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 Šport bol od svojho vzniku riadený spontánne. Postupne sa vyvinuli dva základné spôsoby riadenia 

športu: administratívny a manažérsky. Rozdiely medzi nimi charakterizujeme týmito znakmi: 

 

1. Umiestnenie v sektore: 

 Administratívne riadenie - zvyčajne štátny sektor. 

 
 Manažérske riadenie - neštátny, súkromný sektor. 

 
2. Tok financií: 

 Administratívne riadenie - z centrálneho rozpočtu. 

 

 
 

 Manažérske riadenie - závislý od predaja tovarov a služieb. 

 
3. Monitorovanie zdrojov: 

 Administratívne riadenie - vzhľadom k rozpočtu. 

 Manažérske riadenie - aktíva a pasíva v rovnováhe. 

 

4. Vzťah k zákazníkovi: 

 Administratívne riadenie - neexistuje, alebo nie je dominantný. 

 Manažérske riadenie - ignorancia zákazníka nie je možná. 



 
 

5. Marketing: 

 Administratívne riadenie - neexistuje, alebo nie je rozhodujúce. 

 Manažérske riadenie - prioritné zameranie. 

 
 

             Väčšina športových subjektov (s výnimkou klubov a centier rezortov školstva, obrany a vnútra) nie 

je vlastnená štátom.  

Administratívne riadenie je charakteristické riešením jedinej možnej alternatívy vyplývajúcej z existencie 

jediného (alebo významne dominantného) finančného kanála. Nie je podstatné, či finančným zdrojom je 

štátny, obecný alebo súkromný rozpočet.  

Manažérske riadenie znamená výber najvhodnejších alternatív, vytváranie ich (aktuálnej) hierarchie a 

hľadanie nových alternatív.  

 

Konkrétny športový subjekt môže byť riadený:  

 absolútne administratívne 

 prevažne administratívne, 

 administratívno-manažérsky, 

 prevažne manažérsky, 

 absolútne manažérsky. 

            

Častejšie sa stretávame práve so zmiešanými spôsobmi riadenia.  

Ak všetky zdroje financovania športového subjektu plynú iba z predaja športových produktov, vtedy 

hovoríme o absolútnom manažérskom riadení. Predaj musí byť samozrejme podporovaný marketingom.  

Športový marketing je jedným z východísk športového manažmentu. Umožňuje vytvárať na sebe navzájom 

nezávislé finančné kanály – ak predávame viacero produktov. Vzniká viac zdrojové financovanie, ktoré je 

stabilnejšie než financovanie z dominantného centrálneho zdroja.  

 

Obvyklými produktmi, ktoré športový subjekt predáva sú: 

 

- služby pre divákov (vrátane vstupného), 

 

  
- suveníry (klubové, reprezentačné), 

 



 

- televízne a rozhlasové prenosové práva, 

športové motívy a priestory pre marketingovú komunikáciu (reklamu). 

 
 

Akýkoľvek finančný zdroj môže skolabovať. Ak ich je viacero, znižuje sa riziko fatálnej finančnej 

nedostatočnosti. Práve vysoká miera marketingovej orientácie je určujúcim faktorom manažérskeho 

riadenia v športe. 

Rozhodujúcim rozlišovacím prvkom je teda skutočnosť, či zdroje športového subjektu plynú 

prevažne (prípadne výlučne) z predaja alebo „prichádzajú“ z akéhokoľvek centrálneho zdroja.  

Administratívne ani manažérske riadenie neznamená automaticky dobré alebo zlé riadenie. 

Ideálnym prípadom by bolo absolútne manažérske riadenie založené výlučne na predaji rozličných 

produktov. To by znamenalo existenciu viacerých nezávislých finančných tokov a vysokú stabilitu 

prostriedkov. Tento stav je však v podmienkach slovenského športu a slovenskej ekonomiky momentálne 

reálne nedosiahnuteľný.  

 

Použité zdroje (web linky): Management a marketing sportu (E.Čáslavová), Google 

 

Použité aplikácie: Microsoft Word, Google 

 

Aplikácia na môj šport: Aj môj športový klub je riadený prevažne manažérsky (zmiešane). Jeho vlastník 

je súkromný podnikateľ, na klub dostáva však i štátnu dotáciu. 

 

Zaujímavosť: Absolútne manažérske riadenie športového klubu založené výlučne na predaji rozličných 

športových produktov a služieb je momentálne v podmienkach slovenského športu a slovenskej ekonomiky 

reálne nedosiahnuteľné. 

 

Získaná zručnosť: Na základe získaných informácií už dokážem uplatniť rozdiel medzi dvomi 

základnými spôsobmi riadenia športového subjektu v praxi.   

 

Inšpirácia, motivácia: Chcel by som v budúcnosti pracovať ako manažér súkromného športového 

subjektu. 

 

 

 

  

 


