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Slabiny a šance slovenského futbalu
Výsledky prieskumu medzi 228 futbalovými klubmi na Slovensku

INEKO, február 2005

Tlačová správa

V záujme pokračovať v ozdravovaní slovenskej spoločnosti,  a to aj  formou pomoci
slovenskému  futbalu,  uskutočnil  ekonomický  inštitút  INEKO  za  technickej  podpory
Slovenského futbalového zväzu a firmy Šport Progress, s.r.o., prieskum medzi futbalovými
klubmi.  Cieľom bolo  zistiť,  aké  sú najväčšie  problémy slovenského  futbalu  a ich  príčiny.
Prieskum prebehol v závere roka 2004 formou dotazníka so 65 otázkami. Z približne tisíc
klubov oslovených v rámci celého Slovenska vrátilo vyplnené dotazníky 228 klubov.

Za  najväčšie  problémy  slovenského  futbalu  označili  respondenti  neochotu
súkromných  firiem  podporovať  futbal,  odchod  talentov  do  zahraničia  a  výskyt  korupcie.
O niečo menej  často  spomínali  problémy  prameniace  z neprehľadných  vlastníckych
a pracovno-právnych vzťahov, ako aj nedostatok zahraničných skúseností.

Pri  hľadaní  súkromných  sponzorov  považujú  kluby  za  najväčšie  prekážky  výskyt
ekonomicky  slabých  firiem  v  okolí,  ďalej  nízku  návratnosť  pre  sponzora,  a  neochotu
zahraničných  firiem financovať  slovenský  futbal.  Spolu  22% všetkých  klubov  uviedlo,  že
nemá žiadneho sponzora. 

Ochranu  investícií  do  výchovy  mladých  talentov  považuje  za  nedostatočnú  81%
všetkých respondentov, zvyšných 19% ju označilo za dostatočnú. Z pohľadu väčších klubov
(ide o výberové hodnotenie 17 klubov s ročným rozpočtom nad 1 mil. Sk) sa navyše ochrana
týchto investícií v porovnaní s minulosťou zhoršila.

Prekvapujúce  závery priniesli  otázky  týkajúce  sa korupcie.  Až  37% respondentov
uviedlo, že sa v ich súťaži vyskytuje pravidelne, podľa ďalších 43% raz za čas, a iba 6%
poprelo výskyt korupcie.  V posledných piatich rokoch sa osobne stretlo s korupciou 46%
respondentov,  35% vie o  korupcii  z  počutia  a  len  19% sa s  korupciou nestretlo  vôbec.
Výsledky  sú  podobné  aj  pri  výberovom  hodnotení  väčších  klubov.  Podľa  prieskumu  sa
korupcia  objavuje  najčastejšie  vo  forme  podplácania  rozhodcov,  tiež  však  hráčov
a funkcionárov.

Medzi návrhmi  na riešenie problémov kluby najviac uvádzali  cielené investície  do
výchovy  mládeže,  lepšiu  ochranu  a  vyhľadávanie  talentov,  nové  metódy na  odstránenie
korupcie a prínos zahraničných skúseností v tréningu.

Pri  otázke,  aké  sú  najväčšie  problémy  jednotlivých  klubov,  uviedli  takmer  všetci
respondenti  zlé finančné a materiálne podmienky.  V porovnaní s obdobím pred 10 rokmi
poukazuje  väčšina  klubov  na  zhoršenie  finančnej  situácie.  Pri  skúmaní  zmeny  stavu
materiálnych  podmienok  však  paradoxne  väčšia  časť  klubov  uviedla  zlepšenie  situácie
(dresy a lopty, ihrisko, štadión), zhoršenie konštatovali iba pri doprave. Zlá finančná situácia
neumožňuje  najmä  klubom  z nižších  súťaží  odmeňovať  vlastných  hráčov,  trénerov,  ani
funkcionárov.

Z prieskumu  okrem  iného  vyplynulo  aj  to,  že  veľká  väčšina  klubov  (76%)  má
z právneho hľadiska pomerne voľnú formu občianskeho združenia.


