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Slovenský olympijský výbor 

PhDr. František Chmelár 
predseda SOV 

 17. decembra 2012 

Vážený pán Chmelár, 

predkladáme Vám konečnú verziu štúdie Koncepcia financovania športu v Slovenskej 
republike. Cieľom tejto štúdie je spracovať detailnú analýzu systému a organizácie 
financovania organizovaného športu na Slovensku a navrhnúť zmeny v tomto systéme tak, 
aby došlo k jeho celkovému zefektívneniu. 

Prvá kapitola popisuje východiská štúdie. Druhá kapitola sumarizuje je manažérskym 
zhrnutím kľúčových záverov štúdie. 

Tretia kapitola analyzuje súčasný systém financovania športu v Slovenskej republike, venuje 
sa zdrojom, z ktorých je šport financovaný, a alokácii finančných prostriedkov na športovú 
činnosť. Zároveň analyzuje súčasnú inštitucionalizáciu slovenského športu. Štvrtá kapitola sa 
venuje analýze financovania športu vo vybraných krajinách EÚ. 

V piatej kapitole identifikujeme prínosy plynúce zo športového odvetvia. Kalkulujeme 
ekonomické prínosy pre štátny a verejný sektor, popisujeme marketingové, sociálne a ďalšie 
prínosy vyplývajúce zo športu. Štvrtá kapitola obsahuje popis zásadných opatrení 
smerujúcich k zabezpečeniu vyššej efektivity riadenia športu a alokácii finančných 
prostriedkov na podporu športu. 

Radi by sme vyjadrili poďakovanie partnerom štúdie, ktorí významnou mierou prispeli k jej 
realizácii. Partnermi štúdie boli  spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s., člen skupiny 
E.ON, Nadačný fond Telekom, Slovenská Olympijská Marektingová, a.s. a Olympijská 
solidarita MOV. 

Radi by sme zdôraznili, že táto štúdia je určená len do rúk adresátov a nesmie byť 
odovzdávaná ďalej, ani akokoľvek poskytovaná tretej strane. Tento dokument by nemal byť 
citovaný či inak zmieňovaný, či už ako celok alebo jeho časť, bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu KPMG Slovensko, s.r.o.. 

S pozdravom,  

 Ľuboš Vančo 

 Partner 

Dôležité upozornenie 
Prácu na štúdii sme začali  1. októbra 2012 a ukončili 14. decembra 2012. Od tohto 
dátumu sme neurobili akékoľvek aktualizácie tejto správy o akékoľvek ďalšie udalosti 
či okolnosti. 
V priebehu prípravy tejto štúdie sme sa spoliehali na primárne aj sekundárne zdroje 
informácií. Primárne zdroje predstavovali predovšetkým podklady a interview 
poskytnuté zástupcami Slovenského olympijského výboru a zástupcami 
ministerstiev. Absolvovali sme tiež riadené konzultácie a stretnutia, ktoré nám 
poskytli ďalšie zdroje informácií. 
Sekundárny zber informácií čerpal najmä z dotazníkového prieskumu a dostupnej 
dokumentácie. Ďalej sme čerpali z legislatívnych podkladov, zo štúdie "Study on the 
funding of Grassroots sports in the EU" a zo štúdie vypracovanej počas 
francúzskeho predsedníctva "Study on public and private financing of šport in 
Europe". Vstupné dáta sme získali aj zo Štatistického úradu SR a v neposlednom 
rade sme využili databázy a skúseností odborníkov spoločnosti KPMG. 

Tento dokument sa odvoláva na "Analýzu KPMG."; ide o prípady, keď sme vykonali 
určité analytické procedúry na základe dostupných informácií, aby sme boli schopní 
prezentovať výsledné dáta. Avšak nemožno vylúčiť prípadné nezrovnalosti či 
skreslenie informácií, spôsobené zámerným poskytnutím nepravdivých dát  
Zdrojovými subjektmi.  

Je nutné poznamenať, že táto práca nebola predmetom auditu a neobsahuje tak 
stanovisko nezávislého audítora. Musíme zdôrazniť, že vykonané kalkulácie uvedené 
v tomto dokumente sú závislé na pretrvávajúcej platnosti predpokladov, na ktorých 
sú naše závery postavené. Odporúčame, aby predpoklady a ich platnosť boli v 
budúcnosti podľa potreby znovu overené a aktualizované v závislosti na meniacu sa 
situáciu v SR a vývoji relevantných segmentov. Za budúce zmeny vykonaných 
kalkulácií preto nemôžeme niesť zodpovednosť.  

Je však potrebné zdôrazniť, že kalkulácie boli realizované na základe 
konzervatívnych odhadov.  

Pre bližšie informácie týkajúce sa obmedzenia našich záverov sa prosím obráťte na 
osobu zodpovednú za tento dokument. 

Tento dokument je určený iba pre účely adresáta a nemal by byť citovaný, či už ako 
celok alebo jeho časť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu KPMG Slovensko, 
s.r.o., okrem prípadov súvisiacich s vlastnou realizáciou predmetného projektu. 
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KPMG Slovensko, s.r.o.  
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Slovak Republic 
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1. Analýza súčasného systému financovania športu  
1.1 Športová činnosť – rozdelenie do skupín 

• Vstupná analýza športovej 
činnosti vychádza z údajov, 
ktoré poskytlo 145 
organizovaných športových 
zväzov a organizácií.  

• Činnosť týchto organizácií 
sa týka všetkých oblastí 
športu od populárnych a 
masových športov ku 
športom menej známym, 
ďalšie organizácie 
zastrešujú aj činnosť 
hendikepovaných 
športovcov a všeobecnú 
športovú činnosť. 

• Všetky poskytnuté údaje sa 
vzťahujú na rok 2011. 

 

• Na účely analýzy sme 
organizácie (druhy 
športov) rozdelili do 
šiestich skupín podľa 
rôznych kritérií. 
(viď diagram vľavo). 

• Skupina 1 - Masové 
mediálne atraktívne 
olympijské športy 
zahŕňa nasledujúce 
športy: 

• Atletika 
• Basketbal 
• Cyklistika 
• Futbal 
• Hádzaná 
• Ľadový hokej 
• Lyžovanie 
• Tenis 
• Volejbal 

 

Šport 
Športová 
činnosť 

1. Skupina 
Masové mediálne 

atraktívne 
olympijské športy 

s priamou 
podporou MŠ SR 2. Skupina 

 Nemasové 
mediálne menej 

atraktívne 
olympijské športy 

s priamou 
podporou MŠ SR 

3. Skupina 
Neolympijské 

disciplíny s priamou 
podporou MŠ SR 

4. Skupina 
Neolympijské 
disciplíny bez 

priamej podpory 
MŠ SR 

5. Skupina 
Organizácie 
združujúce 

hendikepovaných 
športovcov 

6. Skupina 
Organizácie s 

priamou 
podporou MŠ SR 

zastrešujúce 
šport pre 
všetkých SOV
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1. Analýza súčasného systému financovania športu  
1.2 Analýza športovej činnosti, športových klubov 

• Podľa informácií poskytnutých športovými združeniami 
bolo ku koncu roka 2011 registrovaných 13 069 
športových klubov a 661 346 športovcov. 

• V 1. skupine je zahrnutá takmer jedna tretina 
športových klubov a združuje najvyšší počet 
registrovaných športovcov (390 tis.), a to 59 % z 
celkového počtu registrácií. 

• Domácnosti sa v rámci členských príspevkov  
do rozpočtu športových klubov podieľajú 53 % na 
štruktúre finančných zdrojov športovných klubov. 

Vstupná analýza športovej činnosti - SR (2011)  

  

 Počet  
zväzov  

 Celkový  
počet klubov  

 %  
z celk. počtu  

klubov  

 Celkový počet 
registrovaných 

športovcov  

 Počet 
registrovaných 

športovcov  
na 1 klub  

Skupina 1 8     4 030     30,8% 388 531     96     
Skupina 2 28     3 265     25,0% 70 986     22     
Skupina 3 26     1 599     12,2% 65 944     41     
Skupina 4 40     2 181     16,7% 55 914     26     
Skupina 5 7     474     3,6% 13 580     29     
Skupina 6 36     1 520     11,6% 66 391     44     
CELKOM 145     13 069     100,0% 661 346     51     

Zdroj: Prieskum a analýza KPMG 
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1. Analýza súčasného systému financovania športu  
1.3 Zdroje financovania – Verejný sektor 

• Priemerná celková výška 
finančných zdrojov 
plynúcich z verejných 
prostriedkov v období rokov 
2007 - 2011 sa pohybovala 
na úrovni 187,2 milióna 
EUR. 

• Najvyšší podiel celkových 
zdrojov pochádza z 
regionálnej úrovne a to 
najmä z rozpočtov obcí 
(71%), ktoré za sledované 
obdobie priemerne uvoľnili na 
financovanie športu 132,1 
miliónov EUR. 

Poskytovanie finančných zdrojov na športové účely podľa subjektov v rokoch 2007 - 2011 (v tis. EUR) 
2 007     2 008     2 009     2 010     2 011      Priemer za subjekt  

MŠ SR 33 770    36 039    40 075    75 216    27 458    42 512    

Ostatné ministerstvá 7 935    7 488    7 809    9 233    7 300    7 953    

Úrad vlády -      1 952    10 079    8 381    -      4 082    

Obce 97 950    120 857    143 672    200 518    97 541    132 108    

VÚC 165    196    196    154    168    176    

Iné inštitúcie 546    581    -      -      563    338    

Spolu 140 366    167 113    201 831    293 501    133 029    187168    
Zdroj: Ministerstvo financí, štatistické spracovanie KPMG MŠ SR – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Ostatné ministerstvá – Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR (Športový klub Dukla Banská Bystrica) 
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Vývoj financovania športu a podiely jednotlivých 
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1. Analýza súčasného systému financovania športu  
1.4 Alokácia finančných prostriedkov na šport – Nákladovosť športu 

Zdroj: Analýza KPMG 

Súkromné ročné výdavky členov ŠK v prepočte na 1 
športovca (dospelí a mládež) 

Na základe analýzy uskutočnenej KPMG sme rozdelili 
116 analyzovaných športov do piatich intervalov podľa 
výdavkov členov ŠK v prepočte na jedného športovca.  

• Interval do 80 EUR ročne obsahuje celkom 21 športov 
medzi ktoré patria šachy, atletika a ďalšie. 

• Najviac športov spadá do intervalu 81- 400 EUR a to 
celkom 57 športov – medzi ktoré sa zaraduje tiež 
futbal, basketbal, volejbal, veslovanie  a moderná 
gymnastika. 

• Interval 401 – 800 EUR obsahuje 24 športov a spadá 
do neho lukostreľba, kanoistika a potápanie. 

• Interval 801 – 1600 EUR zahŕňa 24 športov medzi 
ktoré sa zaraduje golf, ľadový hokej a 
krasokorčuľovanie. 

• Do intervalu nad 1600 EUR spadajú 4 športy, zaradujú 
sa medzi ne napríklad jazdectvo. 

Priemerné ročné náklady rodičov na dieťa na šport 

Najnákladnejším športom je, podľa vykonanej analýzy, 
tenis, ktorý rodičov športujúceho dieťaťa vyjde ročne 
zhruba na 6 630 EUR. Druhým najnákladnejším športom 
je ľadový hokej (4200 EUR ročne).  

Najmenej nákladnými športami sú podľa vykonanej 
analýzy atletika a zápasenie, ktorá ročne v priemere 
stoja rodičov 480, respektíve 320 EUR na jedno dieťa. 

Celková priemerná nákladovosť analyzovaných športov 
na rok činí 1 025 EUR. 
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1. Analýza súčasného systému financovania športu  
1.5 Záver kapitoly 

Inštitucionalizácia 
• Nejasná budúca rola subjektov pôsobiacich v oblasti športu 
• Nevyvážená štruktúra šport. zväzov, predovšetkým z pohľadu objemu riešenej športovej 

činnosti – dôsledkom sú zvýšené nároky na administratívu a štiepenie podpory 
z verejných zdrojov  

• Chýbajúce centrálne registre športových klubov a športovcov  

 
• V nadväznosti na register klubov chýba register poskytnutej podpory z verejných 

rozpočtov 
• Významná väčšina športových klubov (TJ/ŠK) má problémy s prevádzkovým 

financovaním  
• Obce v súčasnosti nie sú motivované ku koncepčnému rozvoju športu v obci 

Zdroje financovania 
• Klesajúci trend vo financovaní športu a nízky objem v porovnaní s väčšinou krajín EÚ 27 

(SR je podľa zistenia EÚ tretia od konca vo verejných výdavkoch na obyvateľa) 
• Výpadok priamych príjmov z lotérií (Tipos) 
• Zmeny v lotériovom zákone - zdanenie lotérií nie je špecificky určené na podporu športu 
• Lotériové spoločnosti v rukách súkromného sektora - limitované možnosti získania 

zdrojov pre šport 
• Obmedzený sponzoring a darcovstvo zo strany súkromného sektora, sponzoring často 

smeruje len do profesionálneho športu (dospelí), resp. do športov, ktoré sú mediálne  

 
 viditeľné 
• Rast tlaku na vyšší podiel spolufinancovania zo strany domácností / športovcov 

(vzostupný trend, ktorý obmedzuje sociálne slabších v športových aktivitách) 
• Minimálne objemy financovania športu zo Zdrojov EÚ - nesystémové (ad-hoc v rámci 

prioritných osí venovaných cestovnému ruchu) 

Alokácia zdrojov 
• Nesystémová alokácia prostriedkov – v rámci stratégii rozvoja športu„ nie sú stanovené 

priority 
• Netransparentné alokačné mechanizmy, neexistuje koordinácia podpory na centrálnej a 

regionálnej úrovni 
• Väzba alokácie na členskú základňu bez projektového prístupu, ktorý by umožnil posúdiť 

potrebnosť konkrétnych verejných výdavkov 

 
• „Štiepenie“ verejnej podpory medzi zväzmi s rozdielnym objemom riešenej športovej 

činnosti a rozsahom zastrešovaných aktivít 
• Neexistencia systémovej podpory preferenčných športových demografických skupín 

Infraštruktúra 
• Vlastníctvo infraštruktúry: obce, športové kluby, zväzy, školy, súkromníci - roztrieštená či 

nevyjasnená vlastnícka štruktúra (vrátane otázky cirkevných reštitúcií) - otázka, kto je 
lepší „hospodár" 

• Neexistencia úplnej pasportizácie, ktorá by určila reálny počet objektov / areálov a ich 
technický stav 

• Významne obmedzené investície do infraštruktúry (obce nie sú motivované investovať, 
pretože nie sú vlastníkmi) 

• Neexistencia štandardizácie objektov (napr. podľa počtu obyvateľov obce) 
 

 
• Realizované investície neriešia nutnosť obnovy týchto investícií. Obce v súčasnosti nie sú 

motivované ku koncepčnému rozvoju športu v obci 
• Významný podiel športových areálov je starší ako 50 rokov (výstavba pred rokom 1960) 
• V posledných 5-10 rokoch sa športové kluby z dôvodu nedostatočného financovania 

snaží o prevod majetku do obecného vlastníctva 
• Neexistencia nosnej športovej infraštruktúry 
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2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ  
2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ 
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Monetarizovaný prínos dobrovoľníckej práce 
(€ na obyvateľa, v roku 2008) 

 
 

100 € a viac  
 
 
51 -100 € 
 
 
21–50 € 
 
 
1 – 20 € 
 
 
blízko hodnoty 0 € 

• Šport je v celej Európskej únii považovaný za dôležitú, verejne 
prospešnú činnosť, ktorá má veľké množstvo výhod.  Podľa Bielej 
knihy EÚ o športe sa odhadovalo, že v roku 2004 vytvoril šport 
v EÚ pridanú hodnotu vo výške 407 miliárd €, čo 
predstavovalo 3,7% HDP Európskej únie. Okrem toho vytvoril 
šport miesta pre 5,4% pracovnej sily (teda pre 15 miliónov 
Európanov). 

• Športová infraštruktúra je obvykle v majetku obcí. 
• Organizácia, ktorá rozdeľuje finančné prostriedky na šport, je vo 

väčšine analyzovaných krajinách spojená so štátom. V 38% 
prípadov je orgán priamo súčasťou vlády alebo príslušného 
ministerstva, rovnaká časť potom pripadá na neziskové 
organizácie, na ktoré má ale ministerstvo veľký vplyv. 

• Na financovaní športu sa z veľkej časti podieľa verejný sektor, 
resp. štátny rozpočet. Výdavky na šport, ktoré poskytuje štát, sa 
ale v jednotlivých krajinách veľmi rôznia. V našom hodnotení 
poskytuje najmenej prostriedkov Bulharsko, kde zo štátneho 
rozpočtu ide do športu 6,1 € na obyvateľa. Najvýznamnejšie 
verejné výdavky na šport boli poskytované v Holandsku Fínsku, 
Francúzsku, Írsku, Dánsku a Luxembursku, kde bola podpora 
športu z verejných rozpočtov v prepočte na počet obyvateľov 
najvyššia. 

• Najväčší podiel dobrovoľníckej práce v peňažnom vyjadrení 
bol v roku 2008 vo Veľkej Británií, Holandsku a 
škandinávskych krajinách. 
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2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ  
2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ 
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• Najvyššie finančné príspevky do športu z lotérií plynuli v 
škandinávskych krajinách a Grécku.  

• Vlastnícka štruktúra lotériových spoločností v Európe je rôzna. V 
celkom 18 krajinách Európskej únie prevádzkuje lotériovú činnosť 
štátom vlastnená spoločnosť (alebo v prípade Nemecka zemskými 
vládami), alebo má štát na lotérie priamo monopol.  

 

 
16 € a viac  
 
 
11 -15 € 
 
 
6 –10 € 
 
 
1 – 5 € 
 
 
N/A (nedostupnosť dát) 

Finančné príspevky z lotérií do športu, 

EUR na obyvateľa v roku 2008 
 

Vlastníctvo lotériových spoločností v jednotlivých krajinách  
Európskej únie 

 
Štát vlastní lotériovú spoločnosť alebo  
spoločnosti, alebo má štát na lotérie monopol 
 
Lotériové spoločnosti sú v súkromnom  
vlastníctve, štát neprevádzkuje veľkú lotériovú spoločnosť 
 
Zvláštne prípady  
alebo nedostatočné informácie (v prípade Holandska) 
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2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ  
2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ 

• Príslušné zákony dávajú lotériovým spoločnostiam 
takmer vo všetkých krajinách Európskej únie za 
povinnosť odvádzať časť svojich výnosov na 
verejnoprospešné účely, teda aj na šport. 
Konkrétna alokácia výnosov z lotériových aktivít do 
oblasti športu je ale v štátoch EÚ rôzna. 

• Slovenské lotériové spoločnosti odvádzajú svoje 
výnosy do verejných rozpočtov, odtiaľ sú potom 
prerozdeľované (a nemusia nutne smerovať na 
šport). 
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Výnosy smerujú do štátneho rozpočtu, odkiaľ ich 
rozdeľujú ministerstvá (je dané, aká časť musí byť určená 
na šport) 
 
Lotériové spoločnosti si určujú, na aké verejnoprospešné 
účely budú ich výnosy smerovať, alebo výnosy na tieto 
účely rozdeľuje štátny fond (nie je dané, koľko musí do 
športu) 
 
Časť výnosov je priamo určená na šport, lotériové 
spoločnosti poskytujú prostriedky športovým fondom 
alebo organizáciám 
 
Výnosy smerujú do verejných rozpočtov, odtiaľ sú                 
následne prerozdeľované podľa rozhodnutia príslušných          
orgánov (nie je dané, že prostriedky musia byť                                 
určené na šport) 
 
Zvláštne prípady 

Alokácia výnosov z lotériových spoločností do športu v krajinách Európskej únie 
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• Organizácia, ktorá rozdeľuje finančné prostriedky na šport, 
je vo väčšine analyzovaných krajinách spojená so štátom. 

• V 38% prípadov je orgán priamo súčasťou vlády alebo 
príslušného ministerstva, rovnaká časť potom pripadá na 
neziskové organizácie, na ktoré má ale ministerstvo veľký 
vplyv. 

• Zaujímavou formou organizácie je štátom riadená a 
vlastnená organizácia, ktorej predsedníctvo sa skladá ako 
zo zástupcov štátu, tak zo zástupcov zastrešujúcej 
športovej organizácie. 

2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ  
2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ 

38,5%

15,4%
7,7%

38,5%

Právna forma organizácie rozdeľujúcej finančné prostriedky

Odbor úradu vlády/ministerstva, 
ministerstvo

Príspevková organizácia

Štátna organizácia pod záštitou a 
kontrolou ministerstva

Nezisková organizácia (ale pod 
organizáciou ministerstva alebo 
pod jeho vplyvom)

46%

38%

8%
0%

8%

Prioritné oblasti financovania

infraštruktúra

športová činnosť

šport pre všetkých

športové podujatia

n/a (nedostupnosť 
informácií)

46%

7%
8%

23%

8%

8%

Systém alokácie finančných zdrojov do športu

Podľa predložených projektov

Podľa počtu členov (negatívna 
korelácia)
Podľa počtu členov (pozitívna 
korelácia)
preferencia športov

nejasný systém

n/a (nedostupnosť informácií)

Zdroj: Prieskum KPMG 
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Dôsledky vyplývajúce z aplikácie modelov v praxi  

• Vysoká úroveň verejného financovania 
• Vysoká úroveň priameho financovania športu domácnosťami 
• Významná rola financovania športu z výnosov lotériových spoločností 
• Významný prínos dobrovoľníkov 

Severná a západná Európa 

• Priemerná úroveň verejného financovania športu (približne 40 € na obyvateľa) 
• Veľká podpora profesionálneho a vrcholového športu 
• Menší prínos dobrovoľníkov 

Južná Európa 

• Nízka úroveň verejného financovania 
• Domácnosti prispievajú priamo na financovanie športu malou mierou 
• Nízka úroveň zapojenia dobrovoľníkov 
• Finančné zdroje smerujú predovšetkým do vrcholového športu a športovým federáciam 

Stredná a východná Európa 

• Priemerná úroveň verejného financovania športu (približne 40 € na obyvateľa), veľmi vysoká úroveň financovania 
športu domácnosťami 

• Významná úloha Národnej lotérie vo financovaní športu, profesionálne športové organizácie financujú iné športové 
organizácie (futbalové asociácie financujú stolný tenis, apod.) 

• Zastrešujúca organizácie je zameraná na rekreačný šport 

Veľká Británia 

• Vysoká úroveň priameho štátneho financovania (približne 155 € na obyvateľa), relatívne vysoká úroveň priameho 
financovania domácnosťami 

• Ustanovený fond na rozdeľovanie výnosov z lotériovej činnosti do oblasti športu 
• Nadpriemerná úroveň zapojenia dobrovoľníkov 

Francúzsko 

• Nižšia úroveň verejného financovania športu 
• Veľký prínos práce dobrovoľníkov a vysoká miera ich zapojenia 
• Relatívne veľký počet športovcov združených v kluboch 

Česká Republika 

Modely financovania športu 

Unikátne systémy financovania športu 

2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ  
2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ 
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2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ  
2.2 Záver kapitoly 

Inštitucionalizácia 
• O alokácii  prostriedkov na šport rozhoduje vo väčšine krajín ministerstvo alebo zastrešujúce šport. organ. (obvykle založené ministerstvom). 

Zdroje financovania 
• Lotérie – z veľkej väčšiny sú vo vlastníctve štátu, financie sú alokované priamo na šport, 

lotérie sú kľúčovým zdrojom príjmov (najviac napr. Dánsko až 80% z výdavkov centrálnej 
úrovne na šport). 

• Špecifické zdroje financovania: 
• Zdanenie časti výnosov z prenosových práv – napr. Dánsko a Francúzsko, 
• Časť zo spotrebnej dane z alkoholu a tabaku plynie do športu – napr. Litva, 

 

 
• Zdanenie výnosov z reklamy na alkohol – napr. Poľsko, 
• Zdanenie športových podujatí – napr. Francúzsko, 
• Špeciálny fond pre šport – napr. Belgicko, Poľsko, 
• Väčší rozsah využívania fondov EÚ na financovanie športu, 
• V mnohých krajinách je príspevok dobrovoľníkov v športe vo finančnom vyjadrení 

vyšší ako verejné výdavky na šport. 

Daňové aspekty a kompenzácia 
• Špecifický daňový režim pre prenosové práva. 
• Daňové zvýhodnenia športovej činnosti a činnosti SK / TJ (oslobodenie od DPH, zníženie 

DPH na vstupenky na športové podujatia) – napr. Dánsko, Portugalsko. 
• U neziskových SK / TJ – nekomerčné aktivity oslobodené od DzP či DPH (napr. Belgicko, 

Fínsko), dane z darov, komerčné aktivity oslobodené do určitého limitu. 
• Kompenzácia pre nájomcu infraštruktúry - napr. Dánsko, Litva (dotácie na nájomné). 
• Daňové zvýhodnenia dobrovoľníkov – príjem dobrovoľníkov do určitého limitu nepodlieha 

DPFO, automatické poistenie počas dobrovoľníckych aktivít. 
 

 
• U športových trénerov oslobodenie od DPH (napr. Francúzsko), limity, do ktorých príjmy 

nepodliehajú DPFO. 
• Motivácia privátnych subjektov (darcov, sponzorov, domácností) – zníženie daňového 

základu, motivačný mechanizmus na podporu napr. mládežníckych klubov či škôl, 
sponzorské certifikáty. 

• Obchod so športovým tovarom – znížené DPH v Portugalsku. 

Alokácia zdrojov 
• Alokácia na vybranú športovú činnosť - napr. Belgicko, Dánsko, Fínsko, Poľsko 
• Preferencie vybraných športov, disponujúcich sekundárnymi pozitívnymi efektmi – napr. 

Rakúsko lyžovanie, Španielsko futbal 
• Vyčlenené prostriedky z lotérií smerujú na bezpečnosť na štadiónoch, na školách – napr. 

Portugalsko. 

Infraštruktúra 
• Obvykle v majetku obcí. 
• Vo vybraných štátoch existuje špeciálna organizácia na investície do infraštruktúry – napr. v Dánsku. 
• Štandardizácia infraštruktúry (za účelom optimalizácie počtu objektov/areálov a ch parametrov) vo vybraných štátoch (napr. Nemecko). 

SOV



3. Prínosy športu v SR 

3.1 Vymedzenie pre kalkuláciu ekonomických prínosov 
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prínosov 
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3. Prínosy športu v SR 
3.1 Vymedzenie pre kalkuláciu ekonomických prínosov 

Šport v SR  
ekonomické prínosy 

Športová činnosť 

Dáta 
 obsiahnuté  
v kalkulácii 

Celkové ročné náklady 
na zaistenie športovej 

činnosti (náklady na 
trénerov, rozhodcovia, 

turnaje apod.) – podľa dát 
poskytnutých šport. 

klubmi 

Ročné náklady na 
športovú činnosť 

Vrcholových rezortných 
centier ministerstiev 
(napr. Ministerstva 
vnútra, Ministerstva 

obrany) 

Športové podujatie 

Dáta 
 obsiahnuté  
v kalkulácii 

Dáta pripadajúce na 
športové podujatia 

organizované 
športovými zväzmi 

Dáta 
 neobsiahnuté  

v kalkulácii 

Infraštruktúra  
pre šport 

Dáta 
 obsiahnuté  
v kalkulácii 

Celkové náklady na 
údržbu vlastných 

plôch  
za všetky športové 

kluby  

Dáta 
 neobsiahnuté  

v kalkulácii 

Náklady na údržbu / 
investície do športovej 

infraštruktúry vo 
vlastníctve obcí 

Ostatné 

Dáta 
 obsiahnuté  
v kalkulácii 

Dáta 
 neobsiahnuté  

v kalkulácii 

Alikvotná časť 
rozpočtov klubov 

pripadajúca na ostatníé 
náklady 

Celkové ročné náklady 
na zaistenie 

športového vybavenia– 
podľa dát poskytnutých 

šport. klubmi 

Ročné náklady 
neorganizovaných 

individuálne športujúcich 
osôb a rekreačných 

športovcov (napr. šport. 
vybavenie, prenájom 
infraštruktúry apod.) 

Počet športových 
účastníkov v rámci 

domácich a 
zahraničných 

podujatí– využitý 
prepočet na 

„účastníkodni“ 

Dáta za podujatia 
neorganizované na 

úrovni registrovaných 
zväzov (lokálne zväzy 

a ligy) 

Divácky atraktívne 
podujatia (so 

zahraničnými a 
domácími účastníkmi) 

Celkové náklady na 
prenájom športových 

plôch za všetky 
športové kluby  

Náklady na údržbu / 
prenájom športovej 

infraštruktúry vo 
vlastnictve škôl 

Investičné výdavky 
plynúce z jných ako 
verejných zdrojov 

Alikvotná časť 
rozpočtov športových 

zväzov pripadajúcich na 
ostatné náklady 

Administratívne 
náklady vynaložené 

na organizovanie 
neoficiálnych podujatí 

Nepriame náklady vo 
forme nákladov ušlej 

príležitosti 

Náklady na prevádzku 
Antidopingovej agentúry 

SR 
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3. Prínosy športu v SR  
3.2 Multiplikačný model – metodika výpočtu ekonomických prínosov 

Hlavným cieľom uvedeného multiplikačného modelu je vyčíslenie reálnych  
prínosov verejným rozpočtom. 

Obchod,   veľkoobchod 

Dodávatelia 
 služieb 

Výrobcovia,  
suroviny 

Doprava 

Energie 

Administratíva 

Druhy činnosti subdodávateľov 

Vyčíslenie výšky reálnych prínosov verejným 
správam 

Odhad dane z príjmu fyzických osôb, odvody 
sociálneho a zdravotného poistenia 

Kalkulácia počtu pracovných úväzkov 

Odhad výšky poplatkov za pobyt 

Výpočet DPH, daň z príjmu právnických osôb, 
spotrebná daň 

Vyčíslenie nákladov, odhad ziskovej marže, kalkulácie 
zisku (vo variantoch) 

Odhad spotreby v oblasti športu v SR  
a analýza alokácie nákladov 

Rozčlenenie do podskupín 

Multiplikačný model 

Športovec 

Športová 
činnosť 

Športová 
infraštruktúra 

Vybavenie, 
tovar 

Subdodávateľ  

1A 

Subdodávateľ  

1B 

Subdodávateľ  

1 … 

Subdodávateľ  

2A 

Subdodávateľ  

2B 

Subdodávateľ 

 2 … 

Subdodávateľ  

3A 

Subdodávateľ  

3B 

Subdodávateľ  

3 … 
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3. Prínosy športu v SR  
3.3 Predpoklady pre kalkuláciu ekonomických prínosov 

• V rámci štátneho  
a verejného sektora 
prispievali obce 
najväčšou mierou, 
a to 73,3 %. 

 

 

• Registrovaní 
športovci 
vynakladajú mimo 
úhrad členských 
príspevkov   
v priemere ďalších   
1 159 EUR ročne. 

 

 

• Účastníkmi  
a divákmi 
športových podujatí 
konajúcich sa v SR 
sú takmer výhradne 
rezidenti. 

Podpora športu zo štátneho a z verejného sektoru v r. 2011     

Zdroj Výška podpory 
tis. EUR   

Štátny sektor 35 321     26,6% 

Verejný sektor - obce 97 541     73,3% 

Verejný sektor - kraje 168     0,1% 

CELKOM 133 030     100,0% 
zdroj: prieskum KPMG, MF SR 

Športová činnosť v r. 2011     

Počet športovcov podľa intenzity športovej činnosti 
   Priemerné výdavky športovcov na šport     
Počet organizovane športujúcich registrovaných osôb v SR (intenzívna športová činnosť)                  0,50     mil. obyv 

Priemerný ročný výdavok registrovaného športovca na šport mimo rozpočet športového klubu                     1159  €    ročne 

Počet individuálne športujúcích neregistrovaných osôb v SR (intenzívna športová činnosť)                  0,87     mil. obyv 

Priemerný ročný výdavok individuálneho neregistrovaného športovca na šport               337,22 €  ročne 

Počet rekreačných neregistrovaných športovcov v SR športujúcich nepravidelne                  1,73     mil. obyv 

Priemerný ročný výdavok rekreačného neregistrovaného športovca na šport                 84,31 €  ročne 

Počet nešportujúcich osôb v SR                  2,34     mil. obyv 
zdroj: prieskum KPMG, prieskum SANEP 2010 

Športové podujatia - vstupné dáta v r. 2011 v tisícoch   

Celkový počet športových účastníkov v rámci všetkých podujatí 4 468       

z toho účastníci - rezidenti  3 798       

Celkový počet divákov v rámci všetkých podujatí 1 855       

z toho divákov – rezidentov 1 845       

zdroj: prieskum KPMG 
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3. Prínosy športu v SR  
3.4 Spotreba v oblasti športu v roku 2011 

• Celková spotreba športu v r. 2011 činila 1,695 mld. 
EUR 

• Najvýznamnejšie sa na spotrebe športu podieľali 
športové vybavenie, tovary a dary, a to približne 29 
%. 

• Domácnosti sa podieľali na celkovej spotrebe športu takmer 74,2 %. 

 366      294      188      489      358     

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

Štruktúra celkovej spotreby športu v SR v roku 2011 (spotreba v mil. EUR) 

Športová infraštruktúra Športová  
činnosť 

Organizácia podujatí, Gastronómia, Ubytovanie Vybavenie,  
tovar, dary 

Doprava, Administratíva,  
Ostatné náklady 

 133 030      1 258 342      304 037     

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

Spotreba finančných prostriedkov v roku 2011 podľa zdrojov (v mil. EUR) 

Štátny a verejný sektor Domácnosti Športové organizácie (vlastná činnosť), 
Súkromný sektor 
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3. Prínosy športu v SR  
3.5 Ekonomické prínosy plynúce zo športu 

• Zisk súkromných spoločností je kalkulovaný na základe konzervatívneho odhadu ziskovej marže v priemernej výške 6,2 %. 

• Pre neziskové  subjekty (športové zväzy či športové kluby) je v multiplikačnom modeli kalkulovaná nulová zisková marža. 

Spotreba športu, tržby v multiplikácii a súvisiace náklady v r. 2011 milióny EUR 

ŠPORT v SR - 2011  Športová 
infraštruktúra 

Športová  
činnosť 

Organizácia 
podujatí, 

Gastronómia, 
Ubytovanie 

Vybavenie,  
tovar, dary 

Doprava, Administratíva,  
Ostatné náklady CELKOM 

Celková spotreba športu v SR 366     294     188     489     358     1 695     
              

Tržby celkom - kumulácia, multiplikácia 730     506     410     1 094     663     3 403     

Podiel : multiplikačné tržby / tržby zo športu 1,99     1,72     2,18     2,24     1,85     2,01     

Zisk súkromných spoločností 28     20     31     91     41     212     
Priemerná zisková marža 3,9% 3,9% 7,7% 8,3% 6,2% 6,2% 

Príjmy štátnych a verejných rozpočtov zo športu, počet plných pracovných úväzkov vyplývajúcich zo športu v SR v r. 2011                                     milióny EUR 

ŠPORT v SR - 2011  Športová 
infraštruktúra 

Športová  
činnosť 

Organizácia podujatí, Gastronómia, 
Ubytovanie 

Vybavenie,  
tovar, dary 

Doprava, 
Administratíva,  
Ostatné náklady 

CELKOM 

Celkový príjem verejných rozpočtov 155     143     132     224     154     809     
Daňové odvody / Spotreba v oblasti športu 42,32% 48,54% 70,47% 45,83% 43,08% 47,69% 
Priemerný počet plných pracovných úväzkov za 
rok (kumulácia odpracovanej práce) 17 048     17 769     9 511     22 083     13 159     79 570     

Priemerná hrubá mzda 621,35 €  658,65 €  614,52 €  671,34 €  706,62 €  656,84 €  

100 EUR výdavkov na šport = 47,70 EUR prínosov do verejných rozpočtov 
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3. Prínosy športu v SR  
3.5 Ekonomické prínosy plynúce zo športu – štruktúra prínosov 

Výber Alokácia 

DPH - prínos 
pre verejné 
rozpočty

350    
43%

Spotrebná daň 
- PHM, alkohol. 

Nápoje
23    
3%

Daň z príjmov 
právnických 

osôb
40    
5%

Daň z príjmov 
fyzických osôb

44    
5%

Sociálne 
poistenie

217    
27%

Zdravotné 
poistenie

88    
11%

Pobytové 
poplatky

46    
6%

Štruktúra prínosov pre štátny a verejné 
rozpočty zo športu v SR v r. 2011 
podľa druhu odvodu  (mil. EUR) 

Štátny rozpočet 
- daňové príjmy

416    
51%

Štátny rozpočet 
- sociálne 
poistenie

217    
27%

Zdravotné 
poisťovne -
poistenie

88    
11%

Kraje
10    
1% Obce

77    
10%

Prínosy pre štátny a verejné rozpočty zo športu 
v SR v r. 2011 v štruktúre príjemcov (mil. EUR)

(podľa zákona o rozpočtovom určení daní)
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3. Prínosy športu v SR  
3.5 Ekonomické prínosy plynúce zo športu – súhrn 

Podiel športu  
vr. multiplikačných 

efektov  
na HDP SR 

2,1 % 

Priemerný ročný zisk 
súkromných spoločností  

212 mil. EUR 

Celkový počet realizovaných 
plných ročných  

pracovných úväzkov 

79 570     

Podiel domácností  
na celkovej spotrebe športu 

74 % 

Podiel športu  
vr. multiplikačných efektov  

na zamestnanosti SR 

3,4 % 

Celkový priemerný  
ročný prínos  

pre verejný sektor 
v r. 2011 

 809 mil. EUR 

100 EUR výdavkov na 
šport  

=  
47,70 EUR  

verejných prínosov 

Podiel športu na príjmoch 
štátneho rozpočtu SR 

5,0 % 

1 euro podpory 
 z verejných rozpočtov   

vygeneruje  
6 eur 

prínosov do verejných 
rozpočtov 
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3. Prínosy športu v SR  
3.6 Ďalšie prínosy plynúce zo športu 

 
• Mimoriadne športové výkony – na medzinárodnom podujatí veľkého významu (napr. 

zlato slovenských hokejistov z majstrovstiev sveta v Göteborgu 2002, úspech Petra 
Sagana za najviac vyhraných etáp tohtoročného Tour de France 2012,, zlato Michala 
Martikána na OH v Pekingu 2008 apod.). 

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

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

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

 

 
Medzi najvýznamnejšie sociálne prínosy športu patria: 

• Spoločenská integrácia bez ohľadu na vek, pohlavie a národnosť, 

• Spoločenský a výchovný charakter športovania, 

• Spolupráca naprieč všetkými vekovými kategóriami, 

• Pozitívny dopad na sociálnu integráciu a rovnosť postavenia žien a mužov, 

• Rešpekt voči kolektívu, disciplína a férové chovanie. 

 
• Telesná výchova na školách 

• Fyzická aktivita v miestnych spoločenských - napr. športových kluboch 

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

• Vzdelávanie prostredníctvom športu má pozitívny efekt v oblastiach: 

• prevencia predčasného ukončovania školskej dochádzky u sociálne slabších skupín,  

• podpory mobility študentov prostredníctvom grantových programov pre talentovaných 
športovcov, 

• športového výskumu a vývoja, ktorý inovatívne ovplyvňuje iné odvetvia ľudskej činnosti. 
 

 
 

Marketingové prínosy 
 

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

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

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

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

 
 
 

Prínosy v oblasti zdravia 

Prínosy v oblasti vzdelávania Sociálne prínosy SOV
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4. Koncepcia financovania športu 
4.1 Východiská a princípy 

Na základe výsledkov analýzy sme došli k záveru, že súčasná situácia nie je z hľadiska infraštruktúry, činností a podujatí na 
optimálnej úrovni. Z toho vyplýva potreba: 

 Vymedziť subjekty pôsobiace v oblasti športu a ich role, 
zodpovednosti a kompetencie 

 Vytvoriť komplexný jednotný systém evidencie športu a 
štandardizáciu infraštruktúry 

 

 Identifikovať nové zdroje finančných prostriedkov  
 Optimalizovať využívanie finančných prostriedkov 

 

Kľúčové ciele návrhovej časti – systém riadenia a financovania športu 
Hlavným cieľom tejto štúdie je navrhnúť systematický, transparentný, adresný a efektívny spôsob financovania športu v Slovenskej republike. V rámci 
Slovenskej republiky je nutné na centrálnej úrovni definovať dlhodobú systematickú koncepciu podpory športu vrátane otázky financovania športu.  

Systém riadenia a financovania športu 

Inštitucionalizácia 
Jednotný systém 

evidencie a 
štandardizácie 

Optimálne zdroje 
financovania Optimálna alokácia finančných prostriedkov 

Mechanizmy, formy 
a spôsoby alokácie 

finančných 
prostriedkov 

Alokácia naviazaná na 
štandardizáciu 

športovej 
infraštruktúry 

Prioritizácia oblastí 
financovania športu 

Optimalizácia 
administratívy 

Motivačné nástroje 
(stimuly) pre zapojenie 
súkromného sektoru 

Zdanenie lotériových 
spoločností a príjmu 

alokácie výnosov z lotérii 
pre šport 

Statické registre 
(infraštruktúra, 

právnické a fyzické 
osoby) 

Dynamické registre  
(čerpanie zdrojov, 

podujatia) 

Nastavenie rolí, 
zodpovedností a 

právomoci 
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Štandardizácia 
infraštruktúry 

Vymedzenie 
participujúcich 

subjektov 
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4. Koncepcia financovania športu  
4.2 Inštitucionalizácia 

• Schéma zobrazuje 
hlavné informačné toky 
reprezentujúce 
koncepčné, koordinačné 
a strategické väzby 
medzi subjektmi 
participujúcimi na riadení 
športu v SR. 

• Hlavná je priama väzba 
medzi MŠ SR a SOV, 
kde dochádza k 
prepojeniu športového 
hnutia so štátnou 
správou. 

 

Definícia a rozdelenie rolí jednotlivých subjektov zapojených do riadenia a koordinácie športu v SR 
 

Vláda SR

MŠ SR

Parlament 
SR

SOV

Koncepcia riadenia 
a financovania športu

Ostatné zložky 
štátnej správy

Kraje

Štatutárne a 
vybrané mestá

Obce a mestá

Športové 
zväzy 

Antidopingová
agentúra SR

Športové kluby / 
Telovýchovné 

jednoty

Majitelia 
športovej

infraštruktúry

Pripomienkovanie legislatívnych
 návrhov Pripomienkovanie legislatívnych

 návrhov

Vrcholové 
centrá 
športuRiadenie

Koordinácia Koordinačná rola
(športová infraštruktúra)

Lotériové  
spoločnosti

Súkromné 
spoločnosti vr. 

médií

Domácnosti

Lotériové  a daňové 
zákony

Užívanie
infraštruktúry

Športovci,
dobrovoľníci

Riadenie, servis

Vlastníctvo / 
prevádzka

Využívanie/
prevádzka/
vlastníctvo

Daňové 
zákony

Evidencia

Evidencia
a štandardizácia

Návrh daňových zákonov

Koordinácia SOV



30 © 2012 KPMG Slovensko, s.r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Slovak Republic. 

4. Koncepcia financovania športu  
4.3 Evidencia – Systém registrov  

Základným predpokladom pre efektívnu a dlhodobo udržateľnú správu a financovanie športovej činnosti, infraštruktúry a podujatí je, podľa nášho názoru, vytvorenie komplexného funkčného 
informačného systému v podobe registrov. Registre by boli statické - informácie by sa priebežne nemenili (patrí sem register športovej infraštruktúry, registre právnických osôb a fyzických 
osôb pôsobiacich v športe), a dynamické - informácie by boli pravidelne aktualizované a využívané pre čerpanie finančných prostriedkov a organizáciu športových podujatí. 
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Register športovej infraštruktúry 

Ide o jednotný centrálne spravovaný 
register športových zariadení, ktorý by 
obsahoval základné informácie o 
športoviskách a slúžil by ako základ pre 
ich budúcu štandardizáciu. Tento 
register bude naviazaný na Kataster 
nehnuteľností Slovenskej republiky. 

Register právnických osôb 

Register právnických osôb sa bude 
skladať ako z registra športových zväzov 
a organizácií, tak z registra športových 
klubov (ako dátový základ možno po 
revízii použiť súčasné databázy zväzov a 
klubov). Tento typ registra bude 
komunikovať s Obchodným registrom a 
Zoznamom občianskych združení v SR. 

Register fyzických osôb 

Ide o centrálne spravovaný register 
športovcov, ktorý by komunikoval so 
Základnými registrami verejnej správy- 
napr. s Registrom obyvateľov 
spravovaným Ministerstvom vnútra SR. 
Možno očakávať jeho interakciu 
predovšetkým s Registrom športových 
podujatí. 

Register čerpania prostriedkov na 
šport  
z verejných rozpočtov 

Nejedná sa iba o register evidencie (s 
jednoduchým zápisom čerpaných 
prostriedkov), ale skôr o komplexný 
systém, prostredníctvom ktorého bude 
možné čerpanie prostriedkov na šport 
kompletne administrovať ako na 
regionálnej, tak aj centrálnej úrovni. 
Odporúčame previazať tento register s 
motivačnými faktormi pre realizátorov 
investícií. 

Register športových podujatí 

Nejedná sa iba o evidenčný register. 
Jeho hlavnou pridanou hodnotou je 
jeho využiteľnosť pre organizátorov 
podujatí, ktorým poskytne systémovú 
podporu pre realizáciu a administráciu 
podujatí (napr. štartovacia listina, 
výsledková listina, koordinácia 
podujatia, on-line zápisy výsledkov 
apod.) 
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4. Koncepcia financovania športu  
4.4 Zdroje financovania – Finančné toky medzi jednotlivými subjektmi 

• Schéma zobrazuje kľúčové 
finančné toky medzi 
subjektmi participujúcimi na 
prevádzkovaní športu v SR. 

• Dôraz je kladený na 
identifikáciu väzieb hlavných 
zdrojov finančných 
prostriedkov a ich hlavných 
príjemcov. 

• Podpora športovej 
infraštruktúry z centrálnej 
úrovne je vo všetkých 
prípadoch realizovaná cez 
príslušné mesto či obec z 
dôvodu zaistenia koordinácie 
rozvoja športovej 
infraštruktúry v danom meste 
či obci. 

 

Vláda SR,
MF

MŠSR

Parlament 
SR

SOV

Dotácia 
na činnosť

Ostatné zložky 
štátnej správy

(vrcholové 
strediská športu)

Kraje

Štatutárne a 
vybrané mestá

Obce a mestá

Športové 
zväzy

Antidopingová 
agentúra SR

Športové kluby / 
Telovýchovné 

jednoty

Majitelia
športovej 

infraštruktúry

Financovanie
prevádzky

Príspevok na reprezentáciu

Investičné dotácie
na rozvoj infraštruktúry

cez mestá a obce

Lotériové 
spoločnosti

Súkromné 
spoločnosti 

vr. médií

Domácnosti

Štátny 
rozpočet
(šport)

Prenájom,dary
Členské príspevky,

dobrovoľníctvo,
dary

Dotácie 
na činnosť
(mládež),

reprezentácia,
podujatia

Investičné
dotácie,
podpora

prevádzkyPrenájom

Dane

Dotácie 
na činnosť
(mládež),

reprezentácia,
podujatia

Štátny rozpočet
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4. Koncepcia financovania športu 
4.5 Alokácia finančných prostriedkov – princípy a predpoklady  

  

 

Návrh riešenia alokácie finančných zdrojov je založený na nasledujících princípoch: 
 

Transparentnosť 
Prehľadný, transparentný a kontrolovateľný systém alokácie peňazí a finančných tokov do športu. 1 

Adresnosť vo väzbe na registre 
Previazanosť na registre s jasne definovanými kritériami alokácie pre jednotlivé športové registre.  2 

Účelovosť použitia dotácií v súlade s prioritami štátu 
Alokácia finančných prostriedkov pomocou štátnych dotácií bude musieť zodpovedať štátnemu konceptu a stanoveným prioritám v oblasti športu. 
Povinnosť dodržať tento súlad bude uvedená v súhlase s udelením dotácie. 

3 

Spoluúčasť na investičných akciách 
Usporiadatelia významných investičných akcií budú môcť orgány centrálnej správy požiadať o finančnú spoluúčasť pri ich organizácii. 4 

Ex-post platby 
Platby ex-post budú uplatňované v prípadoch, kde je to vhodné vzhľadom k navrhnutému systému alokácie finančných prostriedkov. 5 

Stanovenie určitého percenta z rozpočtu centrálnej úrovne či obecnej úrovne priamo pre šport 
Jasne stanovený a vymedzený podiel financií z rozpočtu, ktorý bude alokovaný priamo do športu. 6 

Prístup s jasnou obhajobou zámeru na základe predložených projektových návrhov (vrátane prevádzkovej časti) 
Predložené projektové návrhy budú musieť obsahovať jasne definované zámery budúceho účelového využitia a rámcovú finančnú bilanciu následného 
prevádzkovania. 

7 
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5. Zoznam skratiek a literatúry 
5.1 Použité skratky 

Skratka Význam Skratka Význam 
AD Antidopingová agentúra SR MOV Medzinárodný olympijský výbor 
AŠPV Asociácia športu pre všetkých MS Majstrovstvá sveta 
ATJK Asociácia telovýchovných jednôt a klubov MSJ Majstrovstvá sveta juniorov 

BSO Rakúska federálna športová organizácia NOC*NSF Holandský Národný olympijský výbor*Národná športová 
federácia 

SOV Slovenský olympijský výbor NŠC Národné športové centrum 

FO  Fyzická osoba OH Olympijské hry 
PO Právnická osoba OOC Rakúsky olympijský výbor 
DOSB Nemecká olympijská športová konfederácia PPP Public Private Partnership 
DPFO Daň z príjmu fyzickej osoby RF Švédska športová konfederácia 

FTE Full-time equivalent (ekvivalent 1 pracovníka na plný úväzok) RŠC Rezortné športové centrá 

IF  Investičné fondy SCM Športové centrá mládeže 
JU Juniorská kategória SE Seniorská kategória 
LAA Letecká amatérska asociácia SFUL Slovenská federácia ultraľahkého lietania 
KŠZ Konfederácia športových zväzov SNA Slovenský národný Aeroklub 
MDs Man-day (človekodeň) SZTK Slovenské združenie telesnej kultúry 
ME Majstrovstvá Európy ŠÚSR Štatistický úrad SR 
MEJ Majstrovstvá Európy juniorov ŠK Športové kluby 
MF SR Ministerstvo financií SR SOC Švédsky olympijský výbor 
MO SR Ministerstvo obrany SR SÚ Satelitný účet 
MŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR TJ Telovýchovná jednota 
MV SR Ministerstvo vnútra SR VPÚ Verejnoprospešné účely 
MMF Medzinárodný menový fond ČSTV Český zväz telesnej výchovy 
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5. Zoznam skratiek a literatúry  
5.2 Použité zdroje a literatúra 

5 Years of Poland in the European Union, 2009, Warsaw 2009 by the Office of the Committee for European Integration 

12. Sportbereicht der Bundesregierung - Bundesministerium des Innern 
Biela kniha športu, 2007 Komisia európskych spoločenstiev 
Štatistický úrad SR 
DOSB-EU Förderbroschüre fürs 2010, Nemecká olympijská športová konfederácia 
Special Eurobarometer, European Commission, March 2010 
Koncepce státní podpory sportu v České republice 
Ministerstvo financií SR 
Ministerstvo obrany SR 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Ministerstvo vnútra SR 
Nemecká olympijská športová konfederácia 
Pokyny EÚ pre fyzickú aktivitu, 2008, Pracovná skupina "Šport a zdravie"   
Sport & EU Review, the review of the Association for the Study of Sport & European Union,  Vol.3., Issue 1, June 2011 

Sport a Ekonomie v Evropě, Rozhlédnutí po obzoru, Úřadem spolkového kancléře, Obor sport, 1.3.2006, B. Felderer, C. Helmenstein, A. Kleissner, B. Moser, J. Schindler, R. Treitler 

Sport and Physical Activity, Eurobarometer 
Sport Financing Survey, 2007, Michael Trinkler, Talis Zvidrins (EU-office of sport) 
Sport in Hungary, Strucutre and Policies, 2009, www.sportolonemzet.hu 
Sport in Netherlands, 2007, Social and Cultural Planning office, The Netherlands  
Sport Satellite Account for Poland, Polish Institute for official statistics, december 2010 
Sport v ekonomice, Jiří Novotný et. al., 2011, nakladateľstvo Wolters Kluwer 
Sport XXI National Sports Strategy, 2007, Maďarský parlament 
Sports Facility Financing and Development Trends in Europe and Germany 2003, Michael Siebold, Angela Klingmuller 
Sports in Sweden, Swedish Sport Confederation 
Status and development directions of sports facilities in Hungary, www.sportolonemzet.hu 

Study on public and private financing of sport in Europe, 2008, Groupe Amnyos, Minister for Health, Youth, Sport and the Voluntary sector (under French presidency of the EU) 

Study on the Contribution of the Gambling Industry to the Funding of Sports in Two Member States, the UK and France, 2008, European Gaming and Betting Association 

Study on the funding of grassroots sports in the EU, 2011, Eurostrategies, Amnyos 
Slovenský olympijský výbor, www.olympic.sk 
Sport in Hungary, www.sportolonemzet.hu 
www.cia.gov 

SOV

http://www.sportolonemzet.hu/�


© 2012 KPMG Slovensko, s.r.o., a Slovak limited liability company and a 
member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. 
All rights reserved. Printed in the Slovak Republic. 

The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered 
trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG 
International). 

SOV


	Koncepcia financovania športu v Slovenskej republike �
	Partneri štúdie
	Slide Number 3
	Obsah
	Obsah
	1. Analýza súčasného systému financovania športu
	1. Analýza súčasného systému financovania športu �1.1 Športová činnosť – rozdelenie do skupín
	1. Analýza súčasného systému financovania športu �1.2 Analýza športovej činnosti, športových klubov
	1. Analýza súčasného systému financovania športu �1.3 Zdroje financovania – Verejný sektor
	1. Analýza súčasného systému financovania športu �1.4 Alokácia finančných prostriedkov na šport – Nákladovosť športu
	1. Analýza súčasného systému financovania športu �1.5 Záver kapitoly
	2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ ��
	2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ �2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ
	2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ �2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ
	2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ �2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ
	2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ �2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ
	2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ �2.1 Súhrnné informácie o financovaní športu v krajinách EÚ
	2. Analýza financovania športu vo vybraných krajinách EÚ �2.2 Záver kapitoly
	3. Prínosy športu v SR
	3. Prínosy športu v SR�3.1 Vymedzenie pre kalkuláciu ekonomických prínosov
	3. Prínosy športu v SR �3.2 Multiplikačný model – metodika výpočtu ekonomických prínosov
	3. Prínosy športu v SR �3.3 Predpoklady pre kalkuláciu ekonomických prínosov
	3. Prínosy športu v SR �3.4 Spotreba v oblasti športu v roku 2011
	3. Prínosy športu v SR �3.5 Ekonomické prínosy plynúce zo športu
	3. Prínosy športu v SR �3.5 Ekonomické prínosy plynúce zo športu – štruktúra prínosov
	3. Prínosy športu v SR �3.5 Ekonomické prínosy plynúce zo športu – súhrn
	3. Prínosy športu v SR �3.6 Ďalšie prínosy plynúce zo športu
	4. Koncepcia financovania športu – návrhová časť
	4. Koncepcia financovania športu�4.1 Východiská a princípy
	4. Koncepcia financovania športu �4.2 Inštitucionalizácia
	4. Koncepcia financovania športu �4.3 Evidencia – Systém registrov 
	4. Koncepcia financovania športu �4.4 Zdroje financovania – Finančné toky medzi jednotlivými subjektmi
	4. Koncepcia financovania športu�4.5 Alokácia finančných prostriedkov – princípy a predpoklady 
	5. Zoznam skratiek �a literatúry�
	5. Zoznam skratiek a literatúry�5.1 Použité skratky
	5. Zoznam skratiek a literatúry �5.2 Použité zdroje a literatúra
	Slide Number 37



