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Čas Bod programu

10:00 – 10:10 Úvodné predstavenie iniciatívy Šport 2030 - Anton Siekel, prezident SOŠV

10:10 – 10:50 Prezentácia zahájenia prvej fázy iniciatívy Šport 2030 - Analýza súčasnej situácie v športe

• Predstavenie pracovného tímu

• Ciele projektu a naše očakávania

• Projektový plán a hlavné míľniky projektu

• Výstupy projektu

• Spolupráca so zainteresovanými stranami

10:50 – 11:00 Diskusia, otázky a odpovede

Program prezentácie
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Ivo Doležal

Partner, Vedúci projektu

20 rokov skúseností z 

poradenských projektov v 

Európe, strednej Ázii a 

Austrálii

Ondrej Šebáň

Projektový manažér

10 rokov skúseností v 

oblasti tvorby stratégií a 

akčných plánov v 

súkromnom aj verejnom 

sektore

Boris Husár

Senior konzultant

Člen strategického tímu, 

skúsenosti v oblasti 

strategických analýz a 

kvantitatívnych analýz

Michal Gaži

Senior konzultant

Člen strategického tímu, 

skúsenosti v oblasti 

strategických analýz a 

kvantitatívnych analýz

Predstavenie tímu PwC
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Je dôležité si stanoviť víziu, 
kam sa chceme dostať, aj 
keď nám na začiatku 
chýbajú nástroje i cesta, po 
ktorej sa chceme dostať k 
strategickým cieľom

Ivo Doležal

Partner, PwC, Strategické poradenstvo
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Potrebuje slovenský šport 
stratégiu?

V čom nám stratégia 
športu pomôže?

Čo chceme stratégiou 
športu zodpovedať?
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Je dôležité si stanoviť 
víziu, kam sa chceme 

so športom dostať?
Aké budú kľúčové 
priority rozvoja 

športu?
Aké ciele chceme v 

športe dosiahnuť a ako 
ich budeme merať?

Ako budeme 
podporovať šport a 

športovanie?

Ako budeme hľadať a 
rozvíjať talenty?

Ako zabezpečíme 
primerané 

financovanie športu?

Ako chceme rozvíjať 
infraštruktúru športu? Ako zapojíme do 

športovania masy?

Ako podporíme 
podnikanie v športe?
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Šport 2030

Cieľom iniciatívy je pripraviť novú 
dlhodobú stratégiu rozvoja športu na 
Slovensku

Do procesu bude zapojená široká 
športová komunita a športová 
verejnosť

Nejde o jednorazový proces, ale o 
dlhodobú iniciatívu
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Vytvorením stratégie sa 

proces nekončí, ale 

pokračuje jej dlhodobou 

implementáciou

Pracovné skupiny 

pokračujú ďalej, 

predkladajú návrhy, 

pripomienkujú, realizujú 

navrhované opatrenia...

Stratégia športu 2030 bude tvorená v niekoľkých fázach
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Analýza 

relevantných 

organizácií a 

plán ich 

zapojenia

Analýza 

súčasného 

stavu športu na 

Slovensku

Tvorba 

koncepcie 

športu do roku 

2030

Tvorba 

Stratégie 

športu 2030

Ako budeme kolaborovať na 

tvorbe stratégie...

Ako budú participovať rôzne 

zainteresované strany...

Ako budeme komunikovať...

Ako budeme organizovať 

spoločnú prácu...

Kde sa šport na Slovensku 

dnes nachádza…

Ako stojíme v porovnaní s 

inými krajinami…

Čo sú najväčšie súčasné 

problémy rozvoja športu…

Kam chceme šport posunúť...

Aká bude základná vízia 

rozvoja športu na Slovensku…

Aké budú základné piliere a 

priority rozvoja…

Aké opatrenia/aktivity bude 

potrebné realizovať...

Rozpracovanie 

koncepčných detailov do 

finálneho dokumentu 

Stratégie športu 2030…

Zadefinovanie 

zodpovedností, 

ukazovateľov a cieľov 

napĺňania priorít stratégie...

Implementácia 

Stratégie 

športu 2030
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Partnerom SOŠV v prvých dvoch fázach bude PwC
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Do konca roka 2020

Nastavenie participácie v projekte, analýza súčasného 

stavu a identifikácia východísk pre tvorbu stratégie 

športu

Spoločný projekt SOŠV a PwC a so zapojením 

zainteresovaných strán

Predpoklad: Január-Jún 2021

Analýza 

relevantných 

organizácií a 

plán ich 

zapojenia

Analýza 

súčasného 

stavu športu na 

Slovensku

Tvorba 

koncepcie 

športu do roku 

2030

Tvorba 

Stratégie 

športu 2030

Implementácia 

Stratégie 

športu 2030

Predpoklad: 2021-2030



Prezentácia 
PwC

Analýza 
súčasného stavu

Zahájenie prvej 
fázy

športu
na Slovensku

2



PwC

Šport 2030 - Tvorba stratégie športu na Slovensku na roky 2020-2030 - prezentácia k zahájeniu projektu 4.11.2020

Organizačná štruktúra projektu
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Plánujeme zapojiť široké 
spektrum zainteresovaných 
strán:

➔ Orgány verejnej správy a 
samosprávy

➔ Športové zväzy a organizácie

➔ Športové školy

➔ Vlastníkov a prevádzkovateľov 
infraštruktúry

➔ Kluby

➔ Podnikateľov v odvetví športu

➔ Sektor zdravotníctva

➔ Verejnosť
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Cieľ a úlohy v projekte
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Špecifické ciele analytickej časti
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Na začiatku vykonáme analýzu 
relevantných organizácií a pripravíme plán 
zapojenia zainteresovaných strán

13

Plán zapojenia 
zainteresovaných strán 
nám pomôže:

➔ Porozumieť, kto všetko 
participuje v ekosystéme 
športu

➔ Plánovať, ako a kedy 
budeme zapájať strany, 
ktoré majú záujem 
participovať

➔ Nastaviť komunikáciu so 
stranami, ktoré majú 
záujem participovať
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Následne pristúpime k samotnej analýze 
stavu športu na Slovensku
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V analýze sa budeme 
spoliehať na:

➔ Kvantitatívne dáta

➔ Uskutočnené štúdie a 
analýzy

➔ Porovnanie s inými 
krajinami

➔ Vnímanie situácie 
jednotlivými 
zainteresovanými 
stranami

➔ Vstupy od 
zainteresovaných strán



PwC

Šport 2030 - Tvorba stratégie športu na Slovensku na roky 2020-2030 - prezentácia k zahájeniu projektu 4.11.2020

Časový harmonogram projektu
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Komunikačný plán a spolupráca so zainteresovanými stranami
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Kto? ➔ Vedenie SOŠV + Projektový manažér SOŠV

➔ Team PwC

Kedy? ➔ Na začiatku - kick-off meeting

➔ V priebehu - interviews, priebežná komunikácia

➔ Na konci - finálna prezentácia

Ako? ➔ Špeciálna sekcia webu SOŠV - Stratégia 2030

➔ Prezentácie/ interviews (osobne alebo online)

➔ Email, prieskum

Čo? ➔ Plánovanie projektu

➔ Priebeh projektu

➔ Výsledky projektu

Komu? ➔ Zainteresované strany/ pracovné skupiny

➔ Verejnosť

➔ Médiá
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Sledujte novú sekciu webu SOŠV
https://www.olympic.sk/sport2030
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Najbližšie kroky...
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➢ Zahájenie analytickej časti a 

zber dát

➢ Interviews s kľúčovými 

zainteresovanými stranami 

na tému súčasného stavu 

športu

➢ Organizácia online 

prieskumu k súčasnému 

stavu športu



Otázky a 
odpovede

Diskusia3
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