
UEFA GROW – SROI model

SPOLOČENSKÁ NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ DO FUTBALU 
NA SLOVENSKU
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CIEĽ – SPRACOVAŤ FINANČNÚ ANALÝZU PREUKAZUJÚCU MIERU BENEFITOV, KTORÉ 
PRINÁŠA MASOVÁ ÚČASŤ VO FUTBALE, ZA ÚČELOM TVORBY STRATEGICKÝCH 
PARTNERSTIEV A DLHODOBEJ UDRŽATEĽNOSTI ROZVOJA FUTBALU.

EKONOMIKA
Ekonomická hodnota spotreby a zamestnanosti vo 
futbale
Príjmy generované investíciami do infraštruktúry

ZDRAVIE
Zdravšia populácia v dôsledku aktivity a úspora 
nákladov na zdravotnú starostlivosť, napr. zníženie 
výskytu cukrovky, či zníženie rizika srdcových chorôb

SPOLOČNOSŤ
Pozitívny sociálny vplyv prostredníctvom aktívnej 
populácie, napr. zníženie kriminality, zlepšené 
vzdelávanie, výkony atď.

FUTBALOVÉ VÝKONY
Silnejší zdroj získavania talentov cez rozšírenú 
účastnícku základňu
Zlepšená kvalita trénovania a klubov vedúca k rozvoju 
športu

UEFA GROW SROI model  
pomôže pri postupnom náraste 
financovania masového futbalu, 
keďže futbalový zväz a vládne 

inštitúcie týmto získavajú 
jedinečný a hmatateľný dôkaz o 
tom, ako investície do masového 
futbalu vplývajú na spoločnosť z 

hľadiska jeho ekonomickej 
hodnoty, sociálnych a 

zdravotných výhod a elitných 
futbalových výkonov.
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Na vývoji SROI modelu sa podieľali lokálni špecialisti, odborné komisie viacerých univerzít a tiež experti 
v oblasti poradenstva vo futbale, ktorí poskytli svoje rady a skúsenosti v prospech projektu

PORADNÝ PANEL plnil 3 základné funkcie
§ Poskytnúť odborné poradenstvo pri tvorbe metodológie a 

ekonomickom modeli

§ Sledovať vývoj a ponúknuť usmernenia k spracovaniu analýzy

§ Schváliť analýzy a potvrdiť platnosť použitých metód

§ Rozsiahle zapojenie tímov národného zväzu a lokálnych odborníkov v 
Rumunsku a Švédsku - uskutočnilo viac ako 15 stretnutí

§ Špecialisti z centrálnej vlády, národných zväzov, regionálnych 
futbalových zväzov, športových konfederácií, klubov a univerzít

§ Skúsení odborníci so znalosťou prostredia masového futbalu, elitného 
futbalu, klubov a súťaží, trénerstva, športových zariadení, komunikácie 
a médií, pravidiel a finančnej analýzy

LOKÁLNI ŠPECIALISTI

§ Preskúmanie viac ako 100 výskumných projektov obsahujúcich 
viac ako 150 súvisiacich poznatkov

§ Použitie 7 databáz a výskumných štúdií Európskej Únie a 
Svetovej zdravotníckej organizácie

DÁTA A VÝSKUM
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KOMERČNÁ ŠTÚDIA BOLA ROZDELENÁ DO 3 SEKCIÍ

Ekonomické - napr.

VÝSTUPY

Sociálne - napr.

Zdravie- napr.

Výkon futbalu - napr.

Podpora talentov

Úspech profesionálnych klubov

Prevencia cukrovky

Úspora nákladov na zdravotnú 
starostlivosť

Kriminalita

Dobrovoľníctvo

Tvorba pracovných miest

Rast ekonomiky

TVORBA DOPYTU

Programy

Riadenie & Postupy

Marketing & Komunikácia

Národná hrdosť

INFRAŠTRUKTÚRA
Ihriská a štadióny

Tréneri & Pracovná sila

Kluby & Ligy

Technológie
Vzdelávanie

SOCIO-DEMOGRAFICKÝ KONTEXT

Demografia

Sociálna ekonomika

Geografia & Životné prostredie

Životný štýl

NÁSTROJE

2

1
3

ÚČASŤ NA FUTBALE
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ÚČASŤ HRÁČOV NA FUTBALE PRINÁŠA BENEFITY NAPRIEČ VŠETKÝMI NAŠIMI VÝSTUPMI

1

2

EKONOMIKA
Ročný príjem z využitia novej 

futbalovej infraštruktúry a útrat 
nových hráčov

SPOLOČNOSŤ
Vplyv 

spoločenských benefitov

Kriminalita

Útraty hráčov Zamestnanosť

Vzdelávanie a postavenie 
mimo sociálny systém

Rozvoj štadiónov a ihrísk

Dobrovoľníctvo
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3

4

ZDRAVIE
Zníženie nákladov na zdravotnú 
starostlivosť v nadväznosti na 

masovú účasť na futbale

VÝKON
Zvýšenie základne futbalu zlepšuje 

výkon profesionálnych klubov

R² = 0,6105

ÚČASŤ HRÁČOV NA FUTBALE PRINÁŠA BENEFITY NAPRIEČ VŠETKÝMI NAŠIMI VÝSTUPMI

Cukrovka a rakovina Psychické zdravie Futbalové zranenia

Hráčska základňa Zlepšenie trénovania Vzory a inšpirácia
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AKTUÁLNY VPLYV ÚČASTI VO FUTBALE NA SLOVENSKU

EKONOMIKA

€ 54,1mil. 
Priamy príspevok do 

ekonomiky štátu

SPOLOČNOSŤ

€ 18,9mil.
Ekonomický vplyv vytvorených 

sociálnych benefitov

ZDRAVIE

€ 105mil.
Úspora na nákladoch za 
zdravotnú starostlivosť

VÝKON

Slovensko je aktuálne medzi

17. a 29. miestom vo väčšine 
mužských, ženských a mládežníckych 

rebríčkoch UEFA

93 tisíc REGISTROVANÝCH FUTBLISTOV NA SLOVENSKU
= 178 miliónov €

1 2 3 4
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PRÍSPEVOK DO EKONOMIKY

EKONOMIKA

1

19,5 miliónov € 34,6 miliónov € 14 tisíc úväzkov
Hodnota útraty pri účasti na futbale Tvorba pracovných miestHodnota infraštruktúry

§ Založené na hodnote 545 ihrísk s umelou 
trávou:
§ Príspevok 3,3 miliónov € do HDP cez 

stavebnícky priemysel na Slovensku
§ 16,2 miliónov € priamej hodnoty výstavby 

infraštruktúry a prenájmov

§ Prieskum realizovaný na 1009 hráčoch 
masového futbalu odhalil priemerné ročné 
výdavky 304 EUR (vrátane 149 EUR na 
vybavenie, 54 EUR na poplatky, 46 EUR na 
cestovné a 55 EUR na iné výdavky).

§ Multiplikačný efekt týchto výdavkov bol 
použitý na vyjadrenie celkového vplyvu útrat 
vo futbale na ekonomiku SR.

§ Založené na práci priamo prepojenej s hraním 
masového futbalu:

§ 13 tisíc úväzkov v športovom priemysle 
na základe pomeru zamestnancov a 
účasti na futbale

§ 1,3 tisíc úväzkov prostredníctvom 
investícií do výstavby miestnej 
infraštruktúry

Priamy príspevok do ekonomiky

PRÍSPEVOK 54,1 MILIÓNOV €
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VPLYV FUTBALU NA SOCIÁLNE UKAZOVATELE

SPOLOČNOSŤ

2

Ekonomický vplyv sociálnych benefitov

ÚSPORA 18,9 miliónov €

Mimo sociálny systém* Lepšie vzdelávanieZníženie kriminality

5 tisíc € 3,5 mil. € 6,6 mil. €
§ Odhad celkových nákladov, 

založený na poznatkoch rizika a 
nákladov spojených s 
kriminalitou mladistvých

§ Odhadovaná hodnota schopnosti 
futbalu znížiť riziko kriminality

§ Použité boli existujúce 
hodnotenia k zisteniu celkových 
nákladov na mládež mimo 
zamestnania, školy a tréningu

§ Odhadovaná hodnota 
schopnosti futbalu znížiť riziko 
postavenia mimo systém

§ Posúdenie hodnoty toho, ako 
prispieva futbal k zlepšeniu 
vzdelávania je založené na 
výpočte OECD

§ Následne upravené 
zohľadnením vplyvu vzdelávania 
na HDP

Dobrovoľníctvo

8,8 mil. €
§ Založené na posúdení hodnoty 

dobrovoľníctva v športe 
Európskou Úniou v prepočte na 
počet dobrovoľníkov vo futbale 
za účelom zistenia hodnoty 
každého takéhoto dobrovoľníka.

* Mimo zamestnania, vzdelávania alebo tréningu
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VÝRAZNÉ ÚSPORY NÁKLADOV NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ
PROSTREDNÍCTVOM PREVENCIE CHORÔB

ZDRAVIE

3

Hranie futbalu znižuje náklady na zdravotnú starostlivosť

ÚSPORA 105 miliónov €

RAKOVINA PĽÚC

4,4 mil. € 

CUKROVKA II. 
TYPU

KARDIOVASKULÁRNE
CHOROBY

RAKOVINA 
HRUBÉHO ČREVA

PSYCHICKÉ 
ZDRAVIE

NÁKLADY NA
ZRANENIA

SUBJEKTÍVNY 
POCIT BLAHA

0,5 mil. € 1 tis. € 233 tis. € 6,6 mil. € 97,5 mil. € 4,1 mil. €

Prevencia cca. 
1,500 prípadov

Prevencia cca. 
1,000 prípadov

Prevencia < ako 1 
prípadu

Prevencia cca. 40 
prípadov

Prevencia cca. 
1,100 prípadov

Akademický výskum 
skúmal 67 rôznych 
športov, ktorým priradil 
hodnotu na základe 
porovnania ochoty ľudí 
zaplatiť za rovnocennú 
podporu ich pocitu 
blaha prostredníctvom 
iných terapií.

Hodnotenie „nákladov 
spojených so zrane-
ním“ je založené na 
štúdii o uplatnení 
poistných udalostí pri 
športových úrazoch 
na Novom Zélande, 
ktorá uvádza náklady 
na špecifické 
zranenia vo futbale

Tieto výpočty sú založené na posúdení rizika, že hráči v populačných skupinách čelia týmto podmienkam a následným nákladom na
liečbu, rovnako tak na posúdení účinku pravidelného zapojenia sa do športu ako je futbal na znižovanie tohto rizika. Zníženie rizika je 

následne použité ako podklad k výpočtu znížených nákladov pre spoločnosť na základe nižšej potreby liečby. Výpočty sú ďalej znížené s 
ohľadom na podiel hráčov, ktorí by sa pravdepodobne podieľali na podobných formách fyzickej aktivity, ak by nehrali futbal.
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ROVNICA ÚČASTI NA FUTBALE – za účelom odhadu vplyvu budúcich investícií do masového futbalu 
na Slovensku

R² = 0,5449
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Existuje priamy kladný vzťah medzi investíciou do 
masového futbalu a účasťou na ňom ...

... čo má za následok postupne klesajúcu návratnosť ďalších investícií do účasti na
futbale - Slovensko má potenciál získať dobrú návratnosť investícií do hrania futbalu.

na získanie 2,5% ďalších 
hráčov sa rovná ...

Dodatočná ročná 
investícia

nových
registrovaných 

hráčov

281.9 tisíc €

~2,344
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1

2

3

Príjmy z infraštruktúry Príjmy z účasti na 
futbale

Zamestnanosť

Vzdelávanie a voľný čas 
(mimo zamestnania, 

vzdelávania a tréningu) 

Kriminalita Dobrovoľníctvo

Kardiovaskulárne 
choroby

Pocit blaha Ostatné

2,344 
nových 
hráčov

Ekonomika

0,9 milióna €
Ročný prínos novej infraštruktúry   

a útrat nových hráčov 

Spoločnosť

0,4 milióna €
Ekonomický dopad sociálnych 

benefitov

Zdravie

2,6 miliónov €*
Zníženie nákladov na zdravotnú 
starostlivosť z účasti na futbale

* Náklady zahŕňajú aj vyčíslenie dôsledkov zranení hráčov futbalu

CELKOM
3,9 mil. € 

PLÁNOVANÁ ÚČASŤ PRINESIE BENEFITY NAPRIEČ VŠETKÝMI OBLASŤAMI NAŠICH VÝSTUPOV
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ZVÝŠENIE POČTU HRÁČOV 
Môže v dlhodobom meradle zlepšiť výsledky profesionálnych tímov a národných výberov

+0,4% 
vo výkone

+1% 
vo výkone

84
žien

2,261 
mužov

bez vplyvu na 
postavenie v 
rebríčku UEFA **

bez vplyvu na 
postavenie v 
rebríčku UEFA **

CELKOVO NOVÝCH REGISTROVANÝCH HRÁČOV *

* Tento modelovaný vplyv sa vzťahuje výhradne ku zvýšeniu účasti
** Naše analýzy ukazujú, že lepší výkon sa môže dosiahnuť zvýšením a kvalitou trénovania

VÝKON

VPLYV NA ÚSPECH 
SENIORSKÝCH 

PROFESIONÁLNYCH 
TÍMOV

Zvýšenie účasti 
mužov na futbale
prináša posun v 

rebríčku

Zvýšenie účasti žien 
na futbale prináša 
posun v rebríčku
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POTENCIÁLNA NÁVRATNOSŤ BUDÚCICH INVESTÍCIÍ

ZVÝŠENÁ ÚČASŤNOVÁ INVESTÍCIA DODATOČNÉ VÝNOSY

Návratnosť

Investícia 281,900 €
teda vo výške 120 € na 
účastníka (hráča)

§ Dodatočný ekonomický prínos vo výške 
takmer 4 miliónov €

§ Takmer o 100 viac prípadov prevencie 
negatívnych zdravotných stavov, spojených         
s úsporou 2,6 miliónov €

§ Spoločenské benefity zvýšené o viac ako 400 tis. €
§ Zlepšenie bodového postavenia v rebríčkoch UEFA

2,344 nových hráčov a hráčok

Nový hráč futbalu priemerne vyprodukuje hodnotu
1,664 €, čo pri navrhovaných 2,344 hráčoch znamená 
celkovú návratnosť 3,9 milióna € 

Celkom to činí

182,3 miliónov €
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ZHRNUTIE ŠTÚDIE (vrátane novej dodatočnej investície)

Zdravotný prínosEkonomický prínos Spoločenský prínos

Ďalšie kroky a odporúčania

Takmer 60 miliónov € ako 
pridaná hodnota 
do ekonomiky ročne.
Viac ako 14 tisíc 
podporených kariér 
(pracovných).

Prevencia negatívnych sociálnych 
aspektov v hodnote viac ako
3,6 milióna €.
Pridaná hodnota do ekonomiky takmer 
7 miliónov € zo zlepšeného vzdelávania
a 9 miliónov € z dobrovoľníctva.

Prevencia viac ako 3,700
negatívnych zdravotných 
stavov.
Takmer 108 miliónov € 
ročne ušetrených nákladov 
na zdravotnú starostlivosť.
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ĎAKUJEME


