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Projekt ENDURANCE: Budovanie podnikateľských kapacít v športe 

 

Spoločné črty medzi športom a podnikaním 

(IO2T1 výstup projektu ENDURANCE) 

 

Zistenia od ôsmich partnerov projektu 

ENDURANCE 
 

Úvod 

V tejto súhrnnej správe sú zhromaždené a zhrnuté zistenia od ôsmich partnerov projektu ENDURANCE 

z ich národných správ o spoločných znakoch športu a podnikania v ich príslušných krajinách alebo 

územiach. Táto správa bola pripravená ako súčasť úvodných výstupov projektu ENDURANCE v rámci 

intelektuálneho výstupu 2, úlohy 1 “Identifikácia spoločných znakov a prepojení medzi športom a 

podnikaním”. Hlavným cieľom správy je poskytnúť informovaný pohľad v rámci skúmanej oblasti pre 

ďalšie fázy projektu. Okrem toho je jej cieľom informovať zainteresované strany projektu a širšie 

publikum v športových a podnikateľských komunitách o prvých pokrokoch projektu ENDURANCE. 

 

Vyhlásenie 

Podpora Európskej komisie pri vypracovaní tejto publikácie neznamená schválenie jej obsahu, ktorý odráža výlučne názory 

autorov. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých. 

 

Spoločné črty medzi športom a podnikaním: Koncepčný rámec projektu ENDURANCE 

 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe adaptácie z Pellegrini a kol., 2020 
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V rámci predprojektových a úvodných projektových aktivít sa partneri projektu ENDURANCE stretli s 

viacerými akademickými prácami a dokumentmi z praxe týkajúcimi sa podnikania v športe, ktoré 

opisovali rôzne prepojenia medzi týmito dvoma oblasťami. S cieľom stanoviť štruktúru pre mapovanie 

zamerané na identifikáciu spoločných znakov a prepojení medzi športom a podnikaním sa partneri 

projektu ENDURANCE rozhodli vytvoriť koncepčný rámec projektu ENDURANCE. Vychádzali z 

výskumnej práce Pellegriniho a kol. (2020), ktorí identifikovali hlavné klastre literatúry o podnikaní v 

športe, ktoré boli overené partnermi projektu ENDURANCE počas brainstormingových stretnutí a 

fokusových skupín na základe svojich poznatkov získaných v rámci predprojektového a úvodného 

prieskumu. Navrhovaný koncepčný rámec projektu ENDURANCE o spoločných znakoch športu a 

podnikania (zobrazený vyššie) pozostáva z piatich skupín faktorov: 

1. Individuálne osobnostné charakteristiky spoločné pre šport a podnikanie - osobnostné črty 

a kognitívne charakteristiky, ktoré predurčujú športovcov stať sa podnikateľmi a zlepšujú ich 

vyhliadky byť v podnikaní úspešnými. 

2. Ďalšie podporné faktory na úrovni jednotlivca - faktory súvisiace najmä s osobným a 

rodinným zázemím, sieťami kontaktov, zručnosťami získanými počas športovej kariéry, 

odbornosťou v určitom športe alebo odvetví, dosiahnutým vzdelaním alebo dostupnosťou 

zdrojov. 

3. Externé podporné faktory a spúšťače - faktory ako športová infraštruktúra a komunity 

športovcov, vládne politiky a programy, podnikateľská klíma a priaznivé podnikateľské 

prostredie, kultúrne a spoločenské normy, prekážky podnikania a/alebo prechodu od športu 

k podnikaniu, systémy a iniciatívy na podporu podnikania. 

4. Vzdelávanie a pedagogické prístupy - ponuka vzdelávania z hľadiska obsahu a pedagogiky; 

príklady dobrej praxe vo vzdelávaní a odbornej príprave v oblasti podnikania; dostupnosť 

všeobecných programov a programov šitých na mieru; typy vzdelávania; vhodné vyučovacie 

metódy a pedagogické prístupy. 

5. Prepojenie športu a podnikania s cieľom vytvoriť sociálny dopad - ako podnikanie v športe 

vytvára dopad v oblasti sociálneho začlenenia, udržiavania sociálnej stability a mieru, 

poskytovania zábavy a socializácie, vytvárania pracovných miest a prispievania k lokálnej 

ekonomike; ako sa sociálne podnikateľské modely menia na komerčné modely; ako sa z 

tradičných príjemcov môžu stať zákazníci. 

 

Téma 1: Individuálne osobnostné charakteristiky spoločné pre šport a podnikanie 

Prehľad zdrojov o prepojení medzi športom a podnikaním v partnerských krajinách projektu 

ENDURANCE priniesol nasledujúci zoznam spoločných znakov medzi individuálnymi osobnostnými 

črtami: 

 Schopnosť prispôsobiť sa zmenám, flexibilita, improvizácia 

 Odolnosť, tolerancia voči tlaku a frustrácii 

 Prijímanie kritiky, schopnosť poučiť sa z neúspechov 

 Motivácia a vízia, orientácia na cieľ, potreba úspechu, ambície, túžba po úspechu 

 Vášeň, pocit spolupatričnosti 

 Húževnatosť, vytrvalosť, dokonca tvrdohlavosť 

 Proaktivita, zmysel pre iniciatívu, schopnosť identifikovať príležitosti 

 Sebavedomie, vnútorná lokalizácia kontroly, individuálna zodpovednosť za vlastné výsledky 

 Uvedomenie si dôležitosti tréningu, sebadisciplína, presnosť, usilovnosť 

 Ochota riskovať a tolerancia strachu 
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 Prekonávanie limitov a obmedzení 

 Vysoká potreba samostatnosti 

 Vyrovnávanie sa s konkurenciou, súťaživosť 

 Tímová práca a duch, vodcovstvo 

 

Šport a podnikanie sa v mnohom prekrývajú, pokiaľ ide o osobnostné charakteristiky, ktoré obe tieto 

oblasti rozvíjajú ale si ich aj vyžadujú. Športovci sa počas svojej kariéry stretávajú s mnohými výzvami, 

ktoré ich nevedomky pripravujú na svet podnikania. V tejto súvislosti sa ďalej zaoberáme vybranými 

zisteniami. 

Najprv môžeme spomenúť zmysel pre výzvu. Premenná súťaživosti v športových disciplínach je 

porovnateľná s konfrontáciami, ktorým čelí podnikateľ so svojimi konkurentmi. Podnikať znamená mať 

aj jasné ciele a pevnú stratégiu. Ciele a stratégie sú v športe konštantou: nie je to len otázka talentu, 

ale aj sebadisciplíny. 

Ďalej športovci aj podnikatelia musia byť schopní prijímať rozhodnutia pod časovým tlakom, inak sa 

môže stať, že príležitosť zanikne. Taktiež, ak veci nejdú presne podľa plánu, sú schopní prispôsobiť sa 

novým situáciám. V súčasnosti sa pri príprave športovcov často pracuje s aspektmi súvisiacimi s 

osobnosťou a emocionálnou inteligenciou (odolávanie tlaku, stresu alebo frustrácii). Takto sú schopní 

lepšie zvládať stresové situácie a viacero súbežných úloh. Sú pripravení plánovať a dodržiavať časový 

harmonogram. 

Potom, vďaka tomu, že sú často vystavení priamej spätnej väzbe a dôsledkom neúspechov (pri 

vykonávaní športu je neúspech neoddeliteľnou súčasťou), majú športovci tendenciu rešpektovať ich a 

brať ich profesionálnejšie. Je zaujímavé, že športovci uprednostňujú prísnu spätnú väzbu pred žiadnou, 

pretože tá druhá naznačuje nedostatok záujmu. Keď sa niečo nepodarí alebo nastanú chvíle neistoty, 

športovci aj podnikatelia odmietajú prijať porážku a využívajú strach ako impulz, aby čelili novým 

situáciám. Vlastnosti ako vytrvalosť a húževnatosť premietajú športovca do dimenzie typickej pre 

podnikateľa, ktorý musí často vydržať a čeliť mnohým ťažkostiam, aby dosiahol svoje ciele. Na ceste 

za úspechom sú obaja typicky pripravení podstúpiť kalkulované riziko. 

Športová angažovanosť zvyčajne podporuje ducha inovácie a proaktivity pri hľadaní a využívaní 

príležitostí. Aktívne zapojenie do športu si zároveň vyžaduje veľkú sebadisciplínu, ktorá je veľmi 

užitočná aj v podnikaní. Disciplinované správanie aj pod tlakom (tiež spoločné pre obe oblasti) ide ruka 

v ruke s motiváciou, vytrvalosťou a odhodlaním. Pozitívne ovplyvňuje aj spoľahlivosť potrebnú na 

dodržiavanie termínov, uzatváranie obchodov a plnenie rôznych úloh. Kým však pravidlá hry nemožno 

porušiť, športovec musí byť ten, kto odmieta nasledovať vytýčenú cestu k priemernosti. Podobne, 

vzpierajúc sa zaužívaným zvyklostiam, môže podnikateľ vytvoriť nové produkty, ktoré spôsobia 

revolúciu vo svete podnikania. 

Súťaž je prítomná v športe aj v podnikaní. V športe sú jednotlivci ostražití a pripravení na útoky 

konkurencie. Okrem toho sú športovci od mladého veku zvyknutí byť lídrami, čeliť výzvam a vzchopiť 

sa tvárou v tvár porážke. Tento charakter, ktorý sa formuje v súťaži prostredníctvom pevnej vôle a 

tréningu, sa prenáša do sveta podnikania. Vášeň, ambície a húževnatosť sú zároveň silou, ktorá 

poháňa podnikateľov aj športovcov tvrdo pracovať na dosiahnutí úspechu. Športovci, ktorí sú úspešní 

vo svojom športe, prejavujú vášeň pre svoj šport, rovnako ako väčšinu podnikateľov poháňa vášeň pre 

ich podnikanie. 
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A napokon, zapojenie do športu podporuje ducha tímovej hry. Každý športovec, aj ten, ktorý sa venuje 

individuálnym športom, vie, že každý člen tímu má dôležitú úlohu. Sú zvyknutí klásť potreby ostatných 

členov tímu na úroveň svojich vlastných potrieb alebo dokonca vyššie. 

 

Téma 2: Ďalšie podporné faktory na úrovni jednotlivca 

Prehľad zdrojov v partnerských krajinách projektu ENDURANCE priniesol nasledujúci zoznam 

podporných faktorov, ktoré posilňujú prepojenie medzi športom a podnikaním spomedzi ostatných 

aspektov na individuálnej úrovni: 

 Rodinné zázemie a rodinné podnikanie 

 Vzdelanie 

 Sieť kontaktov, sociálne/komunikačné zručnosti 

 Kolegovia a siete silných väzieb 

 Vystavenie sa rozmanitosti 

 Popularita, osobná značka 

 Akumulácia zdrojov vrátane finančného kapitálu 

 

Popri osobnostných charakteristikách existuje množstvo premenných na individuálnej úrovni, ktoré sa 

posilňujú prostredníctvom športovej angažovanosti alebo vďaka nej a ktoré možno využiť 

v podnikateľskom kontexte. 

Rodina jednotlivca ovplyvňuje jeho život v mnohých smeroch, často vrátane vzdelávania a výberu 

povolania. Kľúčovú úlohu zohrávajú blízki príbuzní, najmä rodičia a súrodenci. Ak boli rodičia 

podnikatelia, zdá sa byť oveľa istejšie, že daná osoba bude pokračovať vo svojej profesionálnej kariére 

ako podnikateľ. Platí to aj v prípade športovo založených jednotlivcov, ktorí môžu svoje sklony k 

podnikaniu operacionalizovať vo svojej primárnej, duálnej (súbežne so športom) alebo sekundárnej 

(po aktívnom športe) kariére. Okrem efektu podnikateľského vzoru môžu rodinní príslušníci so 

skúsenosťami v podnikaní poskytnúť aj rady cenné. Základom kariéry športovca aj podnikateľa je aj 

vhodné rodinné prostredie, prostredie, ktoré udržiava človeka sústredeného na svoje ciele bez toho, 

aby zanedbával iné dôležité aspekty psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. 

Ďalej, dosiahnuté vzdelanie vo všeobecnosti, a najmä podnikateľské vzdelanie, je nevyhnutné aj pre 

športovcov. Pomáha im pripraviť sa na život po skončení kariéry vrcholového športovca a umožňuje 

im začať pracovať na svojej vedľajšej kariére podnikateľa. Dosiahnuté vzdelanie posilňuje určité 

odborné zručnosti dôležité pre oblasť podnikania, ktorú vykonávajú. 

Pokiaľ ide o siete kontaktov, športové podujatia a súťaže, tréningové programy, školenia, atď. spájajú 

mnoho ľudí pôsobiacich v športe a poskytujú obrovský priestor na rozvoj vzťahov a budovanie sietí 

kontaktov. Športovci (a nielen tí profesionálni) sa počas svojej kariéry osobne stretnú so stovkami ľudí 

od spoluhráčov, trénerov až po funkcionárov, často v niekoľkých krajinách sveta, a vytvoria si obrovskú 

sieť kontaktov. Následne môžu tieto kontakty využiť vo svoj prospech a v prospech svojho podnikania. 

Dokonca v prípade, že ich podnikateľský nápad spadá do oblasti ich športovej orientácie, mohli by mať 

prvotný okruh potenciálnych zákazníkov ešte pred začatím podnikania. Okrem toho intenzívne 

budovanie kontaktov zlepšuje sociálne a komunikačné zručnosti jednotlivca, ktoré sú vo svete 

podnikania nevyhnutnými nástrojmi. 

Ďalej osobitnú úlohu zohrávajú vzory. Je rozdiel medzi silným a slabým vzorom. Medzi prvé patria 

osoby z najbližšieho okolia športovca. Naše podvedomie neustále počúva a zapisuje si všetko z 
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prostredia, v ktorom sa najčastejšie nachádzame. Preto ak sa športovec alebo podnikateľ obklopí 

cieľavedomými ľuďmi a ľuďmi túžiacimi po úspechu, sám sa takým stane. Druhý typ vzorov sa vzťahuje 

na osoby, ktoré jednotlivec osobne nepozná, ale môžu byť známe všeobecne alebo v rámci jeho 

konkrétnej oblasti. Tak či onak, existencia takéhoto úspešného vzoru a/alebo inšpiratívnej myšlienky 

podporuje podnikateľské úsilie. 

Pre úspech v športe je nevyhnutné prijať nespočetné množstvo osobností a pracovných štýlov v tíme 

a nájsť spôsoby, ako umožniť každému športovcovi uspieť. Ak organizácia podporuje rovnakého ducha, 

má oveľa lepšie predpoklady na úspech. Podnikatelia zisťujú, v čom vynikajú, a tieto schopnosti 

posilnia prostredníctvom tréningu a školení. Rovnakú kvalitu môžu využiť aj pri získavaní, rozvoji a 

riadení svojich zamestnancov. 

Napokon, najmä v prípade úspešných profesionálnych športovcov, je ďalším faktorom, ktorý posilňuje 

prepojenie medzi športovou angažovanosťou a následným/paralelným podnikaním, akumulácia 

zdrojov. Tie sa môžu týkať napríklad finančného kapitálu na investície, ale aj osobnej popularity alebo 

uznania, ktoré môžu pomôcť využiť dosah budúceho podnikateľského projektu na čo najväčší počet 

ľudí. 

 

Téma 3: Externé podporné faktory a spúšťače 

Preskúmanie zdrojov v partnerských krajinách projektu ENDURANCE prinieslo nasledujúce príklady 

externých podporných a spúšťacích faktorov, ktoré posilňujú prepojenie medzi športom a 

podnikaním: 

 Existencia osobitných právnych predpisov a nariadení týkajúcich sa podnikania v oblasti 
športu 

 Všeobecné administratívne, byrokratické a daňové zaťaženie podnikania 

 Kultúrne a spoločenské normy 

 Športové organizácie a inštitúcie 

 Špecializované médiá, internetové médiá 

 Profesionálne organizácie a siete, organizácie tretieho sektora 

 Podporné programy pre budúcich podnikateľov, granty na začatie podnikania a iné  

 Špecifická odborná príprava v oblasti podnikania v športe 

 

Externé prostredie s jeho podpornými a spúšťacími faktormi je samozrejme špecifické a odlišné v 

každej krajine a môže sa ďalej líšiť na úrovni regiónov alebo obcí. Preto zoznam a nadväzujúca diskusia 

o faktoroch, ktoré podporujú prepojenie medzi športom a podnikaním, nie sú v žiadnom prípade úplné 

a/alebo univerzálne. Napriek tomu predstavujú súhrn kľúčových zistení, ktoré budú usmerňovať naše 

ďalšie úvahy o tejto téme v rámci projektu ENDURANCE. 

Právne prostredie a existujúce administratívne, byrokratické a daňové zaťaženie ovplyvňujú a 

usmerňujú podnikateľskú činnosť vo všeobecnosti vrátane prepojenia športu a podnikania. Zatiaľ čo 

priaznivé podmienky podporujú podnikateľskú aktivitu, komplikovaná a nestabilná legislatíva a vysoké 

zaťaženie skôr brzdia potenciálnych podnikateľov. Okrem toho niektoré krajiny (napr. Slovensko) 

zaviedli osobitné legislatívne a administratívne opatrenia pre športovú profesiu a podnikanie v športe. 

Tie môžu pomôcť objasniť kontext a vytvoriť základ pre potenciálne podporné politiky, ale môžu tiež 

znamenať dodatočné administratívne alebo registračné požiadavky a súvisiace náklady. 
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Ďalší, neformálny rozmer externého prostredia predstavujú kultúrne a spoločenské normy. Kultúra je 

dôležitá v každej diskusii o podnikaní, pretože určuje postoj jednotlivcov k začatiu podnikania. Určité 

kultúrne postoje môžu uľahčovať alebo naopak brániť vstupu do podnikania. Keď spoločnosť zmýšľa o 

podnikaní pozitívne, je oveľa jednoduchšie sa v ňom realizovať. 

V športovom ekosystéme sú prirodzene prítomné športové organizácie a inštitúcie rôznych typov a 

úrovní. Zvyčajne majú vo svojej oblasti pôsobenia veľkú členskú základňu, dobrý dosah na svoje cieľové 

skupiny a často poskytujú vzdelávacie programy. Tieto programy môžu zahŕňať aj vzdelávanie v oblasti 

podnikania (zatiaľ však zvyčajne nezahŕňajú). Podobné podporné a spúšťacie faktory môžu poskytovať 

profesijné organizácie a siete alebo organizácie tretieho sektora, ktoré spájajú jednotlivcov a 

organizácie v rôznych športoch alebo športových oblastiach, pričom niektoré z nich môžu byť špeciálne 

zamerané na podnikanie v športe. Takéto iniciatívy môžu fungovať aj ako spolupráca rôznych 

zainteresovaných strán v rámci športovej komunity aj mimo nej. Príkladom je "Slovenské športové 

inovačné centrum" (Slovensko) alebo "Šport a podnikanie: hrajte spolu, vyhrávajte spolu" od ICE 

(Talianska obchodná agentúra), “Confindustria” a “CONI” (Taliansko). 

Ďalej je možné nájsť podporu na posilnenie prepojenia medzi športom a podnikaním v programoch a 

iniciatívach na podporu podnikania (vrátane možností financovania), a to buď všeobecných, alebo 

zameraných na športovú komunitu alebo podnikanie súvisiace so športom. Keď človek vie, že je k 

dispozícii pomoc pri začatí podnikania (peniaze aj poradenstvo), uľahčuje to rozhodnutie stať sa 

podnikateľom. Takáto pomoc môže okrem iného zahŕňať aj špecifické školenia v oblasti podnikania, 

marketingu alebo financií. Naopak, ak chýbajú podporné iniciatívy alebo alternatívy financovania, 

možno to byť považované za prekážku začatia podnikania v oblasti športu. 

Prepojenie športu a podnikania napokon podporuje aj existencia politík a programov, ktoré propagujú 

šport, športové a rekreačné ponuky, a športový cestovný ruch, sprevádzané dostatočným 

financovaním (napr. investície do športovej infraštruktúry, športových a rekreačných zariadení, 

podpora športových organizácií a subjektov, atď.). Týmto spôsobom podporujú existujúcu športovú 

komunitu a podnecujú športovú angažovanosť širšej populácie, čím posilňujú príslušné individuálne 

charakteristiky prostredníctvom športu a tiež rozširujú potenciálne trhy vytvorené športovou 

verejnosťou. 

 

Téma 4: Vzdelávanie a pedagogické prístupy 

Prehľad zdrojov v partnerských krajinách projektu ENDURANCE priniesol tieto hlavné zistenia o 

pedagogických prístupoch a vzdelávaní, ktoré rozvíjajú a využívajú spoločné črty medzi športom a 

podnikaním: 

 Vzdelávanie v oblasti podnikania pre športovú komunitu sa poskytuje najmä vo formálnych 
vzdelávacích systémoch, najmä na terciárnej úrovni. 

 Programy športového manažmentu sú bežné, ale ich orientácia na podnikanie je základná a v 
profiloch absolventov prevládajú pracovné pozície 

 Existujú tiež podnikateľské vzdelávanie poskytované športovými organizáciami a federáciami 

 Poskytovateľom vzdelávania v oblasti podnikania na všetkých úrovniach chýbajú 
špecializované zdroje o podnikaní v športe 

 Účastníci vzdelávania z radov športu oceňujú praktické príklady (napr. prípadové štúdie a 
vzory), aplikáciu naučených konceptov v praxi a prácu na projektoch 
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Z pedagogického a vzdelávacieho hľadiska je najlepšie, ale stále nie veľmi intenzívne, prepojenie medzi 

športom a podnikaním v rámci školských systémov, najmä na úrovni vyššieho vzdelávania. 

Vo všetkých krajinách projektu ENDURANCE existuje mnoho všeobecných študijných programov 

zameraných na podnikanie a obchod. Hoci sú otvorené pre študentov akéhokoľvek charakteru 

(vrátane športového), väčšinou nezohľadňujú špecifiká športovej oblasti. Na druhej strane, 

vysokoškolské štúdium v odboroch súvisiacich so športom (s výnimkou športového manažmentu) 

takmer vôbec nezahŕňa obsah týkajúci sa podnikania. Hoci existuje veľké množstvo magisterských a 

postgraduálnych študijných programov a niekoľko celých študijných programov špecializovaných na 

športový manažment, väčšinu absolventov športového manažmentu čaká pracovná kariéra ako 

odborníkov alebo manažérov v rôznych typoch športových organizácií a subjektov. Takisto sa nenašli 

špecializácie zamerané výlučne na podnikanie v športe a témy súvisiace s podnikaním a zakladaním 

podnikov sú zvyčajne v obmedzenej miere zakomponované do programov športového manažmentu. 

Vzdelávanie v oblasti športového manažmentu sa poskytuje aj na úrovni stredných škôl (napr. na 

Slovensku) a predstavuje dobrú alternatívu pre športové talenty, ktorá spája priaznivé podmienky pre 

športovú prax s určitým vzdelaním v oblasti športového manažmentu. Pozornosť venovaná podnikaniu 

je však tiež veľmi obmedzená čo do rozsahu aj hĺbky a od absolventov sa očakáva, že sa stanú skôr 

zamestnancami podieľajúcimi sa na riadení rôznych typov športových organizácií, klubov, zväzov a 

iných typov subjektov. 

Existujúce ponuky podnikateľského vzdelávania v športových odboroch teda poskytujú skôr úvodnú 

orientáciu v oblasti podnikania spolu s elementárnymi praktickými otázkami súvisiacimi so založením 

podniku v oblastiach súvisiacich so športom. To sa týka tak stredoškolského, ako aj vysokoškolského 

vzdelávania. Taktiež pedagógovia v oblasti podnikania na oboch týchto úrovniach zdôrazňujú 

nedostatok dostupných zdrojov špecificky zameraných na podnikanie a manažment v športe. 

Pokiaľ ide o pedagogiku podnikania, študenti stredných a vysokých škôl v oblastiach súvisiacich so 

športom oceňujú najmä praktické príklady (vrátane prípadových štúdií a vzorov) a aplikáciu obsahu 

učebných osnov na reálnych príkladoch športových podnikateľov a projektové úlohy súvisiace s ich 

odborným/športovým zameraním. 

V niektorých krajinách projektu ENDURANCE poskytujú športovým komunitám určitú podnikateľskú 

prípravu športové federácie alebo regionálne športové zastupiteľstvá (napr. Španielsko). Podnikanie 

je tiež zahrnuté medzi sekundárne/duálne kariérne možnosti v niekoľkých podporných a vzdelávacích 

programoch pre profesionálnych športovcov (napr. Taliansko). 

Nástroje odbornej prípravy pre podnikateľov by mali byť veľmi praktické, univerzálne a zároveň 

dostatočne špecifické, aby reagovali na ich konkrétne potreby. Dobrým spôsobom, ako im pomôcť, by 

bolo aj usporiadanie podporných skupín, kde by mohli diskutovať o svojich problémoch a požiadať o 

pomoc. Niektorí partneri projektu ENDURANCE uviedli, že v úspešných športových kluboch, 

federáciách a spoločnostiach zaoberajúcich sa športovými aktivitami chýbajú praktické znalosti o 

podnikaní. Treba sa však vyhnúť akémukoľvek zovšeobecňovaniu, pretože vzdelávacie potreby 

cieľovej skupiny sú rôzne, napríklad preto, že športovci majú rôznu úroveň vzdelania. 
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Téma 5: Prepojenie športu a podnikania s cieľom vytvoriť sociálny dopad 

Prehľad zdrojov v krajinách projektu ENDURANCE priniesol nasledujúci zoznam zistení o tom, ako majú 

spoločné črty medzi športom a podnikaním potenciál vytvárať sociálny dopad: 

 Športové iniciatívy ako nástroje inklúzie, sociálneho začlenenia a občianskej participácie 

 Športové podujatia, iniciatívy a hnutia ako nástroje na pritiahnutie pozornosti a zvýšenie 
angažovanosti ľudí v sociálnych otázkach a problémoch 

 Všeobecný prínos podnikania v športe pre spoločnosť a ekonomiku - vytváranie pracovných 
miest, uspokojovanie potrieb zákazníkov, platenie daní, zvýšená spotreba, podpora zdravia, 
fyzická a duševná pohoda, kvalita života a spokojnosť, spoločenská užitočnosť 

 

V krajinách zapojených do projektu ENDURANCE sme našli mnoho argumentov a príkladov, že 

športové iniciatívy rozvíjané v podnikateľskom duchu alebo dokonca ako podnikateľské iniciatívy slúžia 

ako účinné nástroje na podporu participácie a sociálneho začlenenia. Predstavujú príležitosti na 

zbližovanie komunít, prekonávanie izolácie vylúčených skupín a jednotlivcov a dávajú im nádej na 

zlepšenie životných podmienok. Na komunitnej úrovni znižujú sociálne a etnické napätie, vyvolávajú 

viac kolektívnych akcií a zapojenie komunity, najmä prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. 

Príkladom takýchto iniciatív sú "Mondiali antirazzisti" (Majstrovstvá sveta v boji proti rasizmu) v 

Taliansku alebo Dajori (Občianska organizácia združujúca rómsku komunitu) na Slovensku. Sociálny 

dopad sa dosahuje mnohými spôsobmi, napríklad vytváraním športových štipendií pre znevýhodnené 

skupiny, budovaním spoločenského povedomia a senzibilizačnými kampaňami proti šikanovaniu na 

školách, v boji proti rakovine, v prospech integrácie zdravotne postihnutých ľudí prostredníctvom 

športu, atď. 

Ďalej, ako už bolo povedané, športové podujatia, iniciatívy a hnutia slúžia ako nástroje na pritiahnutie 

pozornosti a zvýšenie angažovanosti ľudí v sociálnych otázkach a problémoch. Majú silu pôsobiť ako 

výchovné prostriedky a mimoriadne katalyzátory pozitívnych univerzálnych hodnôt. Šport je 

univerzálnym jazykom, pretože presahuje geografické, časové a kultúrne podmienky. Spája ľudí, ktorí 

majú spoločný záujem, tým, že sa správajú podnikavo. To viedlo k tomu, že šport sa využíva ako 

podnikateľský mechanizmus na podporu mieru, zastavenie vojen a budovanie lepšej globálnej 

spoločnosti (Ratten, 2015). Medzi príklady patria hnutia ako „Black lives matter“, pochody alebo 

iniciatívy proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov. Tu môže osobnosť populárneho športovca 

dokonca využiť pákový efekt. Navyše je to možné aj po skončení športovej kariéry, keďže športovcom 

zostáva ich vysoká reputácia. Zapojenie sa do takýchto iniciatív je teda jednou z dvojitých/druhotných 

kariérnych ciest športovcov, pričom zabezpečuje aj spoločenský dopad. 

Okrem toho šport (vo všeobecnosti, ako aj v rámci športového podnikania) vytvára významný a bohatý 

prínos pre spoločnosť a ekonomiku. Medzi ekonomické účinky patrí vytváranie pracovných miest, 

uspokojovanie potrieb zákazníkov a z toho vyplývajúca zvýšená spotreba, platenie daní, výstavba 

športových zariadení, cestovný ruch a následný rozvoj príslušných destinácií, zvýšenie produktivity, 

zníženie práceneschopnosti, organizovanie významných športových podujatí. Okrem toho sociálne 

účinky zahŕňajú zlepšenie verejného zdravia a zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle, fyzickú 

a duševnú pohodu, kvalitu života a spokojnosť, spoločenskú užitočnosť, socializáciu prostredníctvom 

zvýšenia sociálnych väzieb a pocitu spolupatričnosti, zlepšenie prosociálneho správania, zníženie 

kriminality a protispoločenského správania. 
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