohľadom možností športovania pre ich deti. Potrebu informovať rodičov 
by sme mohli rozdeliť do nasledovných kategórií: 

 Miesto (športové zázemie a infraštruktúra v danom meste/obci, regióne, krajine); 

 Finančná náročnosť (členské poplatky, výbava, cestovanie, miera spoluúčasti); 

 Kľúčové zručnosti (koordinácia, výbušnosť, rozvaha, strategické myslenie); 

 Vek (od ktorého je potreba sa venovať danému športu „naplno“ a čo znamená 
naplno); 

 Úspešnosť Slovenska v daných športoch (zázemie, história, reálne príklady hodné 
nasledovania); 

 Rozvoj osobnosti. 

Rodičia musia vedieť, že ich deťom sa športovať oplatí, že štát má vypracovaný systém pre rozvoj 
vrcholového športovca a že im poskytne potrebné zázemie, že sa o nich postará, či už v príprave, 
počas kariéry a samozrejme aj po jej ukončení. Rodičia by mali mať istotu, že šport môže byť aj 
zamestnaním a že štát ma vytvorené mechanizmy, ktoré počítajú s vrcholovými športovcami aj po 
skončení kariéry.   

4. Nastavenie talentových predpokladov pre každú vekovú kategóriu a príprava aplikovania modelu 
rozvoja športovca jednotlivými národnými športovými zväzmi; 

5. Príprava kampane pre rodičov/žiakov, ktorá im vysvetlí športové možnosti pre budúcich 
vrcholových športovcov a zároveň predstaví vrcholový šport ako možnú alternatívu ku klasickému 
zamestnaniu alebo podnikaniu. 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 NŠC 

 SOŠV 

 Top Team 

 Strediská prípravy vrcholových športovcov 

 Univerzity a fakulty zamerané na šport 

 Národné športové zväzy 

 Športové kluby 

 Rodičia 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.                  

2.                  

3.                  
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IV. Excelentnosť vo vrcholovom športe  

IV.II Rozšírenie základnej bázy vrcholových športovcov 

Popis Rozšírenie základnej bázy vrcholových športovcov je jedným z predpokladov pre dosiahnutie úspechov 
vo vrcholovom športe. Inými slovami, čím viac detí športuje, tým je väčší výber talentov a následne viac 
a lepších vrcholových športovcov.  

Ciele   Prilákať a priviesť k športu čo najviac detí všetkých vekových kategórií. 

 Zvýšenie absolútneho počtu registrovaných mládežníckych športovcov o 10% do roku 2030. 

Iniciatívy 1. Systematické budovanie pozitívneho obrazu aktívneho športovca a zdravého životného štýlu; 

2. Informačná kampaň pre rodičov; 

3. Systém identifikácie talentov a následná cielená práca s nimi; 

4. Aktívna práca so žiakmi v školách a ich pozitívna motivácia k športu; 

5. Marketingová podpora a propagácia športov; 

6. Podpora vrcholových športovcov počas štúdia na vysokej škole; 

7. Organizácia akcie „Deň otvorených štadiónov“, kde by sa odprezentovali športovci podobného veku 
ako žiaci a predstavili by jednotlivé športy aj s možnou praktickou skúškou. 

Príklad: Deň otvorených štadiónov 

Pre účely predstavenia športov pre deti by bolo vhodné zorganizovať „Deň otvorených štadiónov“ na 
úrovni miest, okresov, krajov, kde by jednotlivé športy názorne odprezentovali staršie deti, ktoré sa 
týmto športom venujú a ich veku vlastným spôsobom predstavili tieto športy a čo si vyžaduje.  

Tak ako chodia žiaci do múzea, do kina, do zoo, na „branné cvičenie“, tak by mohli rovnakým 
spôsobom navštíviť atletický štadión, plaváreň, tréningové centrum konkrétnych športov atď. Tu by 
im deti v podobnom veku, ktoré sa daným športom venujú, mohli spolu s trénermi ukázať a vysvetliť 
dané športy. Napríklad na atletickom štadióne by si mohli prejsť všetky disciplíny, s názornými 
ukážkami a príležitosťou si ich vyskúšať. Výber športov by vychádzal z odporúčaného veku, v ktorom 
s daným športom začať podľa metodických odporúčaní. 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 SOŠV 

 Základné a stredné školy 

 Športové zväzy 

 Športové kluby 

 Športové osobnosti 

 Samosprávy 

4.                  

5.                  

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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IV. Excelentnosť vo vrcholovom športe  

IV.III Podpora športovcov počas a po ukončení kariéry 

Popis Podpora športovcov počas a po ukončení kariéry je neodmysliteľnou súčasťou pre zatraktívnenie, 
respektíve pre udržanie športovcov v profesionálnom športe.   

Vytvorenie systému, ktorý zabezpečí adekvátne postavenie profesionálnych športovcov  v spoločnosti. 
Je potrebné zariadiť, aby športovci počas a po kariére mali kľúčové životné zručnosti potrebné na to, aby 
uspeli aj po ukončení kariéry a taktiež aby športovej komunite poskytli vedomosti a skúsenosti, ktoré si 
odniesli zo športu na najvyšších úrovniach.  

Neodmysliteľnou súčasťou podpory športovcov je aj zabezpečenie odbornej psychologickej podpory pre 
športovcov a trénerov. 

Ciele  Dlhodobá udržateľnosť podmienok pre vrcholových športovcov a vytvorenie predpokladov pre ich 
úspešné pokračovanie v pracovnom živote aj po ukončení kariéry 

Iniciatívy 1. Vytvorenie systému minimálneho finančného zabezpečenia vrcholových športovcov 

Najlepšie príklady zo zahraničia nám ukazujú, že jedným z najdôležitejších pilierov trvalej 
udržateľnosti v dosahovaní športových úspechov je vytvorenie podmienok pre výkon 
profesionálneho športu „na plný úväzok“. V zahraničí sa aplikujú rôzne systémy financovania 
športovcov od plného platu, cez dorovnávanie minimálneho platu až po rôzne programy 
komerčného využitia znalostí aktívnych športovcov. Súčasťou motivačného balíčka sú aj 
odmeny za umiestenia na medzinárodných súťažiach a rôzne medailové ceremoniály spojené 
s verejným poďakovaním a uznaním. 

2. Duálne vzdelávanie, aby športovci mali možnosť získať aj iné pracovné zručnosti využiteľné po 
ukončení kariéry 

3. Zvýšenie finančnej a akademickej podpory vrcholových športovcov počas štúdia na vysokej škole; 

4. Návrh systému spolupráce medzi súkromným sektorom a športovými klubmi a zväzmi, ktorý by 
zabezpečil lepšie ohodnotenie profesionálnych športovcov po kariére. 

Vrcholoví športovci majú rôzne zručnosti, ktoré sú transformovateľné do pracovného života, 
ako sú súťaživosť, vodcovstvo a cieľavedomosť alebo multitasking. Už počas štúdia na strednej 
alebo vysokej škole by sa malo myslieť na to, že športová kariéra má svoje limity a treba myslieť 
aj na deň po. Vo svete sú rôzne prístupy k transformácii vrcholového športovca do pracovného 
života. Väčšinou sú založené na využití ich profesionálnych skúseností v športovej oblasti. 
Najčastejšie ide o programy, prostredníctvom ktorých sa stávajú trénermi, komentátormi, 
funkcionármi športových zväzov, pracujú v neziskových organizáciách alebo v medzinárodných 
inštitúciách v športovej agende. Štát by mal takisto mať záujem o „bývalých“ profesionálnych 
športovcov pri motivácii a rozvoji nových talentov, aby sa stali akýmisi ambasádormi športu a 
pracovali na popularizácii športu a s tým súvisiacich pozitívnych dopadov.   

5. Analýza súčasného systému zdravotnej starostlivosti a úprava tak, aby odzrkadľovala aktuálne 
potreby vrcholových športovcov počas a po ukončení kariéry. 

6. Návrh rozšírenia odbornej psychologickej podpory pre športovcov a trénerov.  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  
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Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 Min. financií 

 Min. zdravotníctva 

 SOŠV 

 Strediská prípravy vrcholových športovcov 

 NŠC 

 Športové zväzy 

 Športové kluby 

Legislatíva Zákon o športe, zákon o zdravotnej starostlivosti 

 

IV. Excelentnosť vo vrcholovom športe  

IV.IV Podpora činností športových zväzov a klubov 

Popis Podpora činností športových zväzov a klubov, ktoré ako významné subjekty v športe, vytvárajú 
konkrétne podmienky pre výkon športovej činnosti pre  profesionálnych, amatérskych aj voľnočasových 
športovcov. Najžiadanejšia podpora ich činnosti je v oblasti efektívnej správy danej organizácie. 

Ciele  Vytvorenie dlhodobo udržateľného a transparentného systému podpory činností športových zväzov a 
klubov 

Iniciatívy 1. Vyhodnotenie systému alokovania finančných prostriedkov do klubov podľa aktuálne platného 
zákona a návrhy na zlepšenie za participácie všetkých relevantných strán. 

2. Revízia a usmernenie výkladu Zákona o športe v oblasti správy športových organizácií. 

3. Vytvorenie prostredia so zjednodušením administratívnym zaťažením a s efektívnou podporou na 
centrálnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Implementácia digitálnych technológií a nástrojov v oblasti 
riadenia športových organizácií. 

4. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti na integrované účtovné a ekonomické služby pre športové 
zväzy na báze jednotného / centrálneho miesta na spracovanie účtovných dokladov, ekonomického 
poradenstva a úložiska účtovných dokladov športových zväzov a klubov. 

5. Podpora športovým organizáciám – poradenstvo, prednášky v oblastiach riadenia, financií, 
marketingu a iných. 

6. Vytvorenie prípadových štúdií, návodov a poradenstvo, aby sa zväzy a kluby mohli venovať 
primárne športu a nie administratíve. 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  
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Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ 

 SOŠV 

 Hlavný kontrolór športu 

 Športové zväzy 

 Športové kluby 

 Súkromný sektor 

 

IV. Excelentnosť vo vrcholovom športe  

IV.V Systematická podpora športových podujatí 

Popis Organizácia vrcholových podujatí je neoddeliteľnou súčasťou balíka opatrení pre dosiahnutie 
excelentnosti v športe.  

Súčasťou prioritnej oblasti podpory športových podujatí je transparentné a jasné nastavenie pravidiel, 
na základe ktorých budú štát a jednotlivé samosprávy súčinné pred a počas organizácie významných 
športových podujatí. 

Niektoré štáty si na organizácii športových podujatí vytvorili samostatné odvetvie (know-how), ktoré ďalej 
rozvíjajú a exportujú do zahraničia. Napríklad Austrália je hrdá na to, že v roku 2000 nastavila vysoko 
latku pre organizáciu svetových podujatí organizovaním olympijských hier v Sydney. Získané 
kompetencie zahŕňajú uchádzanie sa o organizáciu súťaže, prípravu miesta konania a výstavbu 
infraštruktúry, event manažment, marketing a prevádzku. Austrálska vláda si je vedomá, že na 
dosiahnutie úspechu v tejto oblasti je potrebný strategický a koordinovaný prístup, aby sa maximalizovali 
z toho plynúce benefity. Je teda pripravená na individuálnej báze podporovať významné športové 
podujatia v spolupráci s regiónmi. 

Austrália si stanovila merateľnú návratnosť podpory športových podujatí v nasledovných oblastiach: 

Turizmus – zahraničný, vnútroštátny 

Obchod – priamy a nepriamy vychádzajúci z podnikateľských aktivít, ktoré sú vygenerované 
organizovaním športovej udalosti 

 Zamestnanosť – organizátori, komerční partneri, poskytovatelia služieb 
 Infraštruktúra – výhody z novej alebo obnovenej športovej infraštruktúry 
 Rovnoprávnosť pohlaví – v športe a športom 

 Komunita – spájanie ľudí, posilňovanie lokálnych komunít a generovanie národnej hrdosti 
 Spoluúčasť – vytváranie vzorov, ktoré motivujú a inšpirujú deti a dospelých, aby boli aktívnymi 

a venovali sa športu 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  
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 Diplomacia – nadviazanie medzinárodných kontaktov a spoluprác pri presadzovaní 
austrálskeho prístupu k spravodlivosti a férovosti 

Ciele   Vytvorenie podmienok pre funkčný a transparentný mechanizmus, na základe ktorého sa bude 
možné uchádzať o organizáciu športového podujatia. 

 Zvýšenie počtu významných športových podujatí organizovaných na Slovensku o 15% do roku 
2030.  

Iniciatívy 1. Definovanie jasných pravidiel pre nárokovanie podpory pri organizácii vrcholových podujatí. 

2. Nastavenie okruhov podpory v oblasti financií, administratívy, logistiky a propagácie. 

3. Vytvorenie procesnej mapy pre organizátorov športových podujatí.  

4. Definovanie počtu športových podujatí, ktoré budú finančne a organizačne podporované zo strany 
štátu, samospráv a SOŠV.  

5. Vytvorenie ďalších podporných programov počas plánovania a organizácie športových podujatí. 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 SOŠV 

 Samosprávy 

 Organizátori športových podujatí 

 Športové zväzy 

 Ministerstvo financií 

 Ministerstvo dopravy a výstavby (cestovný ruch) 

 Ministerstvo kultúry 

Legislatíva Zákon o športe, zákon o zdravotnej starostlivosti 

 

IV. Excelentnosť vo vrcholovom športe  

IV.VI Centrá excelentnosti – integrované služby pre vrcholový šport 

Popis Pre vývoj vrcholového športu je nevyhnutné vypracovať systém, ktorý na báze regionálnych centier 
excelentnosti integruje služby biomechaniky, výživy, fyzioterapie, športovej medicíny, športovej 
psychológie s oblasťami športového priemyslu a inovácií.  

Vytvorenie centier excelentnosti, kde budú mať vrcholoví športovci vytvorené podmienky pre rozvoj 
svojho talentu, vrátane všetkých s tým súvisiacich služieb. 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  
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Systém je priamo prepojený aj so strategickým pilierom vzdelávania a digitalizácie a má priamo podporiť 
konkurencieschopnosť slovenských športovcov a adaptáciu svetových trendov do slovenských 
podmienok.  

Ciele   Vytvorenie konkurencie schopného prostredia v porovnaní so zahraničím, kde by boli vytvorené 
profesionálne podmienky na najvyššej úrovni pre vrcholových športovcov. 

 Vytvorenie 2 regionálnych centier excelentnosti do roku 2025.  

Iniciatívy 1. Vytvorenie projektového a investičného plánu pre vybudovanie regionálnych centier excelentnosti 
s ohľadom na športovú infraštruktúru, ubytovacie kapacity, vzdelávacie možnosti a zdravotnú 
a rehabilitačnú starostlivosť s prepojením na domácu a medzinárodnú športovú vedu a športové 
technologické centrá. 

2. Špecializácia centier excelentnosti na zimné a letné športy, vodné športy a pod.  

3. Vytvorenie transparentného finančného modelu pre vybudovanie a prevádzku centier 
excelentnosti. 

4. Prepojenie s regionálnymi centrami športu (pilier III.), akademickými inštitúciami a inovačnými 
platformami (pilier VI.) 

5. Nastavenie plánu participácie jednotlivých relevantných zainteresovaných strán do programu 
centier Excelentnosti 

6. Vytvorenie plánu integrácie so súčasnými strediskami prípravy vrcholových športovcov so 
zameraním na profiláciu na vybrané typy športov a služby 

7. Vypracovanie manuálov pre možnosti participácie súkromnej sféry, akademických inštitúcií, 
športových zväzov, klubov a pod. 

8. Spracovanie systému rozvoja a ochrany znalostí a duševného vlastníctva v procesoch 
vrcholového športu 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 SOŠV 

 Fond na podporu športu 

 Ministerstvo financií 

 MIRRI 

 Samosprávy 

 Strediská prípravy vrcholových športovcov 

 NŠC 

 Top Team 

 Súkromná sféra 

Iniciatíva 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  
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Zdravá a aktívna spoločnosť 

IV. Zdravá a aktívna spoločnosť  

IV.I Program SLOVENSKO ŠPORTUJE 

Popis Ide o celoslovenský projekt s dôrazom na mikroregionálny prístup, ktorý má potenciál sprístupniť 
rekreačný šport a pohybové aktivity širokému spektru obyvateľov.  

Program by mal byť založený na poskytovaní pravidelnej účelovej dotácie bežného charakteru mestám 
a obciam na Slovensku, viazanej na organizovanie a sprístupňovanie verejných športov. 

Účelová dotácia mestám a obciam by sa mala poskytovať na základe „Plánu rozvoja športu pre všetkých 
v meste / obci ...“ (ďalej len „Plán“). Plán by sa mal zostavovať na ročnej báze, mal by byť naprieč mestami 
a obcami z formálneho hľadiska unifikovaný a jednoducho kontrolovateľný. To znamená, že by mal 
obsahovať: 

 preddefinovaný tabuľkový popis kapacít športových zariadení v meste / obci; 

 záväzný harmonogram a parametre verejných, voľne prístupných, organizovaných pohybových 
aktivít v meste / obci (harmonogram a parametre musia byť úmerné počtu obyvateľov mesta 
alebo obce, pričom úrovne parametrov podľa veľkostných kategórií miest a obcí by mali byť 
zadefinované nariadením vlády SR); 

 pristúpenie k povinným podprogramom, ktoré zvýšia prístupnosť obyvateľov obce alebo mesta 
k pohybovým aktivitám: 

- poskytovať 100 % úľavu na poplatkoch spojených s organizovanými športovými 
aktivitami pre deti a mládež zo sociálne deprivovaných domácností; 

- poskytovať bezplatné kurzy fyzickej rehabilitačnej aktivity pre seniorov, a to v rámci 
denných a pobytových zariadení sociálnych služieb na území vyššieho územného 
celku; alebo 

- zúčastniť sa na iniciatíve  „Otvorené dvere“, v rámci ktorej koordinátori ponechajú svoje 
športové zariadenia po skončení oficiálnych otváracích hodín (počas víkendov a večer) 
otvorené pre rodiny, ľudí žijúcich v blízkosti atď., aby mohli športovať. 

Právnym základom pre poskytnutie účelovej dotácie mestám a obciam je zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave 
niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o štátnej pomoci), notifikovaná schéma štátnej pomoci k programu „SLOVENSKO 
ŠPORTUJE“ a nariadenie vlády SR, ktorým sa určujú parametre verejných, voľne prístupných, 
organizovaných pohybových aktivít v meste alebo obci podľa veľkostných kategórií miest a obcí. 

Poskytovateľom pomoci by malo byť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odporúčame, 
aby vykonávateľom schémy štátnej pomoci bol Fond na podporu športu v spolupráci s Úradom 
splnomocnenca vlády SR pre šport a Slovenským olympijským a športovým výborom. 

Prijímateľom pravidelného nenávratného finančného príspevku vo forme účelovej dotácie by mali byť 
mestá a obce, a to na základe oznámenia o schválení dotácie na realizácie Plánov. Podľa charakteru 
programu a štruktúry výdavkov programu by mali patriť medzi oprávnené výdavky najmä vlastné výdavky 
na organizáciu pohybových a rehabilitačných aktivít, výdavky na administráciu a osobné výdavky na 
koordinátorov programu. 

Kontrola použitia finančných prostriedkov by sa mala vykonávať administratívne, prostredníctvom 
dokladov preukazujúcich naplnenie záväzného harmonogramu a parametrov verejných, voľne 
prístupných, organizovaných pohybových aktivít v meste alebo obci. Mala by byť umožnená taktiež 
náhodná kontrola na mieste zo strany vykonávateľa schémy a spolupracujúcich subjektov. 

7.                  

8.                  
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Účelová dotácia pre mestá a obce by mala byť poskytnutá vo forme normatívu na obyvateľa mesta alebo 
obce, poukázaná preddavkovo, v konečnej sume danej ako súčin počtu obyvateľov a normatívu na 
obyvateľa a zaúčtovaná ako výnos z ostatnej hospodárskej činnosti. Vyúčtovanie použitia finančných 
prostriedkov z účelovej dotácie by malo byť predložené poskytovateľovi pomoci k 31. marcu bežného 
roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bola účelová dotácia poskytnutá a použitá. 

Ciele  Znížiť výskyt neprenosných chorôb v populácii o 10 % oproti existujúcemu stavu prostredníctvom 
zvýšenia pohybovej aktivity preddefinovaných vekových skupín obyvateľstva nasledovne: 

 priemerný čas trávený organizovanými mimoškolskými pohybovými aktivitami detí od 5 do 
14 rokov zvýšiť na 100 minút týždenne; 

 priemerný čas trávený organizovanými mimoškolskými pohybovými aktivitami mládeže od 
15 do 19 rokov zvýšiť na 100 minút týždenne;  

 priemerný čas trávený organizovanými voľnočasovými pohybovými aktivitami obyvateľov                     
vo veku 20 - 64 rokov zvýšiť na 45 minút týždenne; a 

 priemerný čas rehabilitačných aktivít seniorov vo veku 65+  zvýšiť na 35 minút týždenne. 

Iniciatívy 1. konzultácia a schválenie zainteresovanými stranami a príprava schémy štátnej pomoci vrátane 
konzultácií na národnej úrovni (PMÚ) 

2. notifikovať schému štátnej pomoci na úrovni Európskej komisie so zadefinovaním jej účelu podľa 
§3 ods.2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci                                    
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3. vypracovať nariadenie vlády SR, ktorým sa určujú parametre verejných, voľne prístupných, 
organizovaných pohybových aktivít v meste alebo obci podľa veľkostných kategórií miest a obcí 

4. zabezpečiť priebežné konzultácie pre mestá a obce ohľadne vypracovávania Plánu rozvoja 
športu pre všetkých v meste / obci  

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 SOŠV 

 Samosprávy 

 Organizátori športových podujatí 

 Športové zväzy 

 Ministerstvo financií 
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Digitalizácia športu a inovácie 

VI. Digitalizácia športu a inovácií  

VI.I Digitalizácia slovenského športu 

Popis Digitalizácia slovenského športu zohráva výnimočnú a strategickú rolu v rozvoji športu a má 
bezprecedentný vplyv na jeho smerovanie, rozvoj a udržateľnosť. Je  v priamej súvislosti s globálnym 
technologickým vývojom a s nastavením nových príležitosti. Zároveň sú potrebné systémové zmeny 
týkajúce sa procesov riadenia a organizovania slovenského športu.  Nástup technológií prinesie na trh aj 
nové pracovné pozície. 

Ciele  Cieľom je skvalitnenie procesov riadenie športového sektoru vo vertikálnej ako aj v horizontálnej rovine, 
zvýšenie transparentnosti činností a financovania športu, zvýšenie záujmu verejnosti o šport a pohybové 
aktivity, zvýšenie úrovne kvality procesov spojených s organizovaním športových činností a podujatí, 
skvalitnenie výberu prípravy a konkurencie schopnosti vrcholových športovcov, prepojenie na digitálne 
prostredie orgánov verejnej moci za účelom zjednodušenia komunikácie s občanmi.    

Iniciatívy 1. Analýza procesov a postupov pri riadení a organizovaní športových subjektov /zväzov, klubov a 
iných športových entít/ vo vertikálnej úrovni, ako aj horizontálnej úrovni za účelom prípravy na ich 
implementáciu prostredníctvom digitálnych technológií. 

2. Príprava koncepcie digitálneho informačného a dátového prostredia slovenského športu, vrátane 
Jednotného informačného systém športu (JISŠ) s prepojení na implementáciu digitálnej stratégie 
SR.   

3. Implementácia digitálneho informačného a dátového prostredia slovenského športu, vrátane 
Jednotného informačného systém športu (JISŠ) pre zvýšenie efektivity riadenia a organizácie 
športu. 

4. Príprava koncepcie digitálneho a dátového prostredia slovenského športu pre  vrcholový šport, 
centrá excelentnosti, certifikované športové inovačné centrá a profilované zdravotné, 
regeneračné, vedecké, výskumné a iné zariadenia,  

5. Implementácia digitálneho a dátového prostredia slovenského športu pre  vrcholový šport, 

6. Príprava koncepcie a plánu  digitálneho a dátového prostredia pre podporu športu pre všetkých, 
neorganizovaného športu a podpora športovania a pohybu ako zdravotnej prevencie,  

7. Implementácia digitálneho a dátového prostredia pre podporu športu pre všetkých, 

8. Rozpracovanie koncepcie a odporúčaní pre aplikovanie digitálnych technologických riešení  pre 
Smart športoviská, 

9. Implementácia odporúčaní pre aplikovanie digitálnych technologických riešení  pre Smart 
športoviská, 

10. Príprava ľudských zdrojov na implementáciu digitalizácie športu a jej využívanie a rozvoj,  vrátane 
systému vzdelávania prostredníctvom certifikovaných odborných zručností so špecializáciou na 
digitálnu transformáciu v športe,    

11. Vypracovanie plánu financovania digitálnej transformácie slovenského športu s vymedzením min. 
10% verejných finančných zdrojov viazaných na digitalizáciu športu.  

 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 SOŠV 

 Športové zväzy 

 Fond na podporu športu 

 Ministerstvo financií 

 MIRRI 
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 Samosprávy, ZMOS, VÚC  

 Rezortné a iné strediská prípravy vrcholových športovcov 

 Športové lekárstvo 

 Zdravotné poisťovne 

 Akademické prostredie 

 Inovačné platformy 

 

 

VI. Digitalizácia športu a inovácií  

VI.II Jednotný informačný systém športu - JISŠ 

Popis Jednotný informačný systém v športe (JISŠ) bude budovaný a prevádzkovaný ako nástroj verejnej správy 
v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prevádzkovateľom JISŠ, ako aj jeho 
správcom by malo byť Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR. 

Ciele  Cieľmi JISŠ sú : 

1. tvorba a prevádzka kľúčových registrov dát a objektov evidencie, ktoré mapujú reálny rozsah 
pôsobenia jednotlivých osôb a subjektov v oblasti športu. Ich výstupom bude sumár prehľadných 
informácií o činnosti v jednotlivých oblastiach v slovenskom športe s možnosťou vytvárať rozsiahle 
štatistické výstupy v rámci jednotlivých registrov, podklady pre strategické plánovanie a rozvoj 
slovenského športu a pod. 

2. tvorba a prevádzka verejného portálu ako informačného zdroja pre potreby širokej odbornej i laickej 
verejnosti. 

Iniciatívy 1. Spracovanie novej štúdie uskutočniteľnosti pre nový JISŠ s prípravou detailnej funkčnej špecifikácie; 

2. Verejná konzultácia a zapojenie jednotlivých relevantných subjektov v športovom ekosystéme; 
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3. Alokácia fin. zdrojov na implementáciu JISŠ a príprava verejného obstarávania; 

4. Implementácia JISŠ; 

5. Monitoring, prevádzka a údržba JISŠ; 

6. Aktualizácia JISŠ na základe dodatočných požiadaviek užívateľov. 

Zainteresované 
strany 

 MŠVVaŠ SR 

 NŠC 

 Národné športové zväzy 

 Samosprávy 

 Strediská prípravy vrcholových športovcov 

 

VI. Digitalizácia športu a inovácií  

VI.III Športové dátové a znalostné centrum 

Popis Športové dátové a znalostné centrum vytvorí dátovú základňu so službami, ktoré priamo súvisia s 
realizáciou športových činností jednotlivých subjektov a osôb  slovenského športu. Centrum bude 
vytvárať podmienky a prostredie na aplikovanie znalostných a vecne odborných systémov a výstupov pre 
subjekty v športe na báze spracovania znalostných big dát s podporou umelej inteligencie. 

Prevádzkovateľom centra ako aj jeho správcom bude SOŠV, ako strecha slovenského športu. 

Ciele  Športové dátové a znalostné centrum má nasledujúce ciele:  

1. vytvoriť jedinečné, integračné dátové centrum zhromažďujúce a spracovávajúce dáta nižšie 
popísaných modulov: 
1.1. model dát z tréningových procesov, z funkčnej diagnostiky a stavu kondičných a funkčných 

parametrov organizmu športovca 
1.2. modul dát zo športových súťaží pre analýzu výsledkov sloven. športovcov, vrátane analýzy 

konkurenčného prostredia daného športového odvetvia  
1.3. modul dát z verejných športovísk pre inteligentné analytické procesy a výstupy pre 

samosprávy, mestá a obce  
1.4. modul dát ako podpory pre inovačný ekosystém slovenského športu a pre tvorbu aplikácií pre 

športujúcu verejnosť    
2. vytvoriť znalostné centrum, postavené na veľkej dátovej základni, ktoré je schopné generovať 

odborné, strategické,  metodické a vedecké poznatky a postupy dominantne aplikované pre 
subjekty slovenského športu vrátane športovcov, využívajúc moderné technologické nástroje, 
vrátane znalostných systémov a umelej inteligencie,  

3. vytvoriť podpornú bázu pre subjekty inovačného ekosystému slovenského športu, 
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Iniciatívy 1. Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti a analýzy nákladovosti a prínosov pre tvorbu športového 
dátového a znalostného centra 

2. Spracovanie detailnej funkčnej špecifikácie pre dátové a znalostné centrum 

3. Alokácia finančných zdrojov na implementáciu  

4. Implementácia systému 

5. Monitorovanie, prevádzka a údržba systému 

6. Aktualizácia systému na základe dodatočných požiadaviek užívateľov 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV 

 MIRRI 

 MŠVVaŠ SR 

 Samospráva 

 Inovačné platformy 

 Rezortné športové centrá  

 Centrá excelentnosti  

 Súkromná sféra 

 Akademická oblasť 

 Športové zväzy, kluby 

 

VI. Digitalizácia športu a inovácií  

VI.IV Digitálna transformácia športových zväzov a iných strešných subjektov slovenského športu 

Popis Súčasťou digitálnej transformácie slovenského športu je nevyhnutná realizácia digitálnej transformácie  
jednotlivých subjektov a organizácií slovenského športu.  

Nakoľko je v súčasnosti digitalizácia športových zväzov a športových klubov nekoordinovaná, je potrebné 
stanoviť a následne realizovať systém, ktorý na jednej strane bude integrovaný na JISŠ a na Športové 
dátové a znalostné centrum, ale na druhej strane bude podporovať digitalizáciu originálnej dátovej 
štruktúry a služieb jednotlivých športových odvetví.    

Ciele  Navrhnúť a implementovať jednotný a koordinovaný systém prepojený na JISŠ (zníženie 
administratívnych procesov, automatizácia zberu dát, spracovanie výstupov) a dátové a znalostné 
centrum s prepojením na jednotlivé športové zväzy a kluby tak, aby prišlo k redukovaniu duplicitných 
zdrojov (finančných, ľudských, technologických) a zároveň sa zvýšilo využitie digitálnych technológií 
a štatistických analýz pri výkone vrcholového a masového športu na Slovensku. 
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Iniciatívy 1. Spracovanie koncepcie a štúdie uskutočniteľnosti pre integráciu JISŠ a športového dátového 
a znalostného centra s prepojením pre jednotlivé športové subjekty 

2. Spracovanie analýzy nákladov a prínosov, alokácia fin. zdrojov a príprava verejného obstarávania 

3. Implementácia systému 

4. Prevádzka a monitoring systému 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV 

 MIRRI 

 MŠVVaŠ SR 

 NŠC 

 Rezortné športové centrá  

 Centrá excelentnosti  

 Súkromná sféra 

 Športové zväzy, kluby 

 

VI. Digitalizácia športu a inovácií  

VI.V Podpora tvorby inovačného ekosystému slovenského športu 

Popis V oblasti športových inovácií ”SportTech“ je súčasná situácia na Slovensku charakteristická nasledujúcimi 
parametrami:  

 absentuje národná stratégia tvorby športového inovačného ekosystému,  
 je výrazná rozdrobenosť športových inovátorov a dominuje nekoordinovanosť inovátorov, 

 nedostatočná vedecko-výskumná základňa odborníkov zameraných na inovácie v športe, 
 nie sú dostačené zdroje, resp. cielené nástroje na motiváciu a podporu športových inovácií. 

Slovenský inovačný športový ekosystém má byť postavený na pilieroch: 

 Športovom dátovom  a znalostnom centre, ktoré bude zhromažďovať a spracovávať  športové 
údaje na báze znalostných systémov,  

 Sieti certifikovaných športových inovačných centier (centier excelentnosti), ktoré bude 
predstavovať portfólio vysokokvalitných certifikovaných stredísk športových inovátorov, v 
ktorých sa na jednom mieste stretávajú inovační aktéri zo strany športu, vedy, súkromného 
sektora a vlády, samosprávy  a tí budú spolupracovať na štrukturálnej tvorbe, vývoji a 
implementácií inovácií pre šport a podporu pohybu na Slovensku; 

 SportTech platformách s prepojením na medzinárodné SporTech platformy a zoskupenia,   
 Univerzitnej, vedeckej a akademickej obci, ktorá je  profilovaná na športovú vedu a výskum, v 

našich podmienkach vysoké školy vykonávajúce vývoj a výskum v rámci športových odvetví,  
 Sieti inovačných centier resp. HUBov ako sú priemyselné inovačné centrá, digitálne inovačné 

huby.  
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Podpora zdrojov, ľudských, materiálnych a finančných, ktoré stimulujú a podporujú tvorbu inovatívnych 
myšlienok, riešení, konceptov a produktov, ktoré sa rozvinú do konkrétnych služieb a produktov. 

 Ciele   Cieľmi športového inovačného ekosystému na Slovensku sú: 

 motivácia a podpora občanov k pohybu, cvičeniu a k aktívnemu a zdravému životnému štýlu 
prostredníctvom digitálneho a inovačného prostredia; 

 podpora moderných technických a digitálnych riešení, ktoré sú aplikované v zahraničí; 

 podpora tuzemských športových talentov a vrcholových športovcov na dosiahnutie lepších 
výkonov, vrátane prevencie proti úrazom; 

 aplikovanie riešení pre moderné športoviská, zvýšenie kvality poskytovaných služieb pri 
organizovaní športových podujatí vrátane virtuálnych športových súťaží; 

 zvýšenie záujmu verejnosti o šport;  

 zvýšenie kvality mediálneho športového obsahu;   

 posilnenie ekonomických benefitov športového priemyslu;  

 posilnenie vedeckých a odborných poznatkov o športe a pohybe prostredníctvom digitálneho a 
inovačného prostredia. 

Iniciatívy 1. Tvorba národnej stratégie športového inovačného ekosystému – „Národný program 
Športových inovácií“ 

2. Vyhodnotenie analýzy nákladovosti a benefitov a návrh procesov a funkčnosti športového 
inovačného ekosystému 

3. Zapracovanie oblastí SporTech do RIS 3 Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky. 

4. Začlenenie digitálnej transformácie slovenského športu do Akčného plánu digitálnej 
transformácie Slovenska na roky 2023-2026 

5. Podpora SportTech platformy Slovenské športové a inovačné centrum a participácia na 
inovačných konzorciách  

6. Definovanie kritérií na certifikované športové inovačné centrá -  SOŠV a MŠVVaŠ 

7. Definovanie finančných zdrojov na športový inovačný ekosystém 

8. Implementácia systému certifikovaných športových inovačných centier 

9. Monitoring a ročné vyhodnocovanie prínosov inovačného prostredia 

Zainteresované 
strany 

 SOŠV 

 MIRRI 

 MŠVVaŠ SR 

 NŠC 

 MH SR 

 Inovačné platformy a huby 
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Príloha 2 – Výsledky CBA analýzy  
 

Tabuľka 1: Počiatočné – jednorazové – náklady na obnovu a rozšírenie športovej infraštruktúry 

  ROK 0 ROK 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 

národná úroveň 9 295 272 EUR 9 889 483 EUR 10 483 694 EUR 11 077 905 EUR 11 672 116 EUR 

regionálna úroveň 18 590 544 EUR 19 778 966 EUR 20 967 388 EUR 22 155 809 EUR 23 344 231 EUR 

miestna úroveň 60 077 328 EUR 63 917 839 EUR 67 758 351 EUR 71 598 862 EUR 75 439 374 EUR 

  

  ROK 5 ROK 6 ROK 7 ROK 8 ROK 9 

národná úroveň 12 934 185 EUR 14 196 255 EUR 15 458 325 EUR 16 720 394 EUR 17 982 464 EUR 

regionálna úroveň 25 868 370 EUR 28 392 510 EUR 30 916 649 EUR 33 440 789 EUR 35 964 928 EUR 

miestna úroveň 83 596 400 EUR 91 753 426 EUR 99 910 452 EUR 108 067 478 EUR 116 224 504 EUR 

  

  ROK 10 ROK 11 ROK 12 ROK 13 ROK 14 

národná úroveň 19 861 027 EUR 21 739 589 EUR 23 618 151 EUR 25 496 714 EUR 27 375 276 EUR 

regionálna úroveň 39 722 053 EUR 43 479 178 EUR 47 236 302 EUR 50 993 427 EUR 54 750 552 EUR 

miestna úroveň 128 366 053 EUR 140 507 602 EUR 152 649 152 EUR 164 790 701 EUR 176 932 250 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Tabuľka 2: Prevádzkové náklady na obnovu a údržbu športovej infraštruktúry 

  ROK 0 ROK 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 

prevádzka existujúcich 
investícií 

154 340 000 EUR 182 577 788 EUR 210 815 575 EUR 239 053 363 EUR 267 291 151 EUR 

prevádzka nových investícií 28 237 788 EUR 28 237 788 EUR 28 237 788 EUR 28 237 788 EUR 28 237 788 EUR 

  

  ROK 5 ROK 6 ROK 7 ROK 8 ROK 9 

prevádzka existujúcich 
investícií 

295 528 938 EUR 313 649 591 EUR 331 770 244 EUR 349 890 897 EUR 368 011 550 EUR 

prevádzka nových investícií 18 120 653 EUR 18 120 653 EUR 18 120 653 EUR 18 120 653 EUR 18 120 653 EUR 

  

  ROK 10 ROK 11 ROK 12 ROK 13 ROK 14 

prevádzka existujúcich 
investícií 

386 132 202 EUR 429 154 059 EUR 472 175 916 EUR 515 197 773 EUR 558 219 630 EUR 

prevádzka nových investícií 43 021 857 EUR 43 021 857 EUR 43 021 857 EUR 43 021 857 EUR 43 021 857 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Tabuľka 3: Kvantitatívne benefity – príjmy športových subjektov 

  ROK 0 ROK 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 

Príjmy športových subjektov z 
komerčných aktivít 

68 595 502 EUR 74 509 698 EUR 80 423 893 EUR 86 338 089 EUR 92 252 285 EUR 

Príjmy športových subjektov z 
platieb domácností 

128 436 939 EUR 139 510 569 EUR 150 584 198 EUR 161 657 828 EUR 172 731 457 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry národnej úrovne 

2 788 582 EUR 2 966 845 EUR 3 145 108 EUR 3 323 371 EUR 3 501 635 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry regionálnej 
úrovne 

9 295 272 EUR 9 889 483 EUR 10 483 694 EUR 11 077 905 EUR 11 672 116 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry miestnej úrovne 

36 046 397 EUR 38 350 703 EUR 40 655 010 EUR 42 959 317 EUR 45 263 624 EUR 

  

  ROK 5 ROK 6 ROK 7 ROK 8 ROK 9 

Príjmy športových subjektov z 
komerčných aktivít 

95 960 812 EUR 99 669 339 EUR 103 377 867 EUR 107 086 394 EUR 110 794 922 EUR 

Príjmy športových subjektov z 
platieb domácností 

179 675 235 EUR 186 619 013 EUR 193 562 790 EUR 200 506 568 EUR 207 450 345 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry národnej úrovne 

3 880 256 EUR 4 258 876 EUR 4 637 497 EUR 5 016 118 EUR 5 394 739 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry regionálnej 
úrovne 

12 934 185 EUR 14 196 255 EUR 15 458 325 EUR 16 720 394 EUR 17 982 464 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry miestnej úrovne 

50 157 840 EUR 55 052 055 EUR 59 946 271 EUR 64 840 487 EUR 69 734 702 EUR 

  

  ROK 10 ROK 11 ROK 12 ROK 13 ROK 14 

Príjmy športových subjektov z 
komerčných aktivít 

127 800 029 EUR 144 805 137 EUR 161 810 245 EUR 178 815 352 EUR 195 820 460 EUR 

Príjmy športových subjektov z 
platieb domácností 

239 290 392 EUR 271 130 438 EUR 302 970 485 EUR 334 810 531 EUR 366 650 578 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry národnej úrovne 

5 958 308 EUR 6 521 877 EUR 7 085 445 EUR 7 649 014 EUR 8 212 583 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry regionálnej 
úrovne 

19 861 027 EUR 21 739 589 EUR 23 618 151 EUR 25 496 714 EUR 27 375 276 EUR 

Objem NFP na financovanie 
infraštruktúry miestnej úrovne 

77 019 632 EUR 84 304 561 EUR 91 589 491 EUR 98 874 421 EUR 106 159 350 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Tabuľka 4: Úspora a eliminácia nákladov vplyvom realizácie Stratégie rozvoja športu 2030 

  ROK 0 ROK 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 

úspora na zdravotnej 
starostlivosti 

133 285 821 EUR 144 183 808 EUR 155 081 796 EUR 165 979 783 EUR 176 877 770 EUR 

predpoklad vývoja 
priemerného denného 

28 30 33 35 37 
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trvania športových aktivít na 
obyvateľa v minútach 

úspora výdavkov na 
sociálnu záchrannú sieť 

13 377 473 EUR 12 984 021 EUR 12 615 244 EUR 12 269 019 EUR 11 943 450 EUR 

celkový medziročný 
prírastok pracovných miest 
(potenciál) 

2 550 2 475 2 404 2 338 2 276 

  

  ROK 5 ROK 6 ROK 7 ROK 8 ROK 9 

úspora na zdravotnej 
starostlivosti 

187 775 758 EUR 198 673 745 EUR 209 571 732 EUR 220 469 719 EUR 231 367 707 EUR 

predpoklad vývoja 
priemerného denného 
trvania športových aktivít na 
obyvateľa v minútach 

39 42 44 46 49 

úspora výdavkov na 
sociálnu záchrannú sieť 

1 631 189 EUR 1 465 559 EUR 1 316 001 EUR 1 180 324 EUR 1 056 710 EUR 

celkový medziročný 
prírastok pracovných miest 
(potenciál) 

311 279 251 225 201 

  

  ROK 10 ROK 11 ROK 12 ROK 13 ROK 14 

úspora na zdravotnej 
starostlivosti 

242 265 694 EUR 253 163 681 EUR 264 061 668 EUR 274 959 656 EUR 285 857 643 EUR 

predpoklad vývoja 
priemerného denného 
trvania športových aktivít na 
obyvateľa v minútach 

51 53 55 58 60 

úspora výdavkov na 
sociálnu záchrannú sieť 

8 835 506 EUR 8 752 500 EUR 8 654 437 EUR 8 551 723 EUR 8 449 740 EUR 

celkový medziročný 
prírastok pracovných miest 
(potenciál) 

1 684 1 668 1 649 1 630 1 610 

Zdroj: vlastné spracovanie  

Tabuľka 5: Ostatné benefity - potenciálne príjmy verejných financií 

  ROK 0 ROK 1 ROK 2 ROK 3 ROK 4 

zvýšenie objemu sociálnych 
odvodov 

18 012 607 EUR 17 482 828 EUR 16 986 275 EUR 16 520 086 EUR 16 081 712 EUR 

zvýšenie objemu zdravotných 
odvodov 

7 288 338 EUR 7 073 977 EUR 6 873 059 EUR 6 684 428 EUR 6 507 051 EUR 

zvýšenie objemu dane z príjmov 
FO 

1 561 787 EUR 1 515 852 EUR 1 472 798 EUR 1 432 377 EUR 1 394 368 EUR 

zvýšenie výberu priamych daní 2 738 878 EUR 2 738 878 EUR 2 738 878 EUR 2 738 878 EUR 2 738 878 EUR 

  

  ROK 5 ROK 6 ROK 7 ROK 8 ROK 9 

zvýšenie objemu sociálnych 
odvodov 

2 196 376 EUR 1 973 357 EUR 1 771 979 EUR 1 589 292 EUR 1 422 847 EUR 
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zvýšenie objemu zdravotných 
odvodov 

888 707 EUR 798 468 EUR 716 986 EUR 643 066 EUR 575 718 EUR 

zvýšenie objemu dane z príjmov 
FO 

190 437 EUR 171 100 EUR 153 640 EUR 137 800 EUR 123 368 EUR 

zvýšenie výberu priamych daní 2 098 412 EUR 2 098 412 EUR 2 098 412 EUR 2 098 412 EUR 2 098 412 EUR 

  

  ROK 10 ROK 11 ROK 12 ROK 13 ROK 14 

zvýšenie objemu sociálnych 
odvodov 

11 896 903 EUR 11 785 136 EUR 11 653 095 EUR 11 514 792 EUR 11 377 474 EUR 

zvýšenie objemu zdravotných 
odvodov 

4 813 776 EUR 4 768 552 EUR 4 715 125 EUR 4 659 164 EUR 4 603 602 EUR 

zvýšenie objemu dane z príjmov 
FO 

1 031 523 EUR 1 021 833 EUR 1 010 384 EUR 998 392 EUR 986 486 EUR 

zvýšenie výberu priamych daní 3 811 629 EUR 3 811 629 EUR 3 811 629 EUR 3 811 629 EUR 3 811 629 EUR 

Zdroj: vlastné spracovanie  
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