
Rozpracovanie „Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský 
šport 2020“ pre Slovenský zväz jachtingu 

 
 Slovenský zväz jachtingu predkladá tento materiál rozpracovania koncepcie 
Slovenský šport 2020. Pripomienkované, rozpracované a do cieľov rozvinuté sú tie ciele 
koncepcie, na ktorých sa má podľa koncepcie podieľať náš športový zväz. Pre 
jednoduchšiu orientáciu sú časti nami zapracovaných textov zvýraznené modrou farbou.  

 Predložený materiál bol schválený na zasadnutí VV SZJ dňa 20.3.2013 
v Liptovskom Mikuláši uznesením č.19/2013. 

 

2.1 Športovo talentovaná mládež  

Cieľ: Skvalitniť prípravu športovo talentovanej mládeže. Zvýšiť efektivitu výberu športových 
talentov a kvalitu ich prípravy do 23 rokov, pre potreby športovej reprezentácie SR a to 
diferencovane, so strategickým zámerom do roku 2020. Prehĺbiť spoluprácu príslušných 
štátnych inštitúcií, samospráv a športového hnutia. 

Návrh opatrení: 

1. Prehodnotiť efektivitu jednotlivých ÚTM pri športových zväzoch a vykonať opatrenia na 
zredukovanie počtu ÚTM a zaradených športovcov. Zvážiť vytvorenie centier prípravy 
mládeže pri športových objektoch infraštruktúry osobitného významu, u ktorých je 
vlastníkom objektu športový zväz. 
 Úlohou tohto „inštitútu“ je podchytiť športovo – talentovanú mládež, ktorá 
v prebiehajúcich súťažiach preukazuje dobré športové výsledky, má duševné, fyzické 
predpoklady a motiváciu na optimálny rast športovej výkonnosti.  Súčasne hodnotíme 
a berieme do úvahy predpoklady rastu z hľadiska finančného, trénerského i rodičovského 
zabezpečenia. Zostava CTM (ÚTM) je navrhnutá v januári príslušného roka, uzatvorená 
a dohodnutá do začiatku marca daného roka, priebežne aktualizovaná trénermi a KM, dvakrát 
do roka. 
 
V jachtingu funguje len jeden ÚTM pri SZJ a kritériá na zaradenie pretekárov sú: 

- Optimálne 9 rokov (v roku zaradenia do CTM) do 19 rokov (do 23 vo vybraných 
lodných triedach a vekovo kombinovaných posádkach – platí podľa informácií z MŠ 
SR od roku 2013) 

- komunikácia s trénerom a zástupcom Komisie mládeže (KM) 
- dodanie plánu pretekov a sústredení (cez web sailing.sk) a informácia o kondičnom 

tréningu počas roka trénerovi 
- absolvovanie 85% pretekov a tréningov z tvojho ročného plánu schváleného KM – 

v priestore CTM (ÚTM) na www.sailing.sk (komunikácia s trénermi) – preteky su 
odporúčané trénermi podľa aktuálneho termínového kalendára na ďalší rok a zahŕňajú 
pomer domácich pohárových pretekov, pretekov Interpoháru, pohárové preteky 
okolitých krajín, národné Majstrovstvá a Majstrovstvá okolitých krajín, príp.preteky 
OH nádejí a ISAF Youth Worlds, European Youth Sailing  atd. – podľa lodnej triedy 
pretekára/ov 

- celkový počet minimálne 5 pretekov v sezóne (výnimku tvoria niektoré lodné triedy, 
ktoré mali sezónu pokrytú tréningami miesto pretekov) 

- účasť na jednotlivých pretekoch, počas celého trvania preteku – na maximum 
(ospravedlnenie je možné v vážnych dôvodov) 



- absolvovanie výcvikových táborov/sústredení počas roka, ktoré sú pre teba 
organizované  v spolupráci KM a ALT (buď na SK alebo v zahraničí)  

- písanie si tréningového denníka  
- dodržiavanie termínov stanovených KM (napr. odovzdávanie podkladov trénerom) 

 
Úrovne mladých športovcov zaradených a podporovaných ÚTM, ktoré zabezpečujú 
nadväznosť, kontinuitu a napredovanie pretekárov v jednotlivých lodných triedach (LT): 

• začiatočníci – plavčíci, ktorý spĺňajú min 60% vyššie uvedených podmienok (vekovo 
– spodná hranica 8-11 rokov) a odjazdili min 3-5 pretekov a zúčastnili sa 
naplánovaných tréningov, sústredení 

• aktívni členovia CTM s výsledkami – platí min 80% vyššie uvedených podmienok 
• mládežnícka reprezentácia (členovia CTM, ktorí tvoria na základe výsledkov 

z predch.roku aj štátnu reprezentáciu v jachtingu – 80-100% podmienok 
• talenty – aktívni členovia CTM, ktorí spĺňajú min 60-80% podmienok a vekovo tvoria 

hranicu  ÚTM (18-23 rokov) 
 

2.2 Štátna športová reprezentácia 

Cieľ: Zvýšiť kvalitu športovej reprezentácie. Efektívnym systémom a intenzívnym spôsobom 
vytvoriť podmienky pre úspešnú reprezentáciu SR na vrcholných športových podujatiach. 
Úspešnou účasťou slovenských športovcov na týchto podujatiach propagovať SR v zahraničí, 
pôsobiť na prehlbovanie vlastenectva občanov SR a inšpirovať mládež k zdravému spôsobu 
života. 

Elitný jachting – ciele do roku 2016: 
• Účasť na ME a MS – triedy OPT, VAU, 420, 470, WS-RSX, LAR – minimálne 2 

pretekári 
• Kite, 29er, 49er 
• Umiestnenie do prvej 1/4 – vo vyššie uvedených triedach 
• Kvalifikovať 1-2 pretekárov na Youth Olympic Games  
• Účasť a umiestnenie na Eurosaf pretekoch – napr. Účasť a umiestnenie do prvej 

polovice štartového poľa na MS ISAF Youth (Denmark) 
 

Jachting pre verejnosť – ciele do roku 2016: 
• Pripraviť minimálne 12 aktívnych trénerov 2-3 triedy na jednotlivých vodách na SK 

(Šírava/Domaša, Mara, Orava, Senec)   
• Zaškoliť inštruktorov a trénerov 1.triedy v spolupráci s rodičmi, aby boli schopní 

prevádzkovať aktívne (od marca do októbra na vode a v ostatných mesiacoch na 
suchu- kondičný tréning) lokálne tréningové centrum a schopní zabezpečiť ich 
finančnú udržateľnosť. 

• Nábor minimálne 5 nových pretekárov každý rok na jednej vode, ktorí budú trénovať 
a jazdiť minimálne 2 sezóny (min 5 pretekov- lokálnych a väčších národných)  

• Spopularizovanie jachtingu formou letných táborov a sústredení – realizácia min 3 
akcii ročne na Slovensku, v letnej sezóne. 

•  
Ciele SZJ do konca roku 2016 

1. Podpora a rozvoj rastu a zabezpečenie kontinuity pre skupinu talentovaných 
pretekárov, s potenciálom na účasť na Olympiáde 

• Zabezpečenie a podpora reprezentačných trénerov  a ich programov 



• Rozvinúť stratégiu pre získanie financovania aktivít a rozvoja z MŠ SR 
• Obnoviť vzťahy a komunikáciu s SOV a participovať na programoch prípravy 

pre rozvoj mladých talentov  
• Rozvinúť a dohodnúť alternatívne zdroje financovania nadaných pretekárov  
• Motivovať lokálne kluby, aby podporili a vytvorili motivačný systémy pre ich 

vlastných pretekárov, ktorí sú súčasťou reprezentácie a aj pre nových 
pretekárov, aby sa zaradili do reprezentácie (zároveň vytvorili systéme 
finančnej podpory) 

2. Zvýšiť počty elitných športovcov, počty účastí na významných podujatiach a k tomu 
zodpovedajúcich trénerov a zabezpečovateľov 

3. Zvýšiť kvalitu výsledkov na významných športových podujatiach v jednotlivých 
lodných triedach 

4. Zvýšiť počty športujúcich na rekreačnej - základnej úrovni a k tomu prislúchajúci 
aparát trénerov a organizátorov 

5. Podpora a komunikácia lokálnych centier rozvoja jachtingu na väčších vodných 
plochách - Domaša, Šírava, Liptovská Mara, Senec, Orava 

• Vytvoriť – jedno aktívne centrum/klub na miestnych vodách (viď vyššie) do 
konca roka 2014 

• Spolu vytvoriť s lokálnymi klubmi systém na zabezpečenie a financovanie 
základného jachtárskeho vybavenia pre lokálny klub, so zabezpečením 
motorového člna pre trénerov a záchranu 

• Vytipovanie aktívnych organizátorov a asistentov trénerov  a následné 
zaškolenie a certifikácia ako trénerov 

• Vytvoriť systém financovania trénerov na lokálnych sústredeniach 
v spolupráci s klubmi a rodičmi 

6. Rozšíriť infraštruktúru - rozhodcov, trénerov, organizátorov športových podujatí a 
popularizačných aktivít 

 

4.2.1 Financovanie športov  

Cieľ: Vybudovať transparentný, spravodlivý a efektívny systém financovania športu 
založeného na poznatkoch zavedením objektívnych kritérií financovania športu a znižovaním 
subjektívneho faktora pri rozhodovacích procesoch, vytvorením a správou verejného 
centrálneho registra subjektov, finančných prostriedkov v športe a ich použitia, koordináciou 
a postupným centralizovaním riadenia financovania športu na centrálnej úrovni jedným 
útvarom. Zvýšiť finančnú nezávislosť športových subjektov prezentovaním príkladov dobrej 
praxe, každoročným zvyšovaním vyžadovaného spolufinancovania športových aktivít z 
vlastných a súkromných zdrojov a vykonávaním poradenstva v oblasti financovania športu. 

Návrh opatrení: 

1. Implementovať nový model financovania športu. 

 SZJ považuje  za potrebné, aby princípy financovania športu boli jasne definované a 
transparentné pre všetky športové zväzy. Pritom je samozrejmé, že rozdelenie financií na 
šport bude postavené na porovnaní vybraných merateľných ukazovateľov a ich váha bude 
nastavená tak, aby ministerstvo dosiahlo stanovené ciele, ktoré chce dosiahnuť. 

1. Pri hodnotení úspešnosti považujeme za dôležité rozlišovať, či sa jedná o 
profesionálneho športovca (športovca zaradeného do niektorého z rezortných 
športových stredísk) alebo amatéra. Športovci zaradení do niektorého z rezortných 
športových stredísk majú vytvorené podmienky na to, aby sa plne sústredili iba na 



športovú prípravu. V rezortných športových strediskách získavajú športovci aj 
výraznú finančnú podporu na zabezpečenie športovej prípravy a účasti na športových 
podujatiach. Naviac, prehľad o finančných prostriedkoch tečúcich do športu cez 
rezortné strediská je z pohľadu športových zväzov a verejnosti nejasný 
a netransparentný. Bez zohľadnenia vyššie uvedených skutočností nie je možné 
hovoriť o transparentnom, spravodlivom a efektívnom systéme financovania športu. 
Navrhujeme, aby výsledky amatérskych športovcov boli bodovo zvýhodnené 
oproti výsledkom profesionálnych športovcov koeficientom 3 až 5.  

2. Model financovania popisovaný v časti 4.2.1 je zvyčajne aplikovaný iba na časť a) 
„financovanie športových odvetví“. Rozdelenie prostriedkov na časť c) „investičné 
zabezpečenie športovej reprezentácie SR“ nie je realizované na základe pravidiel 
popísaných v časť 4.2.1. 

3. Pri hodnotení úspešnosti považujeme za potrebné aby namiesto absolútneho 
umiestnenia na hodnotených podujatiach bolo použité relatívne umiestnenie, 
ktoré zohľadní počet štartujúcich na hodnotenom podujatí. Relatívne umiestnenie 
môže byť vyčíslené nasledovne:  

 (počet štartujúcich-umiestnenie+1)/(počet štartujúcich) – výsledná hodnota v rozsahu 
1 až 0,  
t.j. 1. zo 100 = 1; 2. zo 100 = 0,99;  50. zo 100=0,5.   
Pre typy hodnotených podujatí postačí prevziať hodnotu za umiestnenie na 1:mieste a 
vynásobiť ju relatívnym umiestnením.  

4. Zisťovanie záujmu verejnosti cez prieskum verejnej mienky je výrazne ovplyvnený 
otázkami a obdobím, v akom boli respondentom predložené, preto by už zadanie 
takejto úlohy malo byť oponované odborníkmi zo zväzovej sféry. Pri hodnotení 
popularity športu  je Slovenský zväz jachtingu zaradený pod označením Yachting – 
po slovensky správne jachting. Pri hodnotení popularity je potrebné zohľadniť nie len 
toto základné kľúčové slovo, pretože jachting pod sebou zahŕňa širšiu škálu 
športových aktivít – okruhový jachting (centerboard classes), námorný jachting (yacht 
classes), kajutový jachting (keelboat classes), windsurfing, kiteboarding. Správne 
anglické označenie športu je sailing. Bez zaradenia správnych kľúčových slov pre 
jednotlivé športy je hodnotenie popularity športov veľmi neobjektívne. V prípade 
potreby je SZJ pripravený vypracovať zoznam kľúčových slov pre objektívne 
hodnotenie športu jachting (v slovenčine aj angličtine). 

5. Navrhovaný vzorec Koeficient športu = Športový úspech x Záujem o šport 
nepovažujeme za vhodný, pretože spôsobuje anomáliu, že pri obrovskom „športovom 
úspechu“ niektorého športu pri nízkom percente z prieskumu verejnej mienky je tento 
úspech považovaný za nepodstatný. 

6. Navrhujeme, prehodnotiť spôsob použitia sporného hodnotiaceho kritéria 
„Záujem o šport“ . Navrhujeme, aby pri vyčíslení koeficientu športu nevstupovali 
hodnotiace kritériá v súčine ako je navrhované, ale aby boli váhované. Nami 
navrhované váhovanie je 80% športový úspech, 20% záujem o šport. Výpočtový 
vzorec pre koeficient športu navrhovaný v koncepcii považujeme za správny iba 
v prípade ak do výpočtu „záujmu o šport“ bude použitý iba parameter pod 
písmenom c) (záujem športovcov, daný počtom registrovaných aktívnych 
športovcov, zistený zverejnením registrov športovcov v informačnom systéme 
verejnej správy o športe a preukázaním zaplatenia členských príspevkov). 

 

8.1 Medzinárodná spolupráca  

Cieľ: Podpora zahraničnej politiky a pozitívnej prezentácie SR na medzinárodnej úrovni. 



Návrh opatrení: 

2. Podporiť účasť čelných predstaviteľov SR, športových a telovýchovných funkcionárov 
a bývalých úspešných športovcov na významných medzinárodných podujatiach súvisiacich so 
športovou diplomaciou (OH, POH, univerziády, atď.). 

a. dosiahnuť účasť rozhodcu na Svetovom pohári (OH trieda)- do r. 2016  

b. účasť rozhodcu na OH - do r. 2020 

c. ďalší medzinárodný rozhodca - do r. 2020 

3. Podporiť zastúpenie SR v orgánoch medzinárodných športových a telovýchovných 
federácií, zvlášť v riadiacich orgánoch (ako sú napr. výkonné výbory, predsedníctva, rady, 
exekutívy), v technických komisiách a v komisiách športovcov. 

a. aktívna účasť v komisii ISAF ako člen (Vanický) - do konca roku 2016  

b. kandidatúra do rozhodcovsky orientovanej komisie ISAFu (Vanický) - do konca 
roku 2020 

c. kandidatúra ďalšieho člena SZJ do popularizačnej komisie ISAFU ( mládež, ženy, 
zdravie) - do konca roku 2020  

d. medzinárodný merač do technickej (meračskej )  komisie ISAFu - do konca roku 
2020 

4. Poskytnúť alebo sprostredkovať špecializované vzdelávacie aktivity a stáže pre športových 
odborníkov, športovcov a štátnych zamestnancov a ďalších odborníkov zamerané na jazykové 
vzdelávanie, zlepšenie prezentačných zručností, negociačných a komunikačných schopností, 
diplomatický protokol, atď. 

a. absolvovanie špeciálneho 8 týždňového kurzu v ISAF (Kaňuk), pre šéfa trénerskej 
komisie (súčasťou kurzu sú prezentačné schopnosti a negociácie so sponzormi 
a ďalšími stakeholdrami) - do konca roku 2016 

b. účasť na odborných školeniach ISAFU – tréner vrcholového družstva - do konca 
roku 2020 

 

8.2 Vzdelávanie (str.40-42) - medzinárodná a rozhodcovská komisia a trénerská rada 

Poznámka : Je zaujímavé, že pri rozpracovaní tohto cieľa sa so športovými zväzmi nepočíta. 
Považujem však za potrebné rozpracovať opatrenie 1 stratégia vzdelávanie pri príprave 
rozhodcov, trénerov a organizátorov pretekov. 

Cieľ: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť vzdelávania odborníkov v športe. 

Návrh opatrení: 

1. Spracovať novú stratégiu vzdelávania odborníkov v športe. 
SZJ v nedávnej minulosti aktualizoval svoju akreditáciu na vzdelávanie trénerov 

a rozhodcov podľa odporúčajúcej legislatívy EU a v tomto zmysle vzdeláva trénerov 
a rozhodcov.  

Navyše, zapojením SZJ v EUROSAFe do r. 2016 by mal u rozhodcov byt zavedený 
centrálne riadený EU systém vzdelávania a testovania rozhodcov.  

Do roku 2020 by mal byť v SZJ štruktúrach formálne vzdelaný organizátor 
športových podujatí – (dnes sa na Ekonomických školách študuje športový manažment.) 
 



8.5.1 Informačný systém  
Cieľ: Zvyšovať informovanosť občanov o športe. 

Návrh opatrení: 

1. Integrovať dáta športových zväzov, športových klubov a telovýchovných jednôt - primárne 
údaje ako sú registre športovcov, funkcionárov, atď.  
 
 Slovenský zväz jachtingu pozitívne hodnotí snahu o vytvorenie štátneho informačného 
systému o športe. Z pohľadu integrácie nášho informačného systému do štátneho 
informačného systému o športe považujeme za dôležité zdôrazniť, že náš športový zväz nemá 
dostatok administratívnych pracovníkov na paralelnú správu dvoch informačných systémov – 
zväzového a štátneho. Preto považujeme za dôležité, aby pri zavádzaní štátneho informačného 
systému o športe ministerstvo pamätalo na potrebu vývoja nástrojov na automatickú 
synchronizáciu (aktualizáciu) údajov v štátnom systéme zo zväzových systémov. Náš 
športový zväz nemá dostatok finančných a personálnych zdrojov na riešenie tohto problému. 
Preto žiadame aby pri riešení projektu štátneho informačného systému o športe bolo 
v rozpočte na projekt kalkulované aj s vynútenými systémovými zmenami na úrovno 
zväzových informačných systémov. Sme pripravení reštrukturalizovať náš informačný systém 
tak, aby obsahoval všetky informačné entity požadované štátnym informačným systémom. 
Zároveň sme pripravení spolupracovať na riešení problému automatickej synchronizácie.  
 Doposiaľ sme pri práci s informačným systémom narazili na nasledujúce problémy, 
ktoré považujeme za nevyhnutné riešiť v čo najkratšom čase: 

1. Primárnym kľúčom pre športové kluby je IČO. Pri importe osôb do štátneho 
informačného systému je modifikovaný názov klubu na základe IČO. Problém je 
spôsobený skutočnosťou, že subjekt „telovýchovná jednota“ môže byť súčasne členom 
viacerých športových zväzov napr. vo forme oddielov. Tie však spravidla nemajú 
právnu subjektivitu. Pri importe osôb dochádza k tomu, že názov klubu je nahradený 
iným názvom. Import osôb pri ktorých nastáva tento rozpor je odmietnutý. V našom 
informačnom systéme tento problém riešime jedinečným identifikátorom klubu 
(číslom klubu). Každý pretekár je potom jednoznačne identifikovaný číslom klubu 
a číslom pretekára v rámci klubu.  

2. Pre jednoznačnú identifikáciu osoby je použité v štátnom systéme Meno, priezvisko 
a dátum narodenia (rodné číslo – to však v systéme nie je viditeľné). V prípade dvoch 
osôb s rovnakým menom narodených v ten istý deň nie je systém schopný tieto dve 
osoby jednoznačne rozlíšiť.  

3. Členstvo v kluboch je v našom informačnom systéme aktualizované na ročnej perióde. 
Po registrácii na ďalší rok nie je možné zo štátneho systému odstrániť športovcov inak 
ako manuálnym vymazaním športovca. Štátny systém by mal byť na takýto proces 
pripravený. Minimálnym krátkodobým riešením by bolo sprístupniť proces vymazania 
všetkých osôb v systéme (pretekári, rozhodcovia, tréneri) a ich následný import pre 
aktuálny rok. Minimálne je potrebné riešiť pre úroveň pretekárov, rozhodcovia 
a tréneri nie sú z tohto pohľadu kritickí. 

Ciele SZJ: 
1. Spolupracovať na príprave automatickej aktualizácie štátneho informačného systému 

o športe a informačného systému Slovenského zväzu jachtingu na úrovni osôb –do 
konca roku 2013. 

2. Na základe konzultácií pripraviť reštrukturalizáciu informačného systému 
Slovenského zväzu jachtingu s cieľom vytvoriť podmienky pre implementáciu 
automatickej synchronizácie štátneho informačného systému o športe – do konca roku 
2014. 



3. Realizovať reštrukturalizáciu informačného systému Slovenského zväzu jachtingu 
s cieľom vytvoriť podmienky pre implementáciu automatickej synchronizácie štátneho 
informačného systému o športe – do konca roku 2015. 

4. Zväzový informačný systém plne kompatibilný so štátnym informačným systémom o 
športe – do konca roku 2016. 

 
8.6 Osveta a múzejná činnosť 
Cieľ: Skvalitniť osvetu, komunikáciu a medializáciu v športe. Zabezpečovať muzeálnu 
činnosť v oblasti športu. 

Návrh opatrení: 

2. Prezentovať slovenský šport vo verejnoprávnych médiách a budovať pozitívny vzťah k 
športu prostredníctvom vysielania slovenských športových súťaží a podujatí. 
 

Ciele SZJ: 

1. Reštrukturalizovať informačný systém tak, aby výsledky z domácich športových 
podujatí boli dostupné na webovej stránke zväzu do troch hodín po vyhlásení 
výsledkov – do konca roku 2013 

2. Reštrukturalizovať informačný systém tak, aby výsledky z vrcholných svetových 
a európskych športových podujatí boli dostupné na webovej stránke zväzu do desiatich 
hodín po skončení podujatia – do konca roku 2013 

3. Reštrukturalizovať informačný systém tak, aby výsledky zo ostatných zahraničných 
športových podujatí boli dostupné na webovej stránke zväzu do siedmych dní po 
skončení podujatia – do konca roku 2013 

4. Vytvoriť na webovej stránke sekciu pre zverejňovanie tlačových správ pre médiá – do 
konca roku 2013 

5. Zabezpečiť v sekcii tlačových správ zverejňovanie tlačových správ o vrcholných 
svetových a európskych športových podujatiach - pred začiatkom, v priebehu, po 
skončení podujatia –od roku 2014 

6. Vytvoriť technické podmienky a zabezpečiť osvetu v oblasti medializácie športových 
podujatí organizovaných zväzom na regionálnej úrovni – do konca roku 2014 

7. Zabezpečiť zverejňovanie tlačových správ z podujatí v tlačených regionálnych 
médiách pre všetky športové podujatia organizované zväzom na regionálnej úrovni – 
do konca roku 2016 

8. Nájsť spôsob zabezpečenia (motivácie televízie a rozhlasu) na vysielanie priameho 
prenosu alebo záznamu minimálne z majstrovstiev Slovenska organizovaných zväzom 
– do konca roku 2016 

9. Nájsť spôsob zabezpečenia (v tlačených a elektronických médiách) pravidelného 
spravodajstvo minimálne pre úroveň pretekov slovenského pohára organizovaných 
zväzom – do konca roku 2016 

 


